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کشف یک میلیون و 226 هزار لیتر سوخت از ابتدای سالوزیر ورزش و جوانان به خراسان جنوبی سفر می کند مکان های دپوی پسماند باید جمع آوری شود 55 5

فرآوری 
  حلقه گم شده
  توسعه کشاورزی استان
چرا نمی توانيم در زمينه فرآوری محصوالت کشاورزی استان کاری کنيم ؟  رئيس انجمن توليدکنندگان زعفران، زرشک، انار و گياهان دارويي 
می گويد : در مقابل سرمايه گذاری هايی که انجام شده يک مشت دالل و واسطه،سرمايه گذاران را وتو کردند و عمال باعث شدند در يک رقابت 
منفی گير کنند احتشام  در خصوص چاره حل آن می گويد: بايد وزارت جهاد کشاورزی نقش آفرينی کند، تسهيالت ارزان قيمت، ورود فناوری های 
نو ، ماشين آالت جديد و بسته بندی های خوب و همچنين کمک به تبليغات موثر برای اين محصوالت کند  ...  مشروح گزارش را در صفحه ۳ بخوانيد

عکس : ميالد ياسرنژاد

*هرم پور 

مثنوی دردها !
اين  خبرهای  در  هم  شما  حتماً 
ايتاليا  در  که  خوانديد  روز  چند 
منطقه ای به نام  موليز  با مناظر 
طبيعی زيبا  واقع شده که   کمبود 
جمعيت و مهاجرت مردم از اين 
محلی  دولت  باعث شده  منطقه 
اعالم کند در راستای نجات بافت 
روستای اين منطقه به هر شخصی 
روستای   ۱۰۶ از  يکی  به  که 
کم جمعيت اين منطقه مهاجرت 
شود، ۲۷  ساکن  آنجا  در  و  کند 
ميليون   ۳۰۰ )حدود  دالر   هزار 
کرد.  خواهد  پرداخت  تومان( 
۲ صفحه  در  ادامه   ... همچنين 

 

 

 

توافق جدید درحال
 حاضر جزء محاالت است

سخنگوی وزارت خارجه : 

صفحه  2

تندروی هیچ کمکی
 به رهبری و نظام نمی کند

محسن رضایی :

برخی نمایندگان، مجلس
 را بی خاصیت کرده اند

ذوالنور :

صفحه  2

صفحه  2

آموزشگاه صنایع غذایی کارامل برگزار می کند:
آموزش 25 مدل فینگرفود با رسپی عالی
با اعطای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

ظرفیت محدود

09157413317

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما

تلفن:44 45  42  32 - 056

آگهی مزایده شماره 4/9۸
نام مزایده گذار: بانک سپه 

موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه

شماره پالک ردیف 
ثبتی

نحوه توضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربری
فروش

پالک ثبتی ۱۰۴۴ ۱
فرعی از ۷۸2 
فرعی از 2۸ 

اصلی بخش 6 
بیرجند 

خراسان جنوبی - ۱۰/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰--۱۴2۳/۸2تجاری
سربیشه  نبش میدان 

بسیج

۱۰۰ درصد تخلیه - سند ششدانگ
نقدی

225۴ فرعی از 2
یک اصلی از 6۴۴ 

فرعی

نهبندان - بلوار غدیر ۱۰۰۸۴۳۰6۴2/۷۰6/6۸۸ورزشی
- خیابان باهنر ۱2- 

باشگاه ورزشی

5۳۱/۰۱۸/5۴۸ سهم مشاع از 
۳/۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰ سهم عرصه و 

اعیان

2۰ درصد 
نقدی الباقی 
۳6 قسط 

متوالی

معدن گرانیت ۳
تاالران

شماره پروانه 
بهره برداری

میزان نوع ماده معدنی
استخراج 

سالیانه

خراسان جنوبی ۱2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
- شهرستان نهبندان- 
بخش شوسف  روستای 

خواجه  دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه 
شرایط قانونی از جمله صالحیت 
فنی، توان مالی و ... مورد تایید 
سازمان محترم صنعت ، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی را دارا 
باشد. همچنین معرفی مسئول 
فنی، ارائه طرح بهره برداری 
، تودیع ضمانت نامه از سوی 

متقاضی ضروری می باشد

2۰ درصد 
نقدی الباقی 
۳6 قسط 

متوالی ۱۰۳۱/۱۴۴۸6
۸۴/۱۰/۷

۴۰۰۰تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴۶۰/۱۰۰۰۰ به نام بستانکاران این بانک نزد 
یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی -  دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. 

 الف: مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا آخر وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۰  ب : مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۷/2۰ 
ـ :  به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.   ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است  ه

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
 3۲3۸71۲5  - 05۶ تماس حاصل فرمایید

با حضور و مشورت مهندسین و ناظرین دارای صالحیت در کلیه مراحل ساخت و ساز، 
نتایج نامطلوب ناشی از بالیای طبیعی را کاهش دهیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151۶5553۷ - بلوچی

قابل توجه همشهریان بیرجندی
 مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس   
  09151۶1391۷  - جعفر خسروی
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رئیس بانک مرکزی : امسال ارز اربعین نداریم
ایسنا- رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد، درباره 
عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می شود و این 

بانک ها هستند که در این زمینه نرخ گذاری می کنند.

مثنوی دردها !
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( مهاجرت کند و در آنجا 

ساکن شود، ۲۷ هزار دالر )حدود 300 میلیون 
تومان( پرداخت خواهد کرد. همچنین هر کس 
مایل باشد به این منطقه مهاجرت و به اقتصاد 
محلی کمک کند، تا سه سال ماهانه ۷۷0 دالر 
)حدود 8 میلیون تومان( دریافت خواهد کرد. 
هرچند آنجا ایتالیاست و اینجا ایران، آن هم 
استان خراسان جنوبی، سرزمینی کویری، کنار 
مرز، با اقتصادی رنجور و ناباورانه هایی از سال 
ها محنت و غم و هر چند تا پانزدهم مهر که 
روز روستاست، چند روزی زمان باقیست، اما 
به این بهانه این چند خط را پیشاپیش بخوانید 
تا امسال در روز روستا، با نگاهی متفاوت تر 
ببینید. داستان غم انگیز وضعیت روستاهای ما 
شرح ماجرای درد و رنج بی پایانیست که نه می 
توان از همگی آنها حرف زد و نه برای همه شان 
نسخه واحدی پیچید، داستانی که تقریباً هر کدام 
از ما به نوعی در کتاب چندین ساله زندگی به 
نوعی با آن مواجه بوده ایم. بیست و اندی سال 
خشکسالی پی در پی، سرمازدگی های چند باره، 
آفت های مختلف، فرونشست زمین، پیشروی 
های کویر، بادهای صد و بیست روزه، کاهش 
قدرت بارآوری خاک، از بین رفتن مراتع چرای 
دام، مشکالت جاده و نبود امکاناتی مثل برق 
و آب و گاز و تلفن و اینترنت و خارج بودن از 
محدوده بهره گیری از امکانات صدا و سیما، تنها 
مقدمه ای بر این مثنوی دردهاست. مهاجرت 
اهالی، خالی شدن روستاها، تغییر بافت جمعیتی، 
مهاجرنشین شدن حاشیه شهرها و بروز آسیب 
های اجتماعی و امنیتی، روی دیگر سکه شوم 
مشکالتیست که تقریباً همه می دانیم. دولت و 
مسئولین در سال های اخیر با نگاهی ویژه تر  
به مشکالت روستاهای مناطقی مثل خراسان 
جنوبی، تالش کرده است در حد مقدورات و 
امکانات و اعتبارات، بخشی از این مشکالت 
را رفع و برای از بین رفتن بخش دیگری از 
راه سازی   پروژه های  کند.  زمینه سازی  آن 
متعدد، گازرسانی، انشعابات آب و برق و تلفن 
و تالش صدا و سیما برای وصل روستاهای 
محروم به شبکه بهره گیری از صدا و سیما 
و ارائه تسهیالت بانکی بخشی از این تالش 
بوده است که به نوبه خود جای سپاس دارد. اما 
تقریباً در همه تصمیم ها و برنامه ریزی ها نکته 
فراموش شده دو بحث اساسی است؛ اول نگاه 
به افق های آینده و دوم دیدگاه سهل گیری 
در ارائه مجوزها به متقاضیان و عالقه مندان 
سکونت یا رجوع به روستاها و ساکنین محلی. 
که  جنوبی  خراسان  مثل  استانی  در  حداقل 
روستا و روستانشین سهم مهمی در امنیت مرز، 
باروری اقتصاد استان به ویژه در حوزه هایی مثل 
گردشگری و بومگردی، تولید محصوالت بومی 
و نیز صنایع دستی و دامداری و دامپروری دارد، 
قطعاً می باید سهم بیشتر و مهم تری از اعتبارات 
و مهم تر از آن سهم فزاینده ای از توجه مسئولین 
و مدیران نیز داشته باشد. در همین هفته ها در 
قالب طرح بزرگ ساخت  ده هزار واحد مسکونی 
ارزان قیمت برای محرومین و روستاییان، ابتدا 
قرار بود تسهیالت ۲5 میلیون تومانی پرداخت 
شود که به دالیل نامعلوم و علیرغم قول اولیه، 
تنها 15 میلیون تومان آن پرداخت خواهد شد؛ 
آنهم فقط به ساکنین روستاها! سؤال اینجاست؛ 
اگر قرار است در افقی بلندتر به تثبیت جمعیت و 
حضور و برگشت جمعیت جدید در روستاها فکر 
شود چرا تصمیم ها عمقی تر و نگاه ها سهل 
تر نیست؟ به این موضوع ده ها تراژدی دیگر 
هم می توان اضافه کرد که از جمله مهمترین 
آنها می توان به بحث  دریافت مجوزها برای 
ایجاد طرح های نیمه صنعتی و مولد در روستاها 
مثل طرح های دامداری و دامپروری، گیاهان 
دارویی، صنایع دستی و... اشاره کرد. آنقدر در 
حوزه مجوزها، بکارگیری نیرو و بیمه طوالنی 
مدت با تضمین های متعدد و مختلف، آورده و 
سرمایه اولیه، بازدیدها و بازرسی ها، استعالم ها، 
طرح های توجیهی و ده ها مورد دیگر مانع ایجاد 
می شود که کمتر کسی علیرغم همه تعصبش 
به روستا و روستانشینی، میل و رغبتی برای 
بازگشت دارد. بحث های مهم دیگری مثل 
متعدد بودن دستگاه های تصمیم گیر و متولی در 
حوزه روستاها، عدم ارائه تسهیالت به روستاییان 
در موقع مناسبش و . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

موسوی: توافق جدید درحال
 حاضر جزء محاالت است

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
العالم  بین المللی  با شبکه  تفصیلی  گفتگوی  در 
درباره برجام گفت : توافق جدید درحال حاضر جزء 

محاالت است.

ابتکار: اصالح طلبان در فکر و مشی 
دولت روحانی سهیم اند

 معصومه ابتکار خطاب به اصالح طلبانی که می گویند 
نباید به گزاره انتخاب بین بد و بدتر در انتخابات 
آینده تن داد، گفت: اتفاقا اصالح طلبان هم در 
دولت آقای روحانی و هم در طرز فکر و خط مشی 

آقای روحانی سهیم هستند.

طائب: ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
جشن ملی می خواست، نه برجام

حجت االسالم طائب با اشاره به اینکه ایران با ساقط 
کردن پهپاد آمریکایی چشم این کشور را زده است، 
یادآور شد: به جای اعالم جشن در زمینه برجام بهتر 

است که برای این پهپاد جشن ملی اعالم کرد.

تندروی هیچ کمکی
 به رهبری و نظام نمی کند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به تاکید رهبر انقالب برای حرکت عمومی 
با محوریت جوانان متعهد و  معقول و منضبط 
انقالبی اشاره کرده و گفت: حرکت های بدون 
به  کمکی  هیچ  تندرو  و  ماجراجویانه  و  تعقل 

رهبری و نظام نمی کند و آسیب می زند.

آشنا: برای سعودی ها صلح
 تمام عیار در دسترس است

حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری در توییتی نوشت: برای سعودی ها 

یک گزینه در دسترس است؛ صلح تمام عیار.

ذوالنور: برخی نمایندگان 
مجلس را بی خاصیت کرده اند

کمیسیون  رئیس  ذوالنور  مجتبی  حجت االسالم 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متأسفانه 
برخی از نمایندگان، مجلس را در سال آخر بی خاصیت 

کرده اند چرا که فقط به دنبال رأی آوری هستند.

رسیدگی  دادگاه  جلسه  فارس-اولین 
به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر 
سابق صنعت به دلیل اخالل در نظام 
گذشته  دوشنبه  دارویی  و  اقتصادی 
برگزار شد. وی در حال حاضر به دلیل 
شده  احتکار  داروی  انبار  یک  کشف 
دارو های  انبار،  این  در  است؛  بازداشت 
توسط  گذشته  مصرف  تاریخ  و  فاسد 
شده  ضبط  و  کشف  تعزیرات  سازمان 
که به جای امحا شدن نه تنها از زنجیره 
دارویی خارج نشده، بلکه سر از یک انبار 

دیگر در آورده است.

اخالل عمده در زنجیره
 دارویی کشور

نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه 
کیفرخواست این متهمه را قرائت کرد.
در این کیفرخواست یکی از اتهامات دختر 
وزیر سابق اخالل عمده در زنجیره دارویی 
کشور به ارزش یکهزار و 850 میلیارد و 
1۴8 میلیون و 3۷۹ هزار و 5۹۹ ریال با 
علم به تأثیر در ضربه زدن به نظام است.
تحصیل مال نامشروع و قاچاق

به  نامشروع  مال  تحصیل  همچنین 
 1۴8 و  میلیارد   850 و  یکهزار  ارزش 

میلیون و 3۷۹ هزار و 5۹۹ ریال و سوء 
امتیاز تفویض شده،  از جواز و  استفاده 
فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان 
و  بهداشت  وزارت  مجوز  بدون  البرز 
نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات 
دیگر  از  نیز  قاچاق  حکم  در  قانونی 

اتهامات وی است.
هیچ یک از اتهامات

 را قبول ندارم
گفت:  دادگاه  در  نعمت زاده  شبنم 
ندارد  قبول  را  اتهامات  از  »هیچ یک 
مدیریت  سوء  دلیل  به  رسا  شرکت  و 
دارای بدهی تجاری است و از او سوء 
استفاده شده است.« او در واقع شریکش 
را متهم کرد. ادعایی که از سوی نماینده 

دادستان رد شد.
پدرم وزیر بود اما 
5 سال بیکار بودم

نه  فعالیتم  »من  افزود:  نعمت زاده 
به واسطه رانت بوده و نه چیز دیگری. 

اتفاق  این  کردم  شروع  صفر  از  من 
تاکید  با  او  است.«  امتحان  از  بخشی 
اما 5 سال  بود،  این که پدرم وزیر  بر 
»واردات  کرد:  اظهار  بودم،  بیکار 
کردم،  شروع  را  فوریتی  دارو های 
مناقصه ها  در  نگرفتم،  دولتی  ارز  اما 
کار  قانونمند  کاماًل  و  می شدم  برنده 
پدر  زاده  نعمت  محمدرضا  کرده ام.« 
روحانی  حسن  اول  دولت  در  شبنم 
او  بود.  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
پیش از آن نیز در دولت های مختلف 
وزارتخانه های  در  مهمی  سمت های 
... داشت.محمد رضا  نفت و صنایع و 
نعمت زاده چند روز پیش درباره اتهام 
دخترش گفته بود: »بیش از یک سال 
است که فروش شرکت متوقف شده، 
را  مسائل  شیطنت هایی،  با  برخی  اما 
سیاسی می کنند. مساله این است که 
دخترم بدهکار است و باید کار کند تا 

بدهی را پرداخت کند.«

شبنم نعمت زاده : من مقصر نیستم ؛ خودم 5 سال بیکار بودم

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو 
با اشاره به بازگشت آرامش به بازار خودرو 
اظهار کرد: یکی از دالیل مهم آرامش بازار 
به دلیل کاهش و ثابت ماندن قیمت ارز 
است که نه تنها در خودرو بلکه در سایر 
کاال ها نیز قابل مشاهده است، به دلیل 
افزایش  اولیه  مواد  قیمت  بالطبع  اینکه 
نیافت در نتیجه انتظار این بود ارزش ذاتی 

خودرو افزایش نیابد.

سرمایه گذاران در حال 
خروج از بازار  خودرو هستند 

تصریح  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
کرد: با اقداماتی که صورت گرفت همانند 

گذشته بورس بازی در بازار خودرو دیگر 
جوابگو نیست و سرمایه گذارانی که به 
دنبال سود لحظه ای بودند دیگر این سود 
وجود ندارد، بنابراین سرمایه گذاران در حال 
خروج از بازار هستند در نتیجه فقط اکنون 
تقاضای  و  تولیدی  خودروی  موجودی 

واقعی در بازار باقی می مانند.

تقاضای واقعی مردم هم به دلیل 
افزایش قیمت کاهش یافته است

کاکایی ادامه داد: از طرفی به اندازه قیمت 
خودرو، قدرت خرید مردم افزایش نیافته در 
نتیجه تقاضای واقعی کاهش یافته است 
و از طرفی به دلیل اینکه انتظاری برای 

تغییر قیمت ارز نداریم در نتیجه انتظار در 
بازار وجود ندارد. وی با اشاره به خودرو های 
وارداتی نیز گفت: با توجه به کاهش قیمت 
دالر، طی این مدت خودرو های وارداتی که 
حدود 30 درصد حباب قیمتی داشت تخلیه 
شد. به عنوان مثال خودروی سانتافه که تا 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده بود 
اکنون به ۷۹0 میلیون تومان رسیده است.

به مردم اطمینان داده 
شده که خودرو وجود دارد

در  افزود:  خودرو  صنعت  کارشناس 
خودرو های تولید داخل نیز مدتی با کمبود 
تولید مواجه بودیم با اتفاقی که صورت 

گرفت امیدواری برای بهبود بیشتر شد و در 
حال حاضر کسی انتظار برای کمبود ندارد، 
اما در گذشته به دلیل اینکه انتظار کمبود 
وجود داشت هجوم برای خرید خودرو زیاد 
می شد در نتیجه قیمت حاشیه بازار بیشتر 
می شد اما، اکنون هم تولید بهتر شده و هم 
به مردم اطمینان داده می شود که خودرو 

وجود دارد لذا به یک نقطه ثابت رسیدیم.

دالیل آرامش بازار خودرو/ از ثبات نرخ ارز تا بهبود وضعیت تولید

)ادامه سرمقاله ( نوشدارو پس از مرگ سهراب شدن 

بسیاری از این تسهیالت، عدم توجه به نقش 
زنان و دختران در اقتصاد روستاها، مباحث مهم 
مربوط به دهیاران روستاها و حقوق و استخدام 
آنها و نیز فقدان ساز و کار مناسب برای ارتقای 
فرهنگی روستاها را نیز به این موضوع اضافه کنید. 
در آستانه روز روستا که می تواند و می باید یکی 
از مهم ترین روزهای تقویم کشور باشد، توجه به 
رفع بخشی از این مشکالت، با همت مسئوالن 
و باور واقعی و نه شعاری از تأثیرگذاری آن روی 
پذیر  امکان  شهرها،  در  زندگی  مختلف  ابعاد 
است. دوباره بر می گردم به سطرهای اول این 
سرمقاله و خبر مولیز ایتالیا. ایتالیا در حوزه اتحادیه 
اروپا، کشوری کاماًل صنعتی و تقریباً غیروابسته به 
اقتصاد کشاورزیست. اما همین کشور صنعتی هم 
کاماًل هوشیارانه به این درک رسیده است که برای 
بقاء و جلوگیری از خطر انحطاط کلی اقتصادش، 
نیازمند تثبیت جمعیت در روستاهاست. حال چرا 
ما چنین بدیهیات مهمی را در کشورمان که پس 
از نفت،  اقتصادش به شدت به کشاورزی وابسته 
است نادیده می گیریم؟ علم نداریم؟ عمدی در 
کار است؟ کارنابلد و کارناشناس هستیم؟ یا به 
یک بدفهمی و کند ذهنی تاریخی و تدریجی و 
دردآور دچار شده ایم؟ تداوم این وضع به نفع ما، 
استان ما، مردم استان ما و کشور ما خواهد بود؟
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3831 ارسال فرمایید( 

احتمال پرداخت عیدی کارگران 
بازنشسته همچون زمان اشتغال

ایسنا- طرح همسان سازی عیدی و پاداش پایان 
سال کارگران بازنشسته مشمول قانون کار از سال 
گذشته به جریان افتاده و در صورتی که در مجلس 
به نتیجه برسد، عیدی کارگران بازنشسته همچون 
زمان اشتغال به کار آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وزیر به مافیای کنکور اعالن جنگ داد

کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر   - ایلنا 
ابتدایی مشق  دوران  از همان  ما  دانش آموزان 
کنکور انجام می دهند و ما قطعا با مافیای آن 
که یک گردش مالی بزرگ در کنار آموزش و 

پرورش شکل داده است مقابله می کنیم.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

اصالحیه
آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی

 شهرستان بیرجند )نوبت اول(
 پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳ به اطالع کلیه اعضا می رساند: 
 جلسه مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ساعت ۹ صبح در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( 

واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد.
ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و  بازرسی انجمن تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی 
شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه 

انجمن صنفی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی بلوک ۹۲ تحویل دهند.
دستور جلسه: استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت های 
مالی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال - انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت یک سال مالی - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی انجمن 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی -
 توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(  شماره ثبتی: ۹۸۳ شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی - توزیعي بسیجیان امام )ره( ساعت ۱۵ روز 
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ در محل پاسداران مجتمع غدیر برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
 دستورجلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸  ۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 

سال  ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  6- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

توجه                             تبریک                           توجه
قبول شدگان محترم دانشگاه ها  

قبول شدن شما عزیزان را در باالترین درجات علمی آرزومندیم.
جهت ثبت نام در هر دانشگاه یا آموزشکده باید  تاییدیه تحصیلی 

را با مدارک الزم تحویل دهید.
سریع - دقیق از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب فرم اصلی را تحویل بگیرید.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند
شماره ثبتی: ۹۸۳   شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۰

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند ساعت ۱۴ روز 
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ در محل خیابان پاسداران مجتمع غدیر تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

 ۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی ۲- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس شرکت تعاونی(
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۳۱۷ 
آبادی محکوم  آقای حسین مهدی  محکوم علیه 

است به پرداخت مبلغ ۲/۲۷۹/۵۹۰/۳۱۸ ریال بابت اصل خواسته 
و غیره در حق محکوم له آقای مهدی علی آبادی و پرداخت مبلغ 
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با 
توجه به توقیف پالک ثبتی ۴۸ فرعی از ۱۲۱۴ اصلی بخش 
دو بیرجند واقع در روستای مهدی آباد نبش رسالت ۱ غربی 
به مساحت عرصه ۴۴۸/۱۱ مترمربع و اعیان شامل ساختمان 
مسکونی با سازه آجری و سقف طاق ضربی به مساحت ۱۴۵ 
مترمربع، ساختمان انباری سازه آجری و سقف طاق ضربی به 
مساحت ۱۵ مترمربع و ساختمان انباری خشتی با سقف گنبدی 
ریال  به مبلغ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  به مساحت 6۰ مترمربع  آجری 
کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۷/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
ارزیابی شده  از بهای  پایه  حقوقی به فروش می رسد. قیمت 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

ه  آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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تولید 6 هزار و 500 تن محصوالت گلخانه ای در استان

صدا وسیما- 6 هزار و 500 تن محصوالت گلخانه ای از آغاز امسال تاکنون در خراسان جنوبی تولید شد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ارزش این تولیدات 
را 19 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد و گفت : خیار ، گوجه فرنگی ، گیاهان دارویی ، فلفل و گل رز عمده ترین محصوالت گلخانه ای تولید شده در استان است.
تکلیف زمین های خیابان آوینی )بعد از خیابان رضایی سطح زیر کشت در گلخانه های استان را 73 هکتار اعالم کرد و افزود : از این تعداد 6 هکتار از ابتدای سال به گلخانه های استان اضافه شده است و هنوز بارده نیست.

به  بودند  کارمندان عضو  از  تعدادی  پونه(که 
کجا سر انجامید آیا کسی برای تغییر کاربری  

آن اقدامی انجام داده است.
 915...536
خصوص  در  بیرجند  شهرداری  لطفا  باسالم 
جمع آوری سگ های ولگرد خیابان مهزیار 
که شب تا صبح با ایجاد سر و صدا آسایش 
رو از مردم گرفته اند اقدامی انجام بده و اگر 
توان جمع آوری رو نداره رسما اعالم کنه تا 

از استان های دیگه کمک بگیریم. با تشکر
915...591

امان   ... نامطبوع  باسالم صبح ها بوی بد و 
مردم پایین شهرک چهکند روکالفه کرده چرا 

مسئولین  پیگیری علت نمی کند.
935...724

با  از مسئولین و هیئات محترم می خواهیم 
و  جمعی  دسته  مراسم  هیئت  یک  جلوداری 
برپا  حسینی  اربعین  برای  عزاداری  منظم 

نمایند. خدا خیرتان دهد
یک شهروند

با سالم میخواستم از ریاست محترم اداره برق 
امکانات  این همه پیشرفت و  باوجود  بپرسم 
نداره  برق  ازبوشاد  باالتر  روستای آب خنک 
هجده  نزدیک  بافاصله  استان  مرکز  نزدیک 
کیلومتر برق نداره با توجه به اینکه روستاهای 

باالتربرق داره. ممنون ازلطفتون
903...112

از اداره راه و شهرسازی خواهش میکنم راه 
بوشاد به سمت ترشاب رو یه تیغی بزنن راه 

خیلی خرابه. 
915...943

کشان  زحمت  ازکلیه  خواستیم  می  باسالم 
کنم  قدردانی  و  تشکر  آوا  وزین  روزنامه 
و  انقالب  خیابان  کننده  توزیع  بخصوص 
رو  تا 3روزنامه  بین 2  مطهری که هرشب  

می آورند. دست مریزاد 
994...032

متاسفانه برنامه های شبکه خاوران هنوز همان 
کیفیت گذشته را دارد و فقط برای مردم عزیز 
روستا برنامه دارند. تاکی باید نمایشهای خنک 
را ببینیم تکلیف بیت المال چه می شود روزنامه 
هاهم هیج واکنشی به برنامه های قدیمی و 
دهند. نمی  نشان  استانی  شبکه  کیفیت   بی 

 ما که هیج رشد و پیشرفتی ندیدیم فقط تعداد 
برنامه ها بیشتر شده و فردوس را بیشتر نشان 
می دهند.شبکه قم هم این اندازه معارفی نیست.
 از روزنامه آوای خراسان جنوبی می خواهیم

 واکنشی نسبت به این برنامه های بی کیفیت 
داشته باشد بخاطر بیت المال.

915...339
در  شهرداری  پاسخ  و  پیگیری  از  باتشکر 
سپیده  کوچه  از  نیمی  آسفالت  خصوص 
7،به اطالع میرساند زیر ساخت آب و گاز و 
فاضالب در سپیده 7 پایان سال 97 تکمیل و 
حتی بعضی از منازل به شبکه آب و فاضالب 

و گاز نیز متصل شده اند.
915...816

ابتدای  محوطه  که  است  سال  سالیان  سالم 
خیابان فنی و حرفه ای معصومیه خاکی است 
و فقط چند درخت وجود دارد! لطفا از آن جا که 
ابتدای شهر است جهت زیباسازی آن اقدام کنید 
هر چند که اجرا نخواهد شد صرفا جهت گوشزد!
936...643

با عرض سالم و خسته نباشید چرا بیمارستان 
رازی با بیمه آتیه سازان قراد داد ندارد ؟

915...151
باعرض سالم و خسته نباشید  در پوش های 
فاضالب خیابان جمهوری که تازه نصب شده 
فاصله  با  متاسفانه  و  بود  از جنس چدن  بود 
فاضالب  های  چاه  حال  شد  دزدیده  کمی 
بدون هیچ در پوش و محافظی رها شده لطفا 
اقدامی کنید، تا قبل از اینکه حادثه ای ناگوار 

به بار آید و باعث پشیمانی شود.
یک شهروند

از نانوایی ابتدای خیابان نیلوفر بابت پخت نان 
باکیفیت و بسیار خوب ممنونیم از مسئوالن 
این  تشویق  به  نسبت  خواستاریم  مربوطه 
را  خدا  نعمت  که  نانوایانی  جریمه  و  نانوایی 

باطل می کنند اقدام نمایند.
یک شهروند

جوابیه شهرداری بیرجند
و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  اعالم  بر  بنا 
مسافر شهرداری در خصوص افزایش تعداد 
اتوبوس های اختصاص یافته به بلوار میالد 
منازل فرهنگیان و تغییر مسیر اتوبوس ها 
به استحضار می رساند: افزایش یا کاهش 
اتوبوس در مسیر بستگی به میزان سرانه 
جابجایی مسافر در این مسیر دارد و چنانچه 
سرانه جابجایی مسافر در خط مذکور افزایش 
یابد قطعا تعداد اتوبوس افزایش خواهد یافت 
و در مورد تغییر مسیر در دستور کار قرار 
گرفت تا بررسی های الزم در این زمینه 

صورت پذیرد و در صورت نیاز اقدام گردد.

از  یکی  درس  کالس  کمبود  خصوص  در 
علت های کمبود در بیرجند و شهرهای دیگر 
صنعتی  شهرکهای  احداث  چیست؟  دانید  می 
باعث شده  اطراف شهرها  متعدد در  اقماری  و 
که سرمایه داران و مالکین همین کارخانه های 
عظیم زمینه مهاجرت اقوام و اطرافیان دور و بر 
کنند  فراهم  به شهرها  روستاها  از  را  خودشان 
کار  به  خودشان  درمجموعه  را  زیادی  افراد  و 
بگیرند ومهاجرت را تسهیل و زمینه ی کمبود 
کالس درس را به طور مستقیم برای فرزندان 
که  ببینید  مقابل  شوند.در  افرادباعث  نوع  این 
کاشی(در  کارخانه  )مثال  صنعتی  واحد  اگریک 
شد  می  دایر  بخش  هر  مرکزی  روستای  دل 
مهاجرت  هم  نداشت  وجود  صنعتی  شهرک  و 
روستای خودش  دل  در  فرد  اون  هم  نداشتیم 
مشغول چندین کار مفید  می بود و هم حاشیه 

نشینی و شلوغی در بیرجند نداشتیم.
910...170
سالم روزنامه در مطالب هفته پیشتان هر روز 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  از  خبری   یک 
می زدید و عمده مطالبتان این بود که باید امر به 
معروف بشود و نهی از منکر فراموش نشود اما 
به نظر من روش انجام این کارها منطقی نیست 
باید به مسوولین یادآوری کنید که اگر قرار است 
یک جوان و نوجوانی را از یک کار نهی کنید برای 
 جایگزینی آن چه فکری کرده اید ؟ اگر می گوید
فضای  کدام  نباشد  قلیان  کشیدن  تفریحش 
گویید  می  اگر  ؟  اید  کرده  آماده  را  تفریحی 
بجای مدهای غربی از پوشش اسالمی استفاده 
با شرایط ویژه و  کند کدام پوشش اسالمی را 
تشویقی در اختیارش گذاشته اید ؟ اگر می گویید 
اعتیاد باید تمام شود کدام برنامه شاد و فرهنگی 
را برایش ایجاد کرده اید ؟ لطفا با مردم شفاف 
باشید برخورد سلبی تنها در جامعه ای که امروز 
به دهکده جهانی متصل است پاسخ نمی دهد . 
جوان امروز برای تخلیه هیجاناتش به شرایطی 
نیاز دارد که به فساد کشیده نشود شما کدامش 

را فراهم کرده اید ؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
لوازم  فروش  نمایشگاه  تعطیلی  خصوص  در 
التحریر و عرضه با تخفیف  توسط کسبه شهر که 
انصافا کار خوبی است و هم برای ما بعد از خرید 
قابل پیگیری باید عرض کنم بنرهای آن هنوز در 
سطح شهر نصب است و این یعنی گمراهی مردم 

و البته جهت اطالع آوا و سایر مسوولین
915 ... 094

با احترام برای همه شما در روزنامه آوا اگر جرات 
انتشار مطالب مردم را ندارید ستون های حرف 
مردم را تعطیل کنید چند روز پیش پیام دادم آقای 
مدیر کل ... با ماشین شیشه دودی در ساعت غیر 
اداری می آید در شهر دور می زند و کسی به او 
کاری ندارد شما پیامم را چاپ نکردید ولی اگر 
همین پیام تشکر می بود صفحه اولتان تیتر هم 
می زدید آقایان آوا از چه می ترسید ؟ با چشم 
خودم دیدم  استاندار که استاندار بود بدون خدم و 
حشم توی مصلی داشت غذا برای هیاتی ها می 
کشید اونوقت بعضی از این آقایان مدیر کل رو 
پشت درب های با ققل برقی و هزار تا مانع دیگه 
نمی شه دید . کاش یه روزی بشه که همه مثل 
استاندار و حاج آقای عبادی ساده زیست و مردمی 
باشن و این آقایان مدیر کل هم از توی پستوهای 

اتاقاشون بین مردم بیان 
ارسالی به تلگرام آوا
روز  مسائل  به  که  آوا  روزنامه  از  تشکر  ضمن 
جامعه می پردازد  در خصوص مطلبی که برای 
کاهش سطح کشت زعفران نوشتید بباید عرض 
به  را  سفرهایی  کاری  مسائل  دلیل  به  کنم 
کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته ام متاسفانه 
مساله به فنا رفتن زعفران ایرانی را بارها لمس 
کردم اما واقعا مشکل از کجاست بنده معتقدم 
بخشی از این چالش مربوط به غفلت ما و تالش 
در حوزه رقبای ماست ! شاید مردم بگویند که 
کشور افغانستان با ساختار سیاسی بهم ریخته و 
امنیتی چگونه می  و  متعدد سیاسی  مشکالت 
تواند با ما رقابت کند پاسخ در یک کلمه است 
محصوالت  تضعیف  برای  آمریکا  اینکه  آن  و 
تقویت زعفران  به  به طور ویژه  ما  استراتژیک 
افغانستان پرداخته و با کمک علمی و فناوری 
دارد به این حوزه رونق می بخشد ولی در نقطه 
مقابل ما در کشورمان بدون توجه به این آسیب 
ها همچنان نگاه سنتی داریم و در حالی که رشد 
علمی و فناوری خوبی داریم بجای بومی سازی 
علوم ، سعی در پیشرفت در حوزه های خاص 
داریم  .  شاید اگر بجای راه و جاده روستایی و 
گازرسانی بخشی را در حوزه پژوهش و فناوری 
کار می کردیم االن وضعیت این نبود و معتقد 
هستم هنوز هم راه گریز وجود دارد و همانطور 
که در بسیاری از بزنگاه ها سربلند بیرون آمده 
ایم در این نبرد اقتصادی - اجتماعی - فناوری 
و  حمایت  و  نخبگان  همت  با  توانیم  می  هم 

برنامه ریزی مسووالن سربلند بیرون بیایم 
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

فرآوری ؛ حلقه  گم شده  توسعه کشاورزی استانسامانه پیام کوتاه : 3000272424
محمودآبادی - خراسان جنوبی از جمله 
خاص  محصوالتی  که  است  استانهایی 
خواص  دارد،  دارویی  اصالت  با  البته  و 
دارویی که برای سرطان و حتی آشفتگی 
های عصبی توصیه می شود، اما با تمام 
دارویی  گیاهان  کارشناسان  فریادهای 
این  فرآوری  بحث  در  هنوز  استان  این 
محصوالت در پله ی اول مانده اند. چند 
صد گونه ی گیاه دارویی و البته گیاهان 
پر مصرف مانند زرشک ،زعفران،عناب و 
. . . که می تواند در بحث فراوری اشتغالزا 
باشد اما هنوز آنچنان که باید و شاید یا 
 محصوالت تولیدی و یا فراوری شده ی
 آن در استان شناخته شده نیست و بازار یابی

برای آن ضعیف است یا رونق صادرات آن 
به کشورهای دیگر باعث شده چشممان 
به محصوالت فراوری شده اش نیوفتد.

هر چند یکی دو کارخانه در بحث زعفران 
و صادراتش حرفهای زیادی برای گفتن 
حتی  و  زرشک  بحث  در  البته  و  دارند 
اند  کرده  کسب  هایی  موفقیت  هم  انار 
چه  موفق  فراوری  اینجاست  سوال   اما 

بخش هایی دارد؟
در سال های اخیر سازمان جهادکشاورزی 
خراسان جنوبی کارنامه های متفاوتی از 
اقدامات  تبدیلی  صنایع  بحث  در  اینکه 
متفاوت و رو به رشدی داشته را ارائه داده 
استان  در  اینکه همینک  از جمله  است. 
18 محصول کشاورزی فرآوری و بسته 
بندی می شود، به کاربردن دو کلمه ی 
این  هم  کنار  در  بندی  بسته  و  فراوری 
امکان را از ما می گیرد تا بدانیم دقیقا چه 
محصوالتی فراوری می شود چرا که همه 
می دانیم بسته بندی به معنای فرآوری 
مشهود  اخبار  این  در  آنچه  اما  نیست. 
این محصوالت  که  است  این  نقل  بود، 
فرآوری شده عالوه بر مصرف داخل، به 
می  صادر  نیز  همسایه  کشورهای  بازار 
جهاد  صنایع  مدیر  بیکس،  احمد  شود. 
کشاورزی خراسان جنوبی زرشک، پسته، 
و  قرمز  گوشت  و  شیر  عناب،  زعفران، 
کشاورزی  محصوالت  جمله  از  را  سفید 
عنوان کرده است که در خراسان جنوبی 
می  فرآوری  مربوط،  صنایع  ایجاد  با 
شود. هر چند به خوبی مطرح نشده که 
فرآوری  از  که  محصولی  آن  همینک 
آید  می  دست  به  محصوالت   این 
اندک  های  کارخانه  وجود  اما  ؟  چیست 
 فراوری زعفران ، زرشک و انار نشان می دهد 

حرکت هایی در استان شده است.

پتانسیل های قوی برای فرآوری

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
دارویي  گیاهان  و  انار  زرشک،  زعفران، 
درباره پتانسل های استان در بحث فراوری 
آوا می گوید:  به  استراتژیک  محصوالت 
سرمایه گذاری های زیربنایی بسیار خوبی 
در خراسان جنوبی برای زعفران و زرشک 
فراوری  به  واقع  در  است که  انجام شده 
درست برسیم .اما در بحث زرشک هنوز 
اشاره  با  احتشام  داریم.مهندس  جای کار 
کنسانتره  تولید  واحد  یک  اندازی  راه  به 

واحد  این  افزاید:  می  استان  در  زرشک 
فراورده  یا  زرشک  آب  تولید  تواند  می 
های دیگر را انجام دهداما هنوز این اتفاق 
نیوفتاده است. وی اضافه می کند: در بحث 
فراوری زرشک باید به سمتی برویم که 
باشیم  داشته  بهداشتی  پروسه  یک  اول 
راستای  در  اصولی  آن  ی  واسطه  به  تا 
و  جداسازی  ،سورتینگ،  کردن  خشک 
بوجاری زرشک کار انجام شود تا در ابتدا 
های  استاندارد  تمام  با  بندی  بسته   یک 

روز دنیا را به دست آوریم. 
این  در  نظرم  به  کند:   می  تاکید  وی 
زمینه )زرشک( کار مهمی شکل نگرفته 
است.اما در بحث زعفران کارهای خوبی 
اما  اند،  رسیده  نیز  فراورده  به  است  شده 
شوند. نمی  و  نشده  حمایت   متاسفانه 

به گفته احتشام بخش خصوصی با تمام 
مشکالت راه دسترسی و حمل و نقل در 
این استان  سرمایه گذاری کرده است، اما 
که  شود  حمایت  باید  که  بخشی  آن  در 
متعلق به فضای کسب و کار است برای 

اینها آماده نشده است.

صادرات نظام مند

به  اشاره  با  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  نظامند  باید  زعفران  صادرات  اینکه 
قانون مند شود می گوید: حساب فردی 
که کارآفرین و سرمایه گذار است و در 
راستای فرامین مقام معظم رهبرش عمل 
کرده را باید از چند نفر سودجو جدا کنیم.

احتشام درباره پاسخی که از سوی برخی 
مسئوالن در این باره مبنی بر اینکه می 
ایجاد  محدودیت  توانیم  نمی  ما  گویند 
به  فردی  هیچ  کند:  می  تصریح  کنیم 
دنبال  به  ما  نیست  محدودیت  دنبال 
این  در  که  چرا  هستیم  شما  مدیریت 

بخش مدیریت بسیار ضعیف است.
وی به عنوان مثال موضوع برند سازی 

زعفران را یادآور می شود که سالهاست 
در همان پله ی اول باقی مانده است. و 
توانیم در  به راستی چرا نمی  می پرسد 
این زمینه کاری بکنیم و خودش پاسخ را 
این طور توضیح می دهد: چون در مقابل 
سرمایه گذاری هایی که انجام شده یک 
اینها)سرمایه  واسطه،  و  دالل  مشت 
گذاران(را وتو کردند.و عمال باعث شدند 
در  کنند.وی  گیر  منفی  رقابت  یک  در 
پاسخ به این که چاره چیست می گوید: 
در این زمینه باید وزارت جهاد کشاورزی 
ارزان  تسهیالت  کند،  آفرینی  نقش 
ماشین   ، نو  های  فناوری  ،ورود  قیمت 
آالت جدید و بسته بندی های خوب و 
همچنین کمک به تبلیغات موثر برای این 

محصوالت کند. 

تبلیغات گران

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
دارویي  گیاهان  و  انار  زرشک،  زعفران، 
تولید  روی  پیش  های  چالش  درباره 
در شهرهای  گوید:  استان می  کنندگان 
تبلیغات  سراغ  به  وقتی  کشور  بزرگ 
سری  یک  با  درگیر  روی  می  محیطی 
دالل می شود چون آنها بیلبردهای بزرگ 
شهر ها را از شهرداری آن شهر با قیمت 
ماهی 500 هزار تومان اجاره کردند اما به 
تولیدکنندگان ماهی 3 تا 4 میلیون اجاره 
وجود  نیز  آنچنانی  نظارت  دهند،و  می 
ندارد. این نشان می دهد حتی فضا برای 
تبلیغ محصوالت استراتژیک مثل زرشک 
 ، زعفران و عناب  و همچنین فراورده های
است.  گران  بسیار  یا  ندارد.و  وجود  آنها 
گرانی هایی که یک مشت دالل مسبب 
آن هستند. وی به معضل دگری نیز در 
این باره اشاره می کند و آن فروشگاههای 
بزرگی که حاضرند محصوالت خارجی را 
در معرض دید عموم قرار دهند اما حاضر 

به معرفی یک تولید داخلی نیستند. 

خوب تبلیغ کنند

یاد گفتگویی که در این زمینه با وزیر جهاد 
کشاورزی داشتم افتادم وقتی از او درباره 
بسته ی حمایتی دولت برای محصوالت 
داد:  پاسخ  فقط  پرسیدم  شده  فراوری 
“خوب باید تبلیغ کنند” و ادامه داد:. جای 
این محصوالت روی میز های نمایندگان 
مجلس است. شاید این پاسخ کوتاه اشاره 
ای  داشته باشد به نمایندگان استان، اما 
اقای وزیر هیچ بسته ای را برای تبلیغات 
و هزینه های مربوط به آن اعالم نکرد.  
دیگری  بحش  در  حجتی  آقای  هرچند 
های  شرکت  وجود  گویش  و  گفت  از 
برای بحث های فراوری  را  بنیان  دانش 
محصوالتی مانند عناب و زرشک ضروری 

دانست، اما به اینکه چه حمایت هایی از 
چه  دولت  یا  شد  خواهد  ها  شرکت  این 
را عملیاتی  زمانی مصوبات زرشکی اش 
می کند اشاره ای نکرد. اما به خبرنگاران 
این موضوع را گفت که در بخش بازاریابی 
زرشک و عناب بسیار عقب هستیم و باید 
در این زمنیه کارهای بیشتری انجام شود. 
 احتشام معتقد است هیچ گاه تمام حمایت ها 
مالی نیست گاهی با اصالح یک سری از 
 قوانین می توان در بحث اشتغالزایی گام های
گفته ی  این  تکمیل  برداشت.در  موثری 
مهندس احتشام باید اضافه کرد،مسئوالن 
با  را  جنوبی  خراسان  زرشک  صادرات 
آماری اعالم می کنند که فقط خود دیده 
اند چرا که همینک صادرات چمدانی این 
که  شود  می  انجام  راحتی  به  محصول 
البته چراغ خاموش هم نیست. موضوعی 
آموزش  و  تحقیقات  کارشناس مرکز  که 
بر  نیز  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
آن صحه گذاشته و می گوید: به نظر من 
باید شرکت های دانش بنیان به این سمت 
سوق پیدا کنند و البته دولت نیز حمایت 
های خود را به نحوی از سرمایه گذاران 

فراوری  یک  راستی  به  که  دهد  انجام 
عناب  و  زرشک  روی  بر  کامل  و  واقعی 
اضافه حسینی  مهدی  شود.سید   انجام 
قرص  تولید  حاضر  حال  در  کند:  می   
زعفران را در استان داریم که جای تقدیر 
دارد. در بحث عناب نیز تنها عملیاتی که 
به حبه ی عناب  تبدیل   انجام می شود 
کارهای  و  ها  همایش  البته  است  آن 
تحقیقاتی نیز در حال انجام است که باید 

سرعت بیشتری به خود بگیرد.

صادرات حلبی

 یکی دیگر از محصوالتی که بارها رسانه های
نبود  و  صادرات  ی  نحوه  بر  استان   
هنوز  اما  اند  گذاشته  صحه  آن  فرآوری 
شرایط  بهبود  برای  اقدامی  کوچکترین 
است.  آنغوزه  گیاه  است  شده  انجام  آن 
کنار  در  پویان  مهندس  که  گیاهی 
برای  بارها  و  بارها  دارویی  گیاهان  دیگر 
ها برنامه  آن  دارویی  خواص   معرفی 
اما  است  کرده  سیاه  ها  برگه  و  ضبط 
همچنان شاهد صادرات بدون فراوری آن 
هستیم. خراسان جنوبی با تولید ساالنه 60 
تن آنغوزه یکی از مهدهای تولید این گیاه 
در کشور است، اما استفاده از پتانسیل این 
گیاه دارویی با چالش هایی همچون خام 
نامناسب،  عرضه  و  بندی  بسته  فروشی، 
اثر خشکسالی  بر  تولید  قاچاق و کاهش 
مواجه است.گیاه آنغوزه از ارزش اقتصادی 
باالیی برخوردار است و هر کیلوگرم از این 
گیاه در بازار کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس، هند، آفریقا جنوبی، آلمان و چین به 
قیمت باالیی به فروش می رسد. در حال 
حاضر این گیاه دارویی در حلب های روغن 
و با بسته بندی نامناسب و با قیمت غیر 
واقعی صادر می شود در حالی که برداشت 
این گیاه با تخریب محیط  زیست و انقراض 
گونه های بومی همراه است. بر اساس نظر 
کارشناسان گیاهان دارویی با ایجاد صنایع 
چند  اقتصادی  ارزش  توان  می  تبدیلی، 
باشیم  داشته  محصول  این  از  را  برابری 
اما تاکنون هیچ گونه طرحی برای فرآوری 

این محصول در استان ارائه نشده است.
قول ها و وعده های زیادی برای فرآوری 
محصوالت این استان تاکنون داده شده 
است از گمرک تخصصی زرشک تا فراوری 
شربت عناب در استان و . . . همه می دانیم 
تبدیل عناب به حبه عناب فرآوری نیست 
اما به هر حال یک سری اقدامات برای 
عناب آغاز شده است که باید به ادامه ی 
آن امیدوار باشیم .به راستی چرا در استان 
بحث های فرآوری این قدر در سایه است؟ 
به طور حتم طرح های فراوانی در زمینه 
فراوری عناب یا زرشک و . . . در بحث 
های دارویی وجود دارد در برخی بخش ها 
سرمایه گذار آماده است اما دولت در کمک 
توان  پا می کند. مگر نمی  پا و آن  این 
به جای تولید کنسانتره زرشک محصوالت 
نظر  به  کنیم؟  تولید  خودمان  را  نهایی 
شناخت  نبود  پاسخ  از  بخشی  رسد  می 
بازار جهانی و بازاریابی است.که این خود 
است. ایراد  بزرگترین  فراوری  بحث  در 

نت
نتر

 : ای
س

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۷۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نسری فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۵۲ صادره از سربیشه یک دربند مغازه و آپارتمان فوقانی به مساحت ۵۸/۱۴  مترمربع پالک ۲۹۰۶ فرعی از ۷۴۸ فرعی از 
۲۸ اصلی واقع در سربیشه خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین صباغ زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
 در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۶/۳۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۷/۱۴
محمد حسین مصلحی- رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۳۴۱۸ اجرایی آقای رضا فضلی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰  
ریال در حق آقای محمد چوبدار و مبلغ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم 

 علیه یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو معرفی و توقیف و به مبلغ پنجاه میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده 
در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
 مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

ترس از تاریکی 

طعم موفقیت، شیرین تر از طعم 
شکست است 

یادتان باشد برای رسیدن به هر موفقیتی نیاز 
به  رسیدن  راه  بخوریم.  شکست  بارها  داریم 
نام شکست می گذرد.  به  از جاده ای  موفقیت 
عمل  کاتالیزور  یک  عنوان  به  شکستی  هر 
می کند یعنی باعث آسان تر شدن راه موفقیت 
می شود. پس از تعداد زیادی شکست، کسب 
یک موفقیت بسیار شیرین  و غیرقابل وصف 
است. شاید همین یک دلیل، علت خوبی باشد 
که بهترین انتقام، حرکت کردن رو به جلو برای 
انتقام  فکر  به  اگر  است.  موفقیت  به  رسیدن 
گرفتن و کینه ورزی باشیم، تبدیل می شویم 
به بدترین دشمن خودمان. چون به جای اینکه 
زمان و انرژی خود را صرف تالش و رسیدن به 
خواسته هایمان کنیم آن را برای گرفتن انتقام 
هدر می دهیم و در آخر نیز، نه چیزی به دست 

می آوریم و نه برنده خواهیم شد.

علت ترس از تاریکی
 و راه های غلبه برآن

ترس از شب و تاریکی یک احساس مشترک 
است که بین کودکان و حتی بزرگساالن دیده 
دلیل  به  اوقات  برخی  ترس  این  شود،  می 
استرس ناشی از فعالیت های روزمره و گاهی 
نیز به دلیل ایجاد توهم های ذهنی در افراد 
پدیدار می شود.ترس از تاریکی یکی از انواع 
دیده  بزرگساالن  و  کودکان  در  که  فوبیاست 
می شود، قابل درمان بوده و می توان با کمک 
متخصص یا به تنهایی بر آن غلبه کرد. دلیل 
درستی  به  که  است  این  تاریکی  از  ما  ترس 
نمی دانیم در یک فضای تاریک چه می گذرد 
زیرا ما موجوداتی هستیم که به قوه بصری خود 
اتکا داریم و در صورت دیده نشدن هر محیط 
خطرات  سمت  به  ما  ذهن  تاریکی،  وجود  و 
محتمل سوق پیدا می کند.البته، ترس بسیاری 
از افراد از تاریکی به دلیل تجربه هایی است که 
در کودکی داشته اند و  یک پژوهش در بریتانیا 
نشان می دهد 40 درصد از افرادی که از آنها 
درباره ترس از تاریکی سوال شده بود، اذعان 
داشتند که بدون وجود نور و به همراه داشتن 
از راه رفتن در اطراف منزل خود  چراغ حتی 
از  ترس  بر  غلبه  راهکارهای  می ترسند.   نیز 
تاریکی عبارتند از اینکه : نگرش تان به تاریکی 
را اصالح کنید. مراجعه به روانشناس، خود را 
به تاریکی عادت دهید،  با ترس هایتان مواجه 

شوید، ترس خود را بیان کنید. 

افرادی که نباید 
هرگز لب به چای بزنند

چای به عنوان یکی از اصلی ترین نوشیدنی ها 
برای برخی افراد می تواند مضر باشد. افراد مبتال 
به دیابت و اسهال،  کودکان زیر 2 سال،  بیماران 

کم خون و مبتال به اختالالت خونریزی، افراد 
به  مبتالیان  اضطرابی،  اختالالت  به  مبتال 
زخم های گوارشی،  افراد دارای معده ضعیف،  
بیماران کلیوی و مبتال به سنگ کلیه،  افراد 
 مبتال به فشار چشم، مبتالیان به سندرم روده 

تحریک پذیر نباید چای بنوشند. 

سیب سبز 
 را ناشتا بخورید 

ناشتا،  صورت  به  سیب  خوردن  فواید  از 
میوه  این  که  است  این  سبز،  سیب  هم  آن 
انواع  سایر  به  نسبت  بیشتری  پتاسیم  مقدار 

است  الکترولیت  یک  پتاسیم  دارد.  ها  سیب 
این  می کند.  متعادل  را  سلول ها  رطوبت  که 
حیاتی  بسیار  منظم  قلب  ضربان  برای  کار 
شود  خورده  هم  ها  شب  اگر  البته   است. 
می تواند خواب راحتی برای فرد ایجاد کند اما 

حتما با فاصله زمانی با شام خورده شود. 

برای دریافت
 کلسیم چه بخوریم؟

از مهم ترین مواد معدنی موجود در بدن که باید 
به میزان کافی وجود داشته باشد کلسیم است. 
دریافت  برای  چربی  بدون  یا  کم چربی  شیر 

کلسیم بهترین انتخاب است. تقریباً ۳0 درصد 
کلسیم از فرآورده های شیر جذب می شود.پنیر 
هم مثل شیر از خانواده لبنیات است و مشخصًا 
دارای مقدار زیادی کلسیم است. میزان کلسیم 
موجود در پنیر ها متفاوت است، اکثر پنیر ها منبع 

عالی ای از کلسیم هستند.

بوته نسترن سرشار 
از خواص دارویی است

از خواص دارویی است  بوته نسترن، سرشار 
نیز  خوراکی  مخصوص  رب  همچنین  و 
عنوان  به  می تواند  که  می شود  تهیه  آن  از 

جایگزین رب انار در غذا ها استفاده شود. میوه 
نیز  رز  یا  به آن میوه گل سرخ  این گل که 
گفته می شود، منبع طبیعی ویتامین C است 
که موجب کاربرد گسترده آن در مکمل های 
متنوع  محصوالت  و  چای  طبیعی،  ویتامین 

دیگر از جمله سوپ شده است.   

تخم مرغ را به رژیم 
غذایی خود اضافه کنید

مصرف متعادل تخم مرغ توسط فردی سالم 
می تواند به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی 
سالم و متعادل در نظر گرفته شود. مصرف یک 

تخم مرغ در روز خطر بیماری قلبی را افزایش 
نمی دهد. زمانی که قصد دارید تخم مرغ را به 
رژیم غذایی خود اضافه کنید، اگر با سطوح باالی 
کلسترول خون، مواجه هستید، بهتر است مصرف 
تخم مرغ کامل )شامل زرده و سفیده( را به دو 

وعده یا کمتر در هفته محدود کنید.  

احساس درد شدید در ناحیه شکم به دنبال مصرف وعده غذایی سنگین می تواند نشانه وجود 
مشکل در کیسه صفرا باشد. زمانی که این عضو متورم می شود می تواند به بیماری کیسه صفرا 
منجر شود. بروز درد نامشخص و مبهم در قسمت باالیی یا میانی شکم که همراه با حالت تهوع 
و باد گلو باشد می تواند نشانه حمله قلبی به حساب آید. همچنین استفراغ همراه با درد کمر، فک 
و تنگی نفس می تواند کشنده باشد و ضروری است بیمار به موقع تحت مراقبت های اورژانسی 
قرار گیرد. اسهال و یبوست همراه با گرفتگی عضالت شکمی یا احساس نفخ نشانه سندرم روده 
تحریک پذیر است. مشورت با پزشک متخصص، تجویز دارو، کنترل رژیم غذایی و استرس به 

مقابله با سندرم روده تحریک پذیر در طوالنی مدت کمک می کند.

نوشیدن آب یا آب میوه همراه با غذا یکی از سمی ترین ترکیبات غذایی را تولید می کند. آب اسید های معده 
را رقیق کرده و اثر بخشی آن ها در تجزیه پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها کاهش می دهد؛ بنابراین 
۱0 دقیقه قبل از غذا آب بنوشید.  خوردن میوه با غذا  هم بسیار مضر است، زیرا میوه به تنهایی بسیار سریع 
از دستگاه گوارش عبور می کند، در صورت مصرف همزمان با غذا در سیستم گوارش مدت ها باقی می ماند و 
قند موجود در آن شروع به تخمیر می کند. مصرف ماست و میوه هم مناسب نیست زیرا  ماست حاوی مقدار 
زیادی باکتری است که بر روی قند موجود در میوه اثر می کند. این امر منجر به تولید سموم، سرما و آلرژی 
می شود.  غالت همراه با شیر و آب پرتقال هم مصرف نشود زیرا شیر حاوی کازئین و آب پرتقال حاوی 

اسید است که در مصرف همزمان این موادغذایی باهم، آنزیم موجود در غالت نشاسته ای از بین می رود.

هشدار؛ خوراکی هایی که نباید با هم بخوریددردهای  شکم را جدی بگیریم

تغذیه کنید و حس  را  زمانی که غرور مثبت خود  تا 
خودخواهی و تکبرتان را تحت کنترل بگیرید، غرورتان 
باشد، غرور  یادتان  بود.  برجسته تان خواهد  از صفات 
مثبت یعنی تعیین استانداردهای باکیفیت و دست باال، 
زندگی کردن طبق آنها و نیفتادن در دام خودشیفتگی.

از  پرهیز  و  جا  به  غرور  پرورش  برای  زیادی  های  راه 
خودخواهی وجود دارد. اطرف تان را با آدم های درست 
تا در  به شما کمک کنند  بتوانند  افرادی که  ُپر کنید؛ 
مسیر سالم پیش بروید. آدم های درست کسانی هستند 

که تشویق و حمایت تان می کنند اما در عین حال با شما 
روراست اند. اگر وقت تان را با آنهایی بگذرانید که بیخود و 
بیجا از شما تعریف و تمجید می کنند خیلی زود دچار تکبر 
می شوید و ضرر خواهید کرد. اما اگر دور و برتان افرادی 
باشند که به موقع و به جا تشویق و ستایش تان می کنند، 
به حس خوبی از خودتان دست پیدا خواهید کرد و رابطه  
سالمی با خودتان خواهید داشت. ما می توانیم همزمان هم 
مغرور باشیم و هم متواضع. این که کاری را درست و 
خوب انجام داده اید دلیل نمی شود دنبال تعریف و تمجید 

دیگران باشید و ستایش آنها را جستجو کنید. شما کار خود 
را به بهترین نحو ممکن انجام دهید و انتظار کسب اعتبار 
از بیرون را نداشته باشید. وقتی تجربه  جدیدی را امتحان 
می کنید به خودتان این اجازه را می  دهید که در چیزی 
بهترین نباشید. مثال یاد گرفتن یک مهارت جدید، شما را 
از محدوده  امن و راحت تان بیرون می کشد و به شما حس 
مبتدی و تازه کار بودن را یادآوری می کند و وقتی در آن 
مهارت به تبحر رسیدید، بابت دست پیدا کردن به یک 

توانمندی جدید، احساس غرور خواهید کرد.

چگونه از غرور به نفع تان استفاده کنید؟ 

آیه روز

و از نشانه  های او این است که آسمان و زمین به فرمانش برپایند پس چون شما را با یک بار خواندن 
فرا خوان ]از گورها[ خارج می  شوید. سوره روم/ آیه  )2۵(

سخن روز

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز 
نشوند نمی سوزانند. )گراهام بل(
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افقي:  ۱- میان پرده - نوکر و 
موسیقي-   نوعی   -2 مستخدم 
تخم ماهي-  میوه درخت نخل 
۳-  ضمیر -  شامل همه مي 
شود- لطیف و مالیم  - محل 
قاره  در  کارمند 4 -کشوري  کار 
سیاه - خط نابینایان ۵- مخفي 
شدن به قصد شکار-  راز - عقیده 
-  ضمیر غایب 6 -عقب و پشت 
امتحان-  موي  آزمایش،  سر-  
صورت مردان 7- رفوزه  - محل 
از معده گوسفند  گذر-  قسمتي 
۸- از شهرهاي استان سمنان - 
بیماري ورم بناگوش۹- شایسته 
و الیق - حرف خوردني - واحد 
سطح ۱0-  شیر عرب - دوستان 
بستني  نوعي   - صمیمي 
دشمني   - هنري  نقش     -۱۱
 - انگلیسي  بله   - نفرت   و 
خوردني شیرین ۱2- پسران-  از 
شهرهاي خوزستان ۱۳-  منطقه  
در  رودي   - فرنگي  شیوه 
فرانسه-  عصب ۱4-  فرمانده 
گرفتن  خو  بدنامي-   حاکم   و 
- عشیري  امیر  از  اثري    -۱۵ 

 از سبک هاي نقاشي

فرزند  که  کسي   -۱ عمودي: 
امري  در  متخصص   - ندارد 
2-  برکت سفره - دودل - نت 
پنجم موسیقي - بیسواد قدیمي 
۳ - پایان نامه تحصیلي - تظاهر 
به نیکي- برج پنجم فلکي -زنده 
شدن 4 - قوم آتیال - راز نهفته 
خاک  نوعي   -۵ بزرگ  گناه   -
سرخ - اثري ازاحمد شاملو  6- 
گرداگرد   - خون  انعقاد  ویتامین 
راه بي  پایتخت کوبا -  دهان-  
درخت  بدون  ناحیه   -7 پایان 
قپان  سنگ   - مرطوب  و  ،سرد 
و  چین   -۸ پیر  و  سالخورده   -

چروک پوست- باران اندک - راه 
بي پایان - پارچه صاف کن ۹- 
نپخته  - معطر-  لباس کارکرده 
-»زنداني  عدد  ورودي-     -۱0
شیالن«- خانه  شاعر انگلیسي 
و صاحب اثر عنقا - حرف دهن 
کجي ۱۱- از رودهاي ایران -بحر 
به  اشاره  شدن-  سست    -۱2
نزدیک -  کاشتني انفجاري ۱۳- 
نوعي شنا  -خودروي فرانسوي - 
برخی ها از آب مي گیرند - حرف 
ندا ۱4 - حکم و دستور - حرف 
ندا - جانشین - گیره پزشکي ۱۵- 

آذوقه سفر - بیماري درد مفاصل
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1234567891۰1112131415
اهوزرارهشناریا1
رشبملدکیهلفوس2
ییانیماروبارت3
والیمابرگووب4
برکوانهنامزر5
راهنممزیهمسق6
زولکیاکیناهد7
ناوترفسمهوریپ8
لدبمروتسدیمر9
رهگمتیرتلورس1۰
ایتسینوهابات11
نهوکنمنراولش12
یزانهایسباناگ13
نالاینوینسورا14
گروبزرتپهیاسمه15

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

09155632009

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

پالستیک  اکرولیک، مولتی کالر، 
پلی استر و ...اجرای طرح های 
جدید،  کاغذ دیواری و پتینه با 

رنگ، اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

حراج انواع  کوله و کیف مدرسه 
بـه قیمـت تولیـدی

 آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  ۰936  - مظفـری
آژانس رایا با زنگ خور باال  و کارکرد 

تضمینی  به تعدادی راننده  تمام وقت و 
پاره وقت نیازمند است. 09154944080



۵
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

حوادث

۱۴۰ اثر هنری دفاع مقدس از خراسان جنوبی به جشنواره فانوس ارسال شد

مهر- معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گفت: امسال ۱۴۰ اثر از استان شامل فیلم، هنرهای تجسمی و عکس به دبیرخانه جشنواره فانوس در تهران 
ارسال شده است. رحیم آبادی ادامه داد: در نیمه سال جاری ۴۰ عنوان متن نمایشنامه ویژه دفاع مقدس برای استفاده گروه های هنری در اختیار فرهنگ و ارشاد قرار داده ایم. وی با 
بیان اینکه بخشی از مستند، فیلم و تصاویر شهدا جمع آوری شده و در اختیار صدا و سیمای استان قرار داده ایم، گفت: آمادگی داریم این منابع را در اختیار سایر رسانه ها قرار دهیم.

* طی حکمی از سوی فرماندار بیرجند روح ا... 
نوری به عنوان رئیس اداره سیاسی اجتماعی 

فرمانداری بیرجند منصوب شد 
*مسئول آموزش حوزه علمیه  استان گفت: 
علمیه  مدارس  در  تحصیل  برای  نفر   ۲۴۰

خراسان جنوبی پذیرش شدند.
*هشت عضو هیات  علمی  دانشگاه بیرجند از 

استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. 
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر از راه های 
اصلی و روستایی نهبندان در دست اجرا است. 
*نماینده ولی فقیه در تیپ انصارالرضا)ع( از 
در  استان  بسیجیان  بزرگ  تجمع  برگزاری 

هفته دفاع مقدس خبر داد. 
*مدیر کل حج و زیارت با بیان اینکه ثبت نام 
از زائران اربعین از روز جمعه یکم شهریورماه 
آغاز شده است، گفت: تاکنون دو هزار و ۴۵۰ 
نفر از استان برای پیاده روی اربعین در سامانه 

سماح ثبت نام کرده اند.
*مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 
زلزله 3.8 ریشتری ساعت ۱۰:۴7 دقیقه صبح 
دیروز در حوالی حاجی آباد شهرستان زیرکوه 

خسارت جانی و مالی نداشت.
دیروز  عصر  رانندگی  حادثه  دو  در  *۱۱نفر 

خراسان جنوبی مصدوم شدند.
زیرپوشش  مددجویان  از  نفر  و ۱93  *هزار 
کمیته امداد با معرفی به مراکز فنی و حرفه 
ای خراسان جنوبی، از آموزش های مهارتی 

بهره مند شدند.
*یک میلیون و ۲۲6 هزار لیتر سوخت از ابتدای 
سال در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.
*آتش سوزی در کارگاه تولید ذغال شهرک 
صنعتی بشرویه 6۰۰ میلیون تومان خسارت 

برجای گذاشت.

اقتصاد  ستاد  فرمانده  فارس-جانشین 
مقاومتی کشور و وزیر معین هیأت دولت در 
خراسان جنوبی، امروز به بیرجند سفر می کند. 
استان،  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  عزیزی، 
اظهار کرد: سلطانی فر در سفر یک روزه خود 

گلزار  از عطرافشانی  بعد  به خراسان جنوبی 
شهدای گمنام بلوار پاسداران بیرجند در جلسه 
ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی شرکت 
می کند. عزیزی با اشاره به سرکشی سلطانی فر 
استان  در  ورزشی  نیمه تمام  پروژه های  از 

استادیوم ورزشی ۱۵ هزار  خاطرنشان کرد: 
نفری غدیر بیرجند مورد بازدید قرار می گیرد 
تا برای رفع نواقص و اختصاص ردیف بودجه 
یادآور شد:  آن تدابیر الزم انجام شود. وی 
بازدید از سالن ورزشی چندمنظوره و استخر 

خانه  احداث  پروژه  مهرشهر،  سرپوشیده 
جوان خراسان جنوبی، خانه بیماران خاص 
و کورت بین المللی اسکواش سایت اداری 
از دیگر برنامه های وزیر ورزش و  بیرجند 

جوانان به استان است. 

وزیرورزشوجوانانبهخراسانجنوبیسفرمیکند

پویش مردمی مهر و پاکیزگی در 
بیرجند برگزار شد

صدا وسیما- پویش مردمی مهر و پاکیزگی به 
همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بیرجند برگزار شد. رئیس این سازمان 
گفت: در این پویش که به مناسبت آغاز سال 
و  مدارس  فعالیت  شروع  و  جدید  تحصیلی 
دانشگاه ها و ورود تعدادی میهمان به بیرجند 
برگزار شد، مبادی ورودی شهر بصورت نمادین 
از زباله پاکسازی شد. قالسی با بیان اینکه این 
برای  فرهنگسازی  با هدف  نمادین  حرکت 
پاکیزه نگه داشتن شهر برگزار شد، افزود: قرار 
است این پویش عالوه بر امروز در دو پنج شنبه  
۴ و ۱۱ مهر در مبادی ورودی شهر بیرجند اجرا 
شود. روز پنجشنبه در اولین روز از اجرای این 
پویش نیروهای شهرداری، به همراه جمعی از 
شهروندان و سمن ها ، میدان فرودگاه و ابتدای 

خیابان امام رضا را از زباله پاکسازی کردند.

از درد بی کالسی استان 
تا سوخت کش ها بالی 

جان جاده ها 
مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان جنوبی  
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که 
از مهم ترین آنها به تیتر های پیشنهاد بسته 
مانع  شهری،گسل  بازآفرینی  برای  تشویقی 
اجرای پروژه های ۱7 شهریور، جهادی دیگر 
در حوزه صنعت آبزی پروری استان و ۱۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت فرآوری محصوالت 
پیگیری  کرد.  اشاره  شنبه  روز  در  کشاورزی 
قدس  آستان  تمام  نیمه  های  طرح  استانی 
رضوی، انتقال صنوف آالینده از شعار تا واقعیت، 
تکنولوژی زیر پرچم تعزیه سنتی و ابالغ ۱۵۲ 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال مددجویان امداد 
از مهم ترین تیترهای روزنامه های استان در 
روز یکشنبه بود. رسانه های استان دوشنبه به 
تعلل در تامین زیر ساخت موکب های اربعین 
تومانی  میلیارد  ممنوع، سرمایه گذاری ۵۰۰ 
برای اشتغال روستاییان و ۱۴۰ میلیارد تومان 
کار باقی مانده در محور دلهره هم پرداختند. 
افزایش ۴۱ درصدی متویان حوادث رانندگی، 
پرداختن به معضل سوخت کش ها که بالی 
بالی جان جاده ها بودند و  جزئیاتی از طرح 
انتقال آب از مهم ترین خبرهای روز سه شنبه 
بود. رسانه های مکتوب استان روزچهارشنبه به 
زندگی در سقف های نم زده، فروش فوق العاده 
کاالهای پاییزی، بی عرضگی مدیران و انتقاد 
صریح نماینده ولی فقیه از مدیریت گردشگری 
در استان پرداختند. آخر هفته رسانه های استان 
به درد بی کالسی در استان، رصد فعالیت خرده 
فروشان اطراف مراکز آموزشی و آب بیرجند 
بی  درد  پرداختند.  متفاوت در ۲ سوی شهر 
کالسی استان همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید از خبرهای مهم این هفته خراسان جنوبی 
بود. روز چهارشنبه جلسه شورای عالی استان 
پر از گفته های نماینده های شهرستان درباره 
حکایت  استان  شهرهای  در  مدارس  کمبود 
خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  داشت. 
جنوبی نیز در این جلسه از افزایش مدارس دو 

نوبته مرکز استان به 7۵  مدرسه خبر داد.

“خطبه های آدینه”
 

استفاده از توان داخلی، 
تنها راه پیروزی بر دشمنان

صداوسیما-امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
جنگ نابرابر تحمیلی نشان داد که مقاومت 
و ایستادگی با تکیه بر نیروهای داخلی، راه 
است. حجت  دشمنان  بر  مقابله  و  پیروزی 
االسالم مختاری در خطبه های نماز جمعه 
این هفته با اشاره به 3۱ شهریور سالروز آغاز 
جنگ تحمیلی، گفت: دشمن با این جنگ، می 
خواست با کمک استکبار جهانی نظام نوپای 
ایران را از پای درآورد اما مردم ایران توانستند 

با مقاوت خود بر دشمنان پیروز شوند. 

دفاع مقدس ،دفاع  از ارزشهای 
اسالم و والیت بود

امام جمعه شهرستان سربیشه با تقدیر از رویکرد 
رویکرد انقالبی دستگاه قضائی و با بیان اینکه 
عملکرد این قوه نیز به دور از سیاسی کاری 
است، هجمه های اخیر بر علیه این قوه را به 
شدت محکوم کرد. حجت االسالم سنجری 
همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس نیزگفت: 
دفاع مقدس فقط دفاع از خاک نبود ودفاع از 

ارزشهای اسالم و والیت بود.

دیدار مسئوالن فرهنگی با 
پیشکسوتان شعر خراسان جنوبی

ایرنا - نبی زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان به همراه معاونت امور فرهنگی 
و رسانه و جمعی از کارکنان این اداره کل با 
حضور در منزل مهدی افتخاری، غالمرضا 
ربانی و غالمحسین چهکندی نژاد هنرمندان 
پیشکسوت شعر استان با آنان دیدار و گفت 
دیدارها  این  پایان  در  همچنین  کرد.  گو  و 
هدایایی به رسم یادبود تقدیم پیشکسوتان 
روابط عمومی  ادبیات شد. مدیرکل  و  شعر 
استانداری و جمعی از هنرمندان استان نیز 
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی با شاعر و 
غزلسرای ایرانی غالمحسین یوسفی متخلص 

به ناقوس دیدار کردند.

مدارس دینی مهمترین مرکز
 نشر اسالم هستند

گفت:  بیرجند  سنت  اهل  جمعه  امام  ایرنا- 
اسالم  نشر  مرکز  مهمترین  دینی  مدارس 
هستند و باید با حمایت های همه جانبه طالب 
به گونه ای مطلوب تربیت شوند تا برای جامعه 
و اسالم مثمرثمر باشند. مولوی غالم حیدر 
مدیران،  همایش  در  پنجشنبه  روز  فاروقی 
اهل  دینی  علوم  مدارس  رابطان  و  مدرسان 
سنت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در 
مدرسه علمیه الصدیق بیرجند گفت: مدارس، 
سنگر انقالب هستند و همان طور که مساجد 
سنگر انقالب هستند، مدارس هم محل تزکیه 
و تربیت دانش آموزان و طالبی هستند که در 
آینده می توانند برای اعتالی انقالب و میهن 
عزیز در خط مقدم قرار گیرند.حجت االسالم 
محسن مشرفی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در امور اهل سنت استان هم گفت: خراسان 
جنوبی به برکت حضور علما و نقش آفرینی 
و هدایت گری آنان استانی فرهنگی و دارای 

مردمی مومن و همیشه در صحنه است.

کشف یک میلیون و 226 هزار لیتر 
سوخت از ابتدای سال

لیتر  هزار  و ۲۲6  میلیون  وسیما-یک  صدا 
جنوبی  خراسان  در  سال  ابتدای  از  سوخت 
کشف و ضبط شد. مدیر کل دفتر امنیتي و 
انتظامي استانداري با بیان اینکه یکی از چالش 
های جدی استان در حوزه قاچاق کاال، قاچاق 
سوخت است گفت: با توجه به افزایش قیمت 
سوخت در خارج از کشور کشفیات سوخت، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱37 درصد 
افزایش داشته است.دبیری افزود: همچنین در 
این مدت 6۵8 هزار و 8۰۴ قلم کاال کشف 
و ضبط شد که ۱83 درصد افزایش دارد . وی 
ارزش اقالم کشف شده در استان را ۱8 میلیارد 

و 6۰۰ میلیون تومان اعالم کرد.

آتش گرفتن تانکر حامل سوخت 
بنزین در اصفهک شهرستان طبس

در  بنزین  سوخت  حامل  تانکر  صداوسیما- 
گرفت.  آتش  طبس  شهرستان  اصفهک 
سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راه استان گفت: 
این حادثه در روستای اصفهک، با آتش گرفتن 
الستیک این خودروی سنگین رخ داد. گفتنی 
است جاده روستای اصفهک طبس که بر اثر 
حادثه آتش سوزی تانکر سوخت و مسدود شده 

بود هم اکنون باز و تردد برقرار است.

مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: 
زباله گردها، خودروها و مکان های جمع آوری 
علیه  تهدیدی  اینکه  دلیل  به  پسماندها 
بهداشت عمومی جامعه هستند باید تخلیه 
و جمع آوری شوند. به گزارش ایرنا، لطایفی 
در نشست تعیین تکلیف مراکز جمع آوری، 
خرید و فروش ضایعات و پسماندهای سطح 
شهر که در محل دفتر شهردار بیرجند برگزار 
شد افزود: در بسیاری از موارد مشاهده شده، 
مجوز صنفی این افراد مغایر با فعالیتی است 
که انجام می دهند و مقرر شده از ارائه پروانه 
برای ضایعات توسط اصناف خودداری شود. 
برای  روزه  اخطار ۱۰  ابتدا  کرد:  بیان  وی 
جمع آوری این محل ها صادر و پس از اتمام 
امور  شد.مدیر  پلمب  مکان ها  این  مهلت، 
پسماند شهرداری بیرجند گفت: مقرر شد 
مراکزی که دارای مجوز غیرمرتبط با خرید 

و فروش ضایعات هستند از طریق شورای 
صنفی در صنف خودشان فعالیت کنند.

مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
استان هم در این جلسه اظهار کرد: در بازدید 
میدانی انجام شده از صنف ضایعات با سه 
گروه مواجه شدیم که یک گروه بدون مجوز 
فعالیت می کردند و گروهی نیز مجوز خارج 
از پروانه با رعایت موارد بهداشتی داشتند. 
اعراب شیبانی با بیان اینکه گروهی از این 
افراد در حیطه پروانه بدون رعایت بهداشت 
و موارد اجتماعی فعالیت می کنند یادآور شد: 
همه اعضای این جلسه حامی اشتغالزایی 
بوده و از واحدهای تولیدی حمایت می کنند 
و  همکاری  با  داریم  درخواست  بنابراین 
همدلی بستر الزم برای فعالیت این صنف با 
رعایت موراد بهداشتی و رعایت حقوق سایر 

شهروندان فراهم شود.

عضو شورای اسالمی شهر بیرجند نیز گفت: 
فعالیت  بیرجند  در  صنفی  واحد  هزار   ۱۴
می کند که این میزان، یک سوم جمعیت 
شهر را تشکیل داده بنابراین اجرای دستورات 
قانونی نیاز به همدلی و همراهی دارد. یزدان 
برای  شهر  شورای  کرد:  تصریح  شناس 
حفظ برند بیرجند پاکیزه ترین شهر کشور 
برنامه های مختلفی انجام داده که از آن جمله 

تصویب تاسیس سازمان مدیریت پسماند به 
دلیل ضرورت آن است. وی از برنامه ریزی 
برای اسکان موقت این افراد در مرحله اول 
از پلمب مکان های  خبر داد و گفت: پس 
بدون مجوز، آن دسته از اصنافی که مجاز 

به فعالیت هستند، ساماندهی شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند هم 
گفت: با عنایت به اجرای طرح برخورد با مراکز 

خرید و فروش ضایعات از ابتدای شهریور ماه 
دستگاه های  حضور  با  جلسه  این  جاری 
عنوان  شاکری  شد.  برگزار  ذیربط  اجرایی 
کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی و تخریب 
محیط زیست از جمله دالیل اجرای این طرح 
است که توافق همگانی برای اجرای آن از 
سوی ادارات مختلف وجود دارد. وی با اشاره 
به تعیین مکانی برای فعالیت این افراد تحت 
مجوزهای قانونی اظهار کرد: فعالیت داخل 
شهر مجاز نبوده و می بایست ابتدا مکان های 
تخلیه شود. گروه ها  این  فعالیت  غیرمجاز 

برنامه  به  اشاره  با  شهری  خدمات  معاون 
ریزی برای جمع آوری زباله گردها پس از 
تخلیه مکان های دپوی ضایعات و پسماندها 
گفت: این مساله دغدغه همه ادارات استانی و 
شهرستانی بوده که الزم است در ساماندهی 

این حرکت همگانی تالش کنیم.

مکان های دپوی پسماند باید جمع آوری شود

یرنا
س : ا

عک

با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیان اینکه ائمه جمعه در ایجاد وحدت و 
همدلی در جامعه نقش اساسی دارند گفت: 

ائمه جمعه باید سالح به دست پیام توحید 
الهی  تقوای  بر  مبتنی  خدا  بندگان  به  را 
برسانند. به گزارش تسنیم،آیت ا... عبادی 

جمعه  ائمه  نشست  در  پنجشنبه  صبح 
ایجاد  در  جمعه  ائمه  کرد:  اظهار  استان 
وحدت و همدلی در جامعه نقش اساسی 

جمعه  ائمه  جایگاه  کرد:  بیان  وی  دارند. 
نیز بسیار باال است و این پایه و ستون به 
دست شما حفظ می  شود. عبادی با بیان 

اینکه اذان مقدمه نماز است و هر چیز با 
مقدماتش معنی پیدا می کند افزود: ا... اکبر 
در معنی عام خود حالت مقایسه ای ندارد 

اذان  در  می گویند  اما  است  مطلق  بلکه 
حالت مقایسه ای و معنای خاص دارد.

معرفت  به  اگر  گفت:  فقیه  ولی  نماینده 

رسالت خود  مرحله  کردید  پیدا  ا... دست 
یکدیگر  ملزوم  و  الزم  و  می آید  خود  به 

هستند.

و  دین  سکوالر  تفکرهای  افزود:  عبادی 
در عین حال  نماز می دانند  در  را  عبادت 
که ستون دین نماز است و فلسفه خلقت 

با این همه تشکیالت فقط برای عبودیت 
و عبادت است.وی تصریح کرد: عبودیت 
دین کمال است و ائمه جمعه فرماندهان 

توحید هستند و خداوند در هفته ای یک 
پرچم  که  کرده  واجب  را  نماز جمعه  روز 

توحید را بر سر امت سرافراز نگه دارد.

 ائمه جمعه در ایجاد وحدت و همدلی در جامعه نقش اساسی دارند

استان  احمر  هالل  مدیرعامل  غالمی- 
سه  به  آب  نذر  کاروان  رسانی  خدمات  از 
هزار روستایی در شهرستان طبس خبرداد.

شهریاری با اشاره به فعالیت کاروان نذر آب 
هالل احمر همدان در شهرستان طبس بیان 
کرد: این  کاروان از روز دوشنبه فعالیت خود 
را آغاز و به مدت چهار روز ارائه خدمت کرد.

وی با بیان اینکه این کاروان با همراهی ۵۰ 
نفر از داوطلبین و پرسنل جمعیت هالل احمر 
تیم  افزود:  است،  پرداخته  خدمات  ارائه  به 
پزشکی کاروان شامل ۱8 نفر از جمله دندان 
پزشک، متخصص داخلی و فوق تخصص 

متخصص  نفرولوژی،  تخصص  فوق  ریه، 
تغذیه، بهداشت مواد غذایی، متخصص زنان 
و زایمان، دکتر روانشناس، پزشک عمومی، 
ماما، اپتومتریست، فیزیوتراپیست، پرستار و 

تکنسین دارویی است.
با مرکزیت  کاروان  این  اینکه  بیان  با  وی 
روستای تپه طاق طبس به بیش از 3هزار نفر 
اهالی ۲۵ روستا این منطقه ارائه خدمت کرد، 
افزود: بیش از دو هزار و 7۰ نفر به صورت 
رایگان ویزیت شده اند. شهریاری توزیع ۱۵۰ 
بسته بهداشتی و ۱۵۰ بسته غذایی را از دیگر 
خدمات انجام شده توسط این کاروان عنوان 

کرد و گفت: همچنین ۱۲ تانکر آب هزار 
لیتری در بین روستا توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر بیان کرد: 
 8۲ مختلف،  لباس  ثوب   6۱7 همچنین 
جفت کفش و 7۱ عدد کیف توسط این تیم 
در بین نیازمندان توزیع شده است. وی ادامه 
بهداشتی و سبک  آموزش های  ارائه  داد: 
زندگی، آموزش های پیشگیری از سرطان 
های زنان، تب کریمه کنگو و پخش فیلم 
از  استقرار  های  شب  طول  در  سینمایی 
دیگر خدمات ارائه شده توسط این کاروان 
بوده است. بنا به گفته شهریاری 9۲۰ نفر 

از خدمات دارویی بهره مند شده که ارزش 
این داروها ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.وی 
با بیان اینکه برای ۴۱6 نفر عینک طبی و 

آفتابی توسط اپتومتریست تجویز شد، اظهار 
کرد: این عینک ها بطور رایگان با همت 

خیرین در اختیار این افراد قرار گرفت.

خدمات رسانی کاروان نذر آب به ۳ هزار روستایی
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مهدی آبادی- هشتمین رنکینگ اسنوکر زیر 21 سال کشور با معرفی افراد برتر در 
استان پایان یافت. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان در اختتامیه این مسابقات گفت: با برگزاری این 
مسابقات برگ زرین دیگری در ورزش خراسان جنوبی ثبت شد و آینده هیئت 
بولینگ، بیلیارد و بولس استان درخشان است. حسن عزیزی با بیان اینکه از عوامل 
شتاب دهنده پیشرفت و توسعه ورزش استان برگزاری مسابقات ملی و بین المللی 
است، عنوان کرد: خراسان جنوبی تاکنون میزبان 4 دوره مسابقات کشوری در 
این حوزه بوده که بیانگر توانمندی باالی مدیریتی هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس 
استان است. وی با اشاره به وضع خوب ورزش استان، افزود: خراسان جنوبی از نظر 
زیرساخت های قهرمانی کم توسعه می باشد اما از نظر اجرایی و مدیریتی ظرفیت 
های خوبی در برپایی مسابقات کشوری ثبت کرده است و اداره ورزش و جوانان 

استان از هیئت های ورزشی که ظرفیت و استعدادهای خراسان جنوبی را نشان می 
دهند، حمایت ویژه ای خواهد کرد. مدیرکل ورزش و جوانان استان به حضور پررنگ 
داورهای خانم در این مسابقات اشاره و ادامه داد: اولین بار در هیئت بولینگ، بیلیارد 
و بولس استان مدال برنز تیمی کسب شد که این عمل در سایه برنامه ریزی مدون 
آقای ساجد و همکاران شان است و امیدواریم با مدیریت هیئت، میزبانی مسابقات 
بیشتری در حوزه کشوری داشته باشیم.  عزیزی به نقش رسانه ها در حمایت و توسعه 
هیئت های ورزشی نوپا اشاره و عنوان کرد: رسانه ها در ترویج ورزش همگانی و 
قهرمانی نقش زیادی دارند و معرفی این رشته ها را به جوانان در اولویت خود قرار 
دهند. وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی ورزش استان از مهم ترین برنامه های این 
اداره است، تصریح کرد: امیدواریم با پشتوانه سازی و حمایت خانواده ها، ورزش  بیش 

از پیش در حوزه ترویج فضایل، جای خود را در میان خانواده ها باز کند. 

تاریخ سازی هیئت در کسب اولین ها
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان در آیین اختتامیه هشتمین مسابقات 
 رنگینگ زیر 21 سال کشور، گفت: این رقابت ها با حضور 41 ورزشکار از 21 استان 
از 23 الی 28 شهریور در استان برگزار شد. ساجد با بیان اینکه از خراسان جنوبی 7 
ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند، افزود: در این رقابت، 13 داور  مسابقات را 
قضاوت کردند که 10 داور از خراسان جنوبی بوده است. وی ادامه داد: تیم اسنوکر 
هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان جنوبی در دومین دوره المپیاد استعداد های برتر 
 ورزشی کشور، موفق به کسب مدال برنز تیمی شد که اولین بار در تاریخ این رشته 
 در خراسان جنوبی بوده است. ساجد با اشاره به رتبه هشتم این هیئت در ارزیابی سال 97 
فدراسیون، عنوان کرد: خراسان جنوبی قابلیت و پتانسیل زیادی در این رشته دارد و 
 امیدواریم با تالش های کارکنان هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان، امسال جایگاه سوم 
را در ارزیابی فدراسیون داشته باشیم. وی ادامه داد: آقای فاضل فروتن برای اولین بار 
در استان موفق به کسب مدرک مدرسی در این ورزش شدند که این موضوع باعث  
 افتخار هیئت بولینگ،بیلیارد و بولس خراسان جنوبی است. ساجد به برگزاری لیگ کشور
  در دوره دوم، دو دوره کالس های توجیهی رشته بیلیارد، کالس داوری درجه2 ، مربیگری 
 درجه3 و 2 دوره مسابقات آزاد اسنوکر اشاره و افزود: میزبانی مسابقات پیشکسوتان و
 مسابقات اسنوکر بانوان از دیگر برنامه های این هیئت در سال جاری است. وی با بیان 
اینکه این اقدامات برای اولین بار در استان انجام گرفته، تصریح کرد: این عملکرد باعث 
 ایجاد ذهنیت مثبت فدراسیون از هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان شده است. 

آینده هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان درخشان است
مدیر کل ورزش و جوانان استان در اختتامیه هشتمین رنکینگ اسنوکر زیر 21 سال کشور

عکس : امینی

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی

چلو کوبیده  13000 تومان
چلو مرغ     12000 تومان
چلو جوجه  12000 تومان
چلو قیمه       9000 تومان
چلو قورمه    9000 تومان
چلو ماهی    15000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری 18000 تومان
استامبولی      9000 تومان
ماکارونی        9000 تومان
ته چین مرغ   10000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید ۱۱   تلفن تماس: 32۴۵۰۰۶۶- ۰۵۶
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 و جزوات با قیمت استثنایی

تحریـر فـدک


