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2صادرات 151 میلیون دالری از مرزهای استان3وعده بختیاری برای برقراری مستمری مددجویان امداد استان3بهره برداری از راه آهن بیرجند تا چهار سال آینده

در جستجوی نیروی کار 
شروع پروژه های مسکن و افزایش حجم دیگر پروژه های عمرانی در خراسان جنوبی نیاز به نیروی کار را  افزایش داده است  

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

کشور می تواند 5۰۰ میلیون
 نفر را مدیریت کند

محسن رضایی :

صفحه ۶

در کره زمین کسی شما را به 
خاطر برجام احترام نمی کند

آیت ا... علم الهدی :

نباید از هر وسیله ای 
برای حفظ نظام استفاده کرد

علی مطهری :

*رجب زاده

صفحه 5

کارهای بزرگ، 
مأموران کوچک

تحقق اهداف بزرگ و کارهای زیر 
بنایی نیازمند عامل انسانی قدر و 
خبره است در غیر این صورت همه 
عالمت  بزرگ  سنگ  دانیم  می 
باید  نکته  این  شود  می  نزدن 
مورد  دیگری  مولفه  هر  از  بیش 
توجه مدیران ارشد باشد مدیرانی 
که قرار است با مهارت انجام کار 
و به وسیله دیگران اهداف بزرگ 
خود را در امور مربوطه محقق کنند 
این دیگران نقش بسیار مهمی در 
چرخه مدیریتی دارند چون قرار است 
کار با دست ...ادامه در صفحه 2

به مناسبت سومین روز درگذشت
مادری مهربان و فداکار مرحومه مغفوره 

شـادروان عـذرا تیمـورپور
همسر مرحوم عین ا... گلکاری )بازنشسته بانک صادرات(

جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹۸/۸/4 ازساعت15 
الی16 در محل هیئت محترم حسینی)واقع در خیابان انقالب(

برگزار می گردد، حضور شما سروران محترم در این جلسه و ذکر فاتحه 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

گلکاری، تیمورپور، قهوه چی،برات زاده، دستجردی، شاکری و سایر بستگان

جناب آقای مهندس امـامی
مدیرعامل محترم آب منطقه ای خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان سید حسین سروریان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم

 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
از طرف محمدحسین موحدی - رامین موحدی

پدر دل را به فدای قدمت می ریزم
یک بار دگر اگر تو تکرار شوی

در سومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 شـادروان احمـد اژدری
 یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

روز یکشنبه ۹۸/۸/5 از ساعت 1۰ الی 1۲ 
بر سر مزارش گرد هم می آییم 

تا با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.
خانواده های: اژدری- فرقانی

جناب آقای
 مهندس حسین مودی

انتصاب جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی
 استان خراسان جنوبی 

که نشان از صداقت، امانتداری و شایستگی تان می باشد 
تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در راه خدمت به 

کشاورزان محروم منطقه و بازنشستگان از خداوند متعال 
خواستاریم.

کانون بازنشستگان بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره ۶۹
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات با شماره ۳۲۴۰۰۰۰۲ با کد ۰۵۶ تماس حاصل نمایند.
۱- تعداد ۱۰۹ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت ۲- زمان بازدید: به مدت ۳ روز 
 اداری از تاریخ ۹۸/۸/۸ لغایت ۹۸/۸/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۵ ۳- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۴ - محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر ۱۲ جاده بیرجند - زاهدان 
روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد - پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی ۵- ضمنا بازدید کنندگان 
 محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند  به سایت
  www.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و 
انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز 

شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

جنـاب آقـای مهندس گلکـاری 
مدیریت محترم دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

    ورود به سومین سال فعالیت ماکسیم
ماکسیم با دو سال فعالیت در بازار حمل و نقل هوشمند، 

صاحب بزرگ ترین مرکز تماس خاورمیانه و با ۱۲۹ شهر تحت پوشش، گسترده ترین سامانه 
درخواست خودرو در کشور است. 

 ورود ماکسیم به سومین سال فعالیتش را به رانندگان گرامی شهر بیرجند تبریک می گوییم.

روابط عمومی ماکسیم

قبل از خرید ملک)مسکونی، تجاری و...( نسبت به  رعایت مقررات ملی در بنا ، با مشورت مهندسین دارای صالحیت اطمینان حاصل نمایید
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری فداکار و پدری دلسوز بزرگ خاندان 

مرحوم حاج غالمرضا خسروی
 )کاسب بازار گز قهستان(

جلسه ترحیمی روز یکشنبه ۹۸/۸/5 )مصادف با رحلت رسول اکرم 
 )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( از ساعت۹ الی1۰صبح در محل 
هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های خسروی و سایر بستگان

فروش نهال زرشک درجه یک )ارزانتر از همه جا(  091۵8600802- حسینی

است  مسلم  آنچه  و  گردیده  ربخوردار  رتشیبی  اهمیت  از  روز  هب  روز  جامعه  آحاد  سالمت  هب  توهج  امروزه 

رافه  ارتقاء  و  رضایتمندی  افزایش  نمایند،  می  فعالیت  سالمت  حوزه  رد  هک  نهاداهیی  هب  رتشیب  رههچ  توهج 

اجتماعی را رد پی خواهد داشت .

گاه اقنونی خویش بعنوان زبرگترین نهاد بیمه ردمانی کشور  هک مهمترین وظیفه  اش   سازمان بیمه سالمت هب لحاظ جای

ردیافت  اهی  زهینه  رپداخت  رد  مردم  از  حفاظت  و  فراگیر  پوشش  و  سالمت  بیمه  کیفی  و  کمی  گسترش    

خدمات سالمت می باشد ، نقش زبرگی رد افزایش رضایتمندی و ارتقاء رافه اجتماعی ایفا می نماید. 

مغتنمی 
فرصت  باشد  می  سالمت  بیمه  هفته  با  مقارن  هک  گانی   هم بیمه  اقنون  تصویب  سالروز  آبانماه  سوم 

ردسطح  سالمت  خدمات  کیفی  و  کمی  ارتقاء  رد  هک  ردمان  بیمه  بخش  اندرکاران  دست  تمامی  از  ات  است 

جامعه نقش اساسی ایفا می نمایند تشکر و قدردانی نمامیی.

بیمه  خدوم  کارکنان  وژیه  هب  بیمه  حوزه  رد  فعال  کاران  هم تمامی  هب  را  سالمت  بیمه  هفته  رسیدن  فرا  بدینوسیله 

شریف  مردم  خاطر  امنیت  و  آرامش  باعث  شهروندی  حقوق  هب  نهادن  ارج  با  هک  استان  سالمت 

استان گردیده اند، تبریک رعض نموده و توفیق روز افزون ربای کلیه تالشگران رد این رعهص را از ازید 

ر خراسان جنوبیمنان خواستارم. محمد صادق معتمدیان  - استاندا



2
سرمقاله

ضد و نقیض

کارهای بزرگ، مأموران کوچک

* رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( کار با دست های آنها 
انجام گیرد حاال اگر این دست ها ضعیف و نحیف 
باشد یا استعداد و توان ذهنی دیگران یارای درک 
 ایده ها و روش های مدیر عالی را نداشته باشد چطور
می توان کارهای بزرگ را با قدم های بزرگ 
تیم  یک  در  مدیران  انتخاب  بنابراین  برداشت 
اهداف  با  کاری  تیم  دارد.  ویژه  اهمیت  کاری 
مشخص عالوه بر مدیر ارشد توانمند و بزرگ 
نیازمند مدیران میانی و عملیاتی توانمند و الیق 
است، بزرگ و بزرگ کنار هم می توانند نتیجه 
های بزرگ خلق کنند مگر اینکه به سراغ آرمان 
ها و افسانه ها برویم که در جریان آنها انسان های 
بزرگ توانستند اتفاقاتی بسازند که زندگی مردمان 
یک سرزمین را تغییر داده و جهش همه جانبه 
ایجاد کرده اند اما در واقعیت نمی توان کارهای 
بزرگ را به افرادی سپرد که نه توان، نه قدرت 
ذهنی و نه انگیزه انجام آن را دارند چون تصور 
آنها از کارشان بسیار کوچکتر از ابر ایده مدیران 
بزرگ است این نوع نگاه که در استان ما بیشتر با 
واژه تنگ  نظری شناخته شده است حتی می تواند 
مسیر حرکت به سمت هدف را تغییر دهد نه اینکه 
فقط آن را ُکند، کند پس یک استاندار قوی نیازمند 
تیم مدیریتی قوی در تمام الیه هاست تا دستورات 
و تصمیم هایش قوی و قطعی اجرا شود و به قول 
اداری ها الزم االجرا باشد اما حاال مدیران کوچک 
کاری کرده اند که گاهی حتی می توانیم بگوییم 
برخی دستورات ضمانت اجرایی هم ندارد و این 
بزرگترین ضربه ای است که می تواند به چرخه 
مدیریت وارد شود این مشکل شاید بتوان گفت به 
ویژه در خراسان جنوبی سال هاست گریبانگیر تیم 
های مدیریتی مختلف است هرچند استاندارانی 
داشته ایم که قدرت و توانایی الزم را نداشته اند 
و آنها هم که داشتند به بن بست مدیران کوچک 
رسیدند چرا که مدیران قوی و توانمند استان به 
دلیل ضعف هایی در سیستم مدیریتی منطقه 
به دیگر استان های کشور یا پایتخت مهاجرت 
کردند. بسیاری چون نتیجه تصمیم سازی ها را 
نمی بینند تکرار جریان وعده های تکراری در ذهن 
شان تداعی می شود و این آسیب جدی اعتماد 
مردم را نشانه می رود در آخر به همان بن بست 
می رسیم به جایی که کوتوله ها ساخته اند که در 
این سال ها بسیار محکم و بلند شده است هرچند 
شاید زمان کوتاه است اما ویران کردن این بن 
بست و عبور از آن بهترین راهکار برای موفقیت 

تیم  توسعه در استان است.
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آغاز خرید توافقی زرشک در خراسان جنوبی 

فارس- رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون قیمت گذاری در اتاق بازرگانی استان مقرر شده تشکل های تعاون روستایی زرشک کشاورزان را خریداری کنند، گفت: 
قیمت خرید توافقی زرشک تازه از کشاورزان استان 10 هزار تومان است.قوسی با اعالم اینکه تاکنون 411 تن زرشک از کشاورزان بیرجند، قاین، زیرکوه و درمیان توسط صندوق های حمایت از 
محصوالت کشاورزی خریداری شده، اضافه کرد: همچنین تعاونی های روستایی استان نیز خرید توافقی زرشک را آغاز و تاکنون 20 تن در درمیان،30 تن در قاین و 80 تن در گازار خریداری کردند.

حوله های آلوده به دست دالل ها
که  را  هنری  ها  خراشادی   - زاده   رجب 
می رفت به فراموشی سپرده شود با دست 
بانوان دوباره زنده کردند، نه   های توانمند 
تنها این هنر که بانوان خراشاد با کمک ایده 
بانویی توانمند، روستای خود را زنده کردند. 
هنر پارچه بافی یا توبافی از هنرهای دستی 
اصیل خراسان جنوبی است که قدمتی 300 
ساله دارد. تا چند سال پیش کسی یادی از 
این هنر منسوخ شده نمی کرد ، حوله های 
دستباف خراشاد در بغچه های مادر بزرگ ها 
جا خوش کرده بود اما حاال همه چیز تغییر 
کرده است. البته هر موفقیتی با مخاطراتی 
نیز مواجه است.امان از این دالالن که همه 
جا هستند. در هر صنعت موفقی سروکله 
شان برای خوردن از جیب موفقیت پیدا می 
شود. حوله خوشنام خراشاد هم  از این قاعده 
مستثنی  نیست  و این می تواند یک خطر 

برای این الگوی موفق محسوب شود. 

زنگ خطر 
کنار پارکی در بیرجند بساط پهن کرده و و 
روی یک مقوا، نه چندان خوش خط نوشته 
حوله خراشاد. خیلی ها به سمتش می روند، 
قیمت را که می پرسند، صدایشان در می 
آید که چه خبر است و مرد شروع می کند 
به بازار گرمی و جالب اینکه مزایای حوله را 
از سیر تا پیاز می گوید و خیلی ها هم از او 
می خرند اما در این میان آنچه از بین می 
رود رضایت و اعتماد مشتری به تولید است 

چون بین جنسی که خریده و قیمتش تعادل 
نمی بیند. درست هم فکر می کند چون 
هنرمندان زحمتکش خراشاد  برای بافت 
شان قیمتی منصفانه تعیین کرده اند و او 
حدود 100 هزار تومان حوله ها را گران تر 
از قیمت اصلی می فروشد.مانند او هستند، 
پس باید راهی برای جلوگیری از زیاد شدن 
تعداد این دالالن پیدا کرد. ذاکریان، بانوی 
زنده  برای  بسیاری  روستا تالش  توانمند 
کردن توبافی انجام داده و حاال دلش نمی 
خواهد ، چند دالل آنچه او و دیگر بانوان 
به  اند   رشته  روستا  مردان  حاال  حتی  و 
 راحتی پنبه کنند. او چند سال قبل تصمیم 
مشکالت  بر  غلبه  هدف  با  گیرد  می 
اقتصادی حوله بافی کند و درآمدی به کف 
آورد  دوستان او هم به کمکش می آیند؛ 
بانوانی از خراشاد. آنها در ابتدا فقط به قصد 
بافت چند حوله در سطح روستا کار را انجام 
می دهند. اما بعد انگیزه قوی بانوی خراشاد،  
به آنها این نوید را داد که می توانند با تالش 

حوله ی بیشتری بافته و روانه شهر کنند. 

راهکار بانوی خراشاد
داستان این طور ادامه می یابد که پارچه 
ها با استقبال مردم مواجه می شود. اوضاع 
اقتصادی در شرایطی که خشکسالی می 
رفت تا نفس روستاییان را بگیرد و آنها را از 
خانه و کاشانه شان آواره کند، به نقع ماندن 
تغییر می کند.رزق و روزی اهالی رونق می 

گیرد و این آوازه به دیگر روستاها هم می رسد. 
یعنی حاال فقط خراشاد نیست که توبافی می 
کند و دیگر روستاها هم توبافی خراشاد را 
منبعی برای امرار معاش خود تعریف کرده 
اند.  فاطمه ذاکریان همه ی این موفقیت ها 
را لطف الهی می داند و می گوید: یک دهه 
از آعاز کارم می گذرد. در این ده سال سختی 

های زیادی را تحمل کردم تا بتوانم در مقابل 
آنهایی که می گفتند در این کار آینده ای 
نیست و مدام ساز مخالف می زدند طاقت 
بیاورم. او از مشکل ورود دالالن به چرخه 
فروش حوله ها باخبر است و می داند که 
اگر این فعالیت ادامه داشته باشد ، ضربه بدی 
 به تولید وارد می شود بنابراین راهکارهایی 
موثر  تواند  می  که   دارد  وجود  درذهنش 

باشد. ذاکریان حضور در  نمایشگاه های 
صنایع دستی را  به عنوان بازوی قدرتمند 
فروش و معرفی محصول می داند و می 
افزاید: عالوه بر خریداران عالقمند به این 
محصول عده ای نیز مشتاق به فراگیری این 
حرفه هستند. هم اکنون افرادی از شهرهای 
مشهد، یزد، قم، سبزوار، شاهرود و کرمانشاه 

برای فراگیری  آموزش به خراشاد می آیند.
اقداماتی برای صادرات محصول هم انجام 
داده ایم  اما به نظرم بهترین راهکار برای 
حذف واسطه ها و معرفی مستقیم شرکت 
در نمایشگاه های بین المللی  است که البته 
هزینه های بسیار باالیی دارد.با این وجود 
استفاده  با  و  نداشتیم  بر  تالش  از  دست 
ازشبکه های فروش اینترنتی  و البته میراث 

فرهنگی مشتریانی از اسپانیا و آمریکا داریم 
با ارتباطی که با  گردشگران خارجی برقرار 
کردیم هم توانستیم تو بافی را به بسیاری از 

کشورهای اروپایی بشناسانیم. 

شناساندن تولید کننده
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
فرهنگی، هم می گوید: رشته حوله بافی 
)توبافی یا تون بافی( دارای سابقه تاریخی 
بسیار طوالنی است و موفقیت این سال ها، 
نقطه امیدی برای روستاییان در این زمینه 
ایجاد کرده که البته باید حفظ شود.عباس زاده 
ادامه می دهد :حوله بافی خراشاد به عنوان 
یک اثر ملی  ثبت شده و  ثبت جهانی آن 
هم کمک خوبی برای معرفی مستقل این 
هنر بوده است اما باید اقداماتی انجام شود 
که دست دالل ها را از این صنعت کوتاه 
در  این محصول  معرفی هدفمند  او   کند. 
نمایشگاه ها، راه اندازی بازار های محلی و 
فروش اینترنتی و مستقیم تولیدات را از راه 
کارهای موثر در زمینه حذف دالل ها عنوان 
می کند و ادامه می دهد: اطالع رسانی به 
مردم برای خرید مستقیم حوله ها از تولید 
کننده  هم بسیا رحائز اهمیت است و توبافانی 
که برای گسترش کارشان تالش می کنند 
باید به این مهم بیشتر توجه کنند. او می 
گوید: این اداره کل در ادامه مسیر رو به جلو 
صنعت توبافی استان همراه با تولید کنندگان 

است و اقدامات الزم را انجام می دهد.

وقت نشناسي در جلسه ملخي 

رجب زاده- ما ایراني ها انسان هایي هستیم 
به شدت وقت شناس، در این مورد و بسیاري 
تمام  سرآمد  جنوبي  خراسان  دیگر  موارد 
مملکت است. یادمه چند سال قبل، نام سال از 
طرف رهبر انقالب،با عنوان پیامبر اعظم)ص( 
انتخاب شدو استان ما، در آبان ماه همان سال، 
اولین جلسه برنامه ریزي را برگزارکرد. بگذریم 
که خروجي آن جلسه در حد برجام بود. اما 
شما فکر کن هشت ماه از سال گذشته و تازه 
مسئوالن به فکر4 ماه باقیمانده سال افتادند.هر 
چند این اتفاق آخرین مورد نخواهد بود. همین 
دو روز پیش هم  جلسه هم اندیشي مقابله با 
ملخ صحرایي برگزار شد. سوال اینجاست که 
وسط پاییز در استان خشک ما چطور میشه 
شرایط براي هجوم ملخ هاي صحرایي فراهم 
باشه.کافیه با یک سرچ ساده در اینترنت به 
این اطالعات برسیم که ملخ ها با توجه به 
غذایي حمله  منابع  و  هوایي  و  آب   شرایط 
مي کنند. حاال استان ما چي داره که ملخ ها 
مایلند در پاییز و زمستان بهش حمله کنن؟ فکر 
کنم مسئوالن محترم یا خیلي عقب ماندند یا 
خیلي جلو افتادند و دارند براي تابستان سال 
بعد برنامه ریزي مي کنند. حاال چطوره یک 
پیشنهاد بدیم به مسئوالن، به جاي برگزاري 
جلسات این طوري، بهتره درباره مشکالت 
واقعي مردم از گراني و نبود برخي از کاالهاي 
اساسي جلسه های بیشتری تشکیل بدهند، 
شاید دری به تخته خورد و  یکی آن جا حرف 

حساب زد و مشکل خلق ا... حل شد.

صادرات 151 میلیون دالری از مرزهای استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست سال جاری 1۵1 میلیون و 320 هزار دالر کاال از طریق مرزهای استان 
صادر شده است.به گزارش روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان، داود شهرکی با بیان اینکه از این میزان خروجی 19 درصد از طریق بازارچه 
مرزی ماهیرود و 81 درصد از گمرکات بیرجند و ماهیرود صورت گرفته است، افزود: از مجموع کاالهای خروجی از مرزهای استان 102 میلیون 
 دالر از محل ماده 11۶ و 49 میلیون دالر نیز مربوط به صادرات کاالهای خود استان بوده است.به گفته  او اقالم عمده صادراتی گازوئیل، سیمان، 
هیدرو کربن سبک، روغن سوخت تقطیری، کاشی و سرامیک، صیفی جات، قیرو ...بوده که  به افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.

اجرای طرح نماد در 260 مدرسه استان
طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان امسال در 2۶0 مدرسه خراسان جنوبی اجرا برگزار می شود. به گزارش صدا وسیما، مدیر کل آموزش و 
پرورش استان گفت: امسال این طرح  در تمامی مدارس درمیان، 13 آموزشگاه بیرجند و 10 شهرستان دیگر ، هرکدام  ۶ آموزشگاه، از هر دوره 
تحصیلی 2مدرسه به تفکیک جنسیت برگزارمی شود. واقعی ، طرح نماد را مجموعه نظام یافته ای از خدمات و برنامه ها ، شامل غربالگری، آموزش، 
توانمند سازی و حمایت های روانی- اجتماعی به منظور مراقبت از دانش آموزان در برابر رفتارهای پر خطر، آسیب های اجتماعی و جرائم از طریق 

مداخله عنوان کرد. وی افزود: غربالگری، آموزش  های ارتقایی، سامانه ارجاع و ارائه خدمت، چهار بخش مهم در طرح نماد است.
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جلسه مجمع عمومی عادی شرکت گدار سفید بیرجند )نوبت سوم(
نظر به اینکه آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت گدار سفید بیرجند به شماره ثبت ۹۴۸ در تاریخ 
۹۸/۱/۱۷ شماره ۴۳۱۶ روزنامه آوای خراسان جنوبی انتشار گردید، جلسه مذکور به دلیل عدم حد 
نصاب تشکیل نگردید. لذا بدینوسیله از کلیه اعضا و سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی )نوبت سوم( که مورخ ۹۸/۸/۱۹ راس ساعت ۱۰ در محل قانونی شرکت به آدرس 

مدرس ۱۸- پالک ۲ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل - تعیین 
تکلیف بدهی شرکت به مدیرعامل و حقوق دولتی اداره صنایع و معادن - انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل شرکت - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی - اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف راه اندازی 

معدن مرمریت فدشک - تصویب ترازنامه های مالی از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت گدار سفید بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۸/۰۴

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی 
ساعت ۱۸:۳۰ روز  یکشنبه  ۱۹ /۹۸/۰۸ درمحل مسجد حضرت زینب )س( واقع در بلوار شعبانیه - بلوار بقیه ا... )عج( نبش پایگاه 
اورژانس 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.
 انتخابات هیئت مدیره به مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال - طرح و تصویب ترازنامه سال ۹۷

طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - اتخاذ تصمیم در خصوص حسابرسی سال ۹۷ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
استفاده از وکیل برای کارهای حقوقی شرکت 

به حکایت محتویات پرونده ۹۸۰۹۹۸۵۶۱۰۲۰۰۳۹۸ که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی 
می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی به نام حمید غفرانی فرزند عبدالصمد شماره شناسنامه 
۲۱۲ متولد ۱۳۲۰ از ۶۰ سال قبل غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست 

نیست. لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب  یاد شده  دارند دعوت می شود 
اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. این آگهی 
 سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد
 بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی 

او صادر خواهد شد.
استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - خیابان طالقانی - مجتمع شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۷۷۶۹ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ و مجوز شماره ۵۴۱۳۸/۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت کویر تایر )سهامی عام( به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷ و شماره ثبت ۶۹۳۰۰ با نمایندگی آقای محمد 
حسن حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۲۸۳۷۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن رحیم پناه به شماره ملی ۰۶۵۱۷۹۷۳۲۲ به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین حسینی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۵۲۷۰۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
۲ - آقای مصطفی خسروی به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۳۸۳۳ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مشترک شرکت کویر تایر ) سهامی عام ( به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷ و شماره ثبت ۶۹۳۰۰ با 
نمایندگی آقای محمد حسن حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۲۸۳۷۸۸ ) رئیس هیئت مدیره ( و آقای مصطفی خسروی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت 

معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مصطفی خسروی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )639203(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا امالک مشروحه ذیل: ۱- ششدانگ یک دربند مغازه تجاری دارای پالک ثبتی شماره شصت و سه فرعی از هشتصد و شصت و نه اصلی )۶۳ فرعی از ۸۶۹ - اصلی( بخش یک شهر به مساحت ۱۹/۴۲ 
مترمربع به نشانی: بیرجند، خیابان شهدا ۵، ملکی آقایان سید علیرضا و  سید محمد شهرت هر دو آذرکار که اسناد مالکیت آن ذیل شماره های ۱۶۲۷۹ و ۱۶۲۸۰ صفحات ۱۹۴و ۱۹۷ دفتر جلد ۷۷- امالک بیرجند مشاعا و بالمناصفه به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده است 
محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۵ متر درب و دیواریست به راه پله شرقا به طول ۸/۰۹  دیوار به دیوار ملک مجاور پالک ۷ فرعی از ۸۶۹ اصلی جنوبا فاقد حد می باشد. غربا به طول ۱۰/۶۴ دیواریست به معبر، )سقف با کف طبقه همکف اشتراکی است کف روی 

عرصه مشاعی قرار دارد( عرصه  ملک ساختمان طلق شامل پالک ۶ فرعی از ۸۶۹ اصلی به مساحت ۱۳۷/۲۸  مترمربع می باشد که برابر مفاد صورت مجلس تفکیکی ۱۳۹۳۲۰۴۰۸۰۰۱۰۰۰۲۹۳- ۹۳/۷/۵ طبق مقررات مجزی شده و حقوق ارتفاقی ندارد ۲- ششدانگ یک دربند مغازه 
دارای پالک ثبتی شماره شصت و چهار فرعی از هشتصد و شصت و نه اصلی )۶۴ فرعی از ۸۶۹ - اصلی( بخش یک شهر به مساحت ۸۲/۳۱  مترمربع واقع در طبقه همکف به نشانی: بیرجند، خیابان شهدا ۵، ملکی آقایان سید علیرضا و سید محمد شهرت هر دو آذرکار که اسناد مالکیت 
آن ذیل شماره های ۱۶۲۸۱ و ۱۶۲۸۲ صفحات ۲۰۰ و ۲۰۳ - دفتر جلد ۷۷ - امالک بیرجند مشاعا و بالمناصفه به نام آن ها صادر و تسلیم گردیده است، حدود اربعه ملک به شرح ذیل می باشد شماال در دو قسمت اول درب و دیوار به طول ۳ متر به معبر دوم دیوار و پنجره ای است به 
طول ۹/۲۰ متر به معبر شرقا دیوار به دیوار به طول  ۸/۸۵ متر به ملک مجاور پالک ۷ فرعی از ۸۶۹ اصلی جنوبا در سه قسمت اول دیواریست به طول  ۱/۷۴ متر به داکت دوم دیواریست به طول ۱/۳۵ متر به آسانسور سوم دیواریست به طول ۴/۳۶ متر به راه پله غربا دیوار و پنجره ای به 
طول ۶/۹۷ متر به معبر، )سقف با کف طبقه اول اشتراکی است( عرصه ملک ساختمان طلق پالک ۶ فرعي از ۸۶۹ اصلی به مساحت ۱۳۷/۲۸ مترمربع می باشد که برابر مفاد صورت مجلس تفکیکی ۱۳۹۳۲۰۴۰۸۰۰۱۰۰۰۲۹۳- ۹۳/۷/۵ طبق مقررات مجزی شده و حقوق ارتفاقی ندارد 
 ۳- ششدانگ یک دربند مغازه دارای پالک ثبتی شماره شصت وپنج فرعی از هشتصد و شصت و نه اصلی )۶۵ فرعی از ۸۶۹- اصلی( بخش یک شهر به مساحت ۱۹/۴۶ مترمربع واقع در طبقه همکف به نشانی : بیرجند، خیابان شهدا ۵ ، ملکی آقایان سید علیرضا و سید محمد شهرت 
هر دو آذرکار که اسناد مالکیت آن ذیل شماره های ۱۶۲۸۳ و ۱۶۲۸۴ صفحات ۲۰۶ و ۲۰۹ دفتر جلد ۷۷ - امالک بیرجند مشاعا و بالمناصفه به نام آنان صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال  دیواریست به طول ۵/۰۱  متر به راه پله شرقا دیوار به دیوار به طول 
۸/۱۰ متر به ملک مجاور پالک ۷  فرعی از ۸۶۹ اصلی جنوبا فاقد حد می باشد غربا درب و دیوار و پنجره ایست به طول ۱۰/۶۵ متر به معبر، )سقف با کف طبقه اول اشتراکی است، کف با سقف زیر زمین اشتراکی است( عرصه ملک ساختمان طلق پالک ۶ فرعی از ۸۶۹ اصلی به مساحت 
۱۳۷/۲۸ مترمربع می باشد که برابر مفاد صورت مجلس تفکیکی ۱۳۹۳۲۰۴۰۸۰۰۱۰۰۰۲۹۳- ۹۳/۷/۵ طبق مقررات مجزی شده و حقوق ارتفاقی ندارد  که برابر سند رهنی شماره  ۹۷۸۳۴- ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶  بیرجند در قبال مبلغ پانزده میلیارد  
و ششصد و نود و سه میلیون ریال )۱۵/۶۹۳/۰۰۰/۰۰۰( به انضمام سود و خسارت تأخیر تأدیه موضوع بدهی شرکت اسکان  گردشگران سپهر خراسان جنوبی با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۷۵۶۰ ثبت شده به شماره ۴۹۳۲ ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای 
آقای سید محمد آذرکار )مدیر عامل ( و آقای سید جمیل آذرکار )رئیس هیئت مدیره( برای مدت ده سال در رهن بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند قرار گرفته است . چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده ، بانک مذکور به عنوان مرتهن مستند به ماده 
 ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ ۲۱/۷۹۸/۷۶۰/۹۲۰  ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۱۵/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۵/۵۴۳/۹۰۵/۶۲۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۵۶۴/۸۵۵/۳۰۰  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۷/۴/۱۱  ( 
به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت متعهد و راهنین با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۱۰۴۹ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است . پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به 
دلیل اینکه متعهد و راهنین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی امالک مورد رهن اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۸۰۰۱۳۵۵ – ۹۸/۲/۱۵ امالک 
مورد وثیقه به شرح : ششدانگ پالک ثبتی ۶۳ فرعی از ۸۶۹ - اصلی بخش یک بیرجند با زیربنای ۱۹/۴۲ مترمربع به صورت یک واحد تجاری واقع در طبقه زیر زمین از یک باب ساختمان شش طبقه با نمای آلومینیوم و کاربری تجاری می باشد. کف مغازه سرامیک و دیوارها سنگ 
و سیستم سازه ای آن اسکلت فلزی ، پوشش سقف کرومیت و سقف کاذب پی وی سی ، دارای آسانسور و فاقد نصبیجات می باشد و ورودی زیر زمین از ایستگاه راه پله داخل مجتمع می باشد که با توجه به موقعیت ملک و سایر شرایط به مبلغ ۹۷۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده 
است. ششدانگ پالک ثبتی ۶۴ فرعی از ۸۶۹ - اصلی بخش یک بیرجند با زیربنای ۸۲/۳۱ مترمربع بصورت یک واحد تجاری واقع در طبقه همکف از یک باب ساختمان شش طبقه با نمای آلومینیوم و کاربری تجاری می باشد، کف مغازه سرامیک و دیوارها سنگ و سیستم سازه ای آن 
اسکلت فلزی، پوشش سقف کرومیت و سقف کاذب کناف و دارای آسانسور و فاقد نصبیجات می باشد واحد مذکور دارای درب جداگانه از خیابان می باشد که با توجه به موقعیت ملک و سایر شرایط به مبلغ ۸/۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال ارزیابی گردیده است. ششدانگ پالک ثبتی ۶۵ فرعی 
از ۸۶۹ - اصلی بخش یک بیرجند با زیربنای حدود ۱۹/۴۲ مترمربع بصورت یک واحد تجاری واقع در طبقه همکف از یک باب ساختمان شش طبقه با نمای آلومینیوم و کاربری تجاری می باشد، کف مغازه سرامیک و دیوارها سنگ و سیستم سازه ای آن اسکلت فلزی ، پوشش سقف 
کرومیت و سقف کاذب کناف و دارای آسانسور و فاقد نصبیجات می باشد دارای انشعابات برق و گاز بوده که با توجه به موقعیت ملک وسایر شرایط به مبلغ  ۱/۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. با توجه به قطعیت ارزیابی بدرخواست بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در روز یکشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند. برابر گواهی بانک بستانکار طی جوابیه 
شماره  ۶۸۳۱۲۱ /۹۸/۹۰۱۱/۱-۱۳۹۸/۶/۲۶ امالک مورد رهن از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ تا ۱۳۹۹/۵/۲۳  نزد شرکت البرز تحت شماره ۱۰۴۸۳۵۷ بیمه می باشند و محاسبه سود و خسارت تاخیر باستناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئین نامه اجرا از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره 
اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملی 

تاریخ انتشار : ۱39۸/۸/۴ - غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندجایز می باشد . هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
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 اصالحی به شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸۴۷- ۱۳۹۸/۸/۱ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف 
فوالدی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۹۵ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۸۴۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل 
به مساحت ۵۷۹/۵۵ مترمربع به پالک ۴ فرعی از ۱۲۴- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد حسن و علی اکبر چهکندی نژاد 
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 آگهی به مدت یک 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: ۱39۸/۸/۴   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

آگهی تثبیت حدود پالک ۶۳۴ فرعی
 از ۲۲۴- اصلی بخش ۳ بیرجند

نظر به اینکه آقای امین دانش فر به وکالت از طرف 
علی محمد اصغری مالک ششدانگ پالک ۶۳۴ فرعی از ۲۲۴- اصلی 
بخش ۳ بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ 
پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین 
مجاور وجود نداشته، لذا بوسیله این آگهی مراتب به کلیه مالکین 
مجاور پالک فوق اعالم که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ 
ساعت ۹ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس 
روستای معصوم آباد حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات 

قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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سامانه بارشی میهمان آسمان خراسان جنوبی

صداوسیما- کارشناس هواشناسی استان از احتمال بارش پراکنده تا اواخر هفته در استان خبر داد. زارعی گفت: براساس فعالیت امواج ناپایدار، بر جو استان  از 
عصر جمعه تا اواخر هفته افزایش ابر، وزش تندباد و رگبار  همراه با رعد و برق پیش بینی می شود. وی افزود: عمده فعالیت سامانه بارشی امروز در نوار شمالی 
شامل شهرستان های سرایان ، فردوس ، طبس ، بشرویه و قاین، یکشنبه در نوار شرقی و مرکز و روزهای دوشنبه و سه شنبه در قالب نقاط استان خواهد بود.

ستون  رویکرد  به  توجه  با  و  سالم   با 
دیدگاه های مردم برای اولویت پیشنهادات 
به عنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم  
در هر سطحی در استان کمیته ای با 
رویکرد حفاظت از نظام و انقالب تشکیل 
تصمیمات  برخی  با  متاسفانه  که  شود 
نظام  افراد،  های  سلیقگی  و کج  غلط 
آقای  فالن  نرود  سوال  زیر  انقالب  و 
مسئول به دلیل کم کاری خودش، یک 
آنوقت  بدبین می کند  را  جامعه هدف 
پای  به  را  او  عملکرد  ندانسته  جامعه 
نظام می نویسد استان ما هم پر شده 
از همین کج سلیقگی ها یک گردشگر 
وارد استان می شود یه نفر که متاسفانه 
نه  و  دیده  با گردشگر  برخورد  دوره   نه 
می داند اصال گردشگری چیست می آید 
 با یک برخورد زننده و غیر اخالقی نگاه  ها

را به استان عوض می کند حال اینکه اگر 
بجای کار سلبی یک فرد آموزش دیده 
در حوزه امر به معروف و نهی از منکر 
با سعه صدر اینکار را می کرد به مراتب 
هم بازخورد بهتری داشت و هم  بار منفی 
کمتری در تخریب فرهنگی منطقه مان.  
در ادارات که از این نوع برخورد ها زیاد 
دیده می شود مثال چند روز پیش در حالی 
که سر یک چهار راه کلی در ترافیک بودم 
و هیچ پلیسی برای راهنمایی ماشین ها و 
باز کردن گره ترافیکی نبود سر چهار راه 
پایین تر بخاطر کمین یک پلیس دیگر 
برای کمربند آنهم  در یک کوچه جریمه 
شدم و به نهایت بی سلیقگی آن پی بردم 
که نگاه مردم به پلیسی که همیشه در 
خدمت اوست با یک اقدام یک انسان 
کم تجربه چگونه زیر سوال می رود و این 
ذهنیت ایجاد می شود که پلیس راهنمایی 
برای راهنمایی نیست و فقط به کمین 
فکر می کند و جریمه لطفا به این مسائل 
توجه شود چرا که نگاه مردم به ساختار و 
 ارکان نظام و انقالب از همین بدنه شروع 
می شود و همیشه سیاست های کلی 

مورد قضاوت قرار نمی گیرد.
ارسالی به تلگرام آوا 
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 دیدگاه خوانندگان

وعده بختیاری برای
 برقراری مستمری 

مددجویان امداد استان
مستمری  قطع  دنبال  به  زاده-  رجب 
برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( به علت اینکه این افراد 
حقوق 208 هزار تومانی از کار افتادگی 
بیمه روستاییان و عشایر را دریافت می 
کردند و همچنین منع قانونی دریافت 
مستمری توسط مددجویانی که رقمی 
باالتر از مستمری امداد را از سازمان های 
کنند؛  می  دریافت  دیگر  رسان  کمک 
رضا سلم آبادی مدیر کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان در این خصوص 
اخیر بختیاری  پیگیری های  گفت:»با 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور، 
طرح موضوع شد و او قول مساعد داد 
که این مشکل را پیگیری کرده و برای 
مواردی از این دست نیز چاره اندیشی 
کند و مستمری این افراد را برقرار کند.« 
مستمری ماهیانه این افراد از کمیته امداد 
امام خمینی )ره( رقمی نزدیک به 200 

هزار تومان است.

 خبر ویژه

با عرض سالم، مردم چهکند برای عبور 
از خیابان اصلی با مشکل رو به رو هستند 
خواهشمندیم جهت احداث زیر گذر یا 
پل هوایی اقدام شود پل امیر آباد، برای 

استفاده خیلی دور هست. 
915...161

این یک اصل پذیرفته شده هست که 
ای  رشته  هر  دانشجویان  تربیت  در 
هرچقدر کار عملی بیشتر صورت گیرد 
 مهارت فارغ التحصیالن آن رشته بیشتر 
دانشجویان  پای  وقتی  ولی  می شود 
وسط  پزشکی  علوم  های   رشته 
می آید در قرن اخیر بهترین و امن ترین 
راه برای تمرین دانشجویان استفاده از 
سازی  شبیه  پیشرفته  های  دستگاه 
مجازی هست. به حتم متقاعد کردن 
سرمایه  برای  خیرین  حتی  و  دولت 
گذاری در این زمینه با توجه به ثمرات 
دانشجو  زیاد  تعداد  و  آن  العاده  فوق 
از عهده مسئولین  به جمعیت   نسبت 

با اراده ساخته است.  
910...724

با سالم سرعت خودروها درتقاطع خیابان 
غفاری و جماران خیلی باالست و موقع 
تعطیلی مدارس به شدت خطرناکه، از 
شهرداری یا شورای ترافیک درخواست 
داریم نسبت به نصب پل هوایی اقدام ویا 
حداقل قبل از تقاطع در دو طرف الین 

سرعت گیر نصب کنند. ممنون
991...935

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه اداره کل آموزش 
و پرورش استان

در خصوص مطلب منتشر شده مورخ 
رساند:  می  استحضار  به   98/7/29
روستاییان عزیزی که به دلیل تحصیل 
و یا سایر موارد نسبت به جابجایی محل 
از  نمایند پس  اقدام می  سکونت خود 
تایید سکونت در محل جدید و نداشتن 
گاز در محل )تایید شرکت گاز شهرستان 
دریافت  به  نسبت  توانند  می  مربوطه(  

سهمیه نفت سفید اقدام نمایند.

پاسخ مسئولین

بهره برداری از راه آهن بیرجند تا چهار سال آینده
 ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: اگر منابع مالی به موقع تامین شود و 
شرایط کشور مساعد باشد در چهار سال آینده 
شاهد بهره برداری راه آهن بیرجند به یونسی 
خواهیم بود. سید کمال الدین میرجعفریان روز 
پنجشنبه در نشست تخصصی با موضوع 
راه آهن که در استانداری برگزار شد، افزود: 
عملیات اجرایی 32 کیلومتری راه آهن قطعه 
16 مسیر بیرجند به یونسی با 25 میلیارد 
تومان اعتبار آغاز شده و مجموع اعتبار این 
پروژه 90 میلیارد تومان است که اخیرا 20 
میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار به این 
تخصیص  روند  یافت.  تخصیص  قطعه 
اعتبارات به این پروژه ملی، نحوه به کارگیری 
نیروهای محلی در این پروژه بزرگ و میزان 
اشتغالی که از محل آن ایجاد خواهد شد 
توسط  که  بود  سئواالتی  محورهای  از 
و  شد  مطرح  نشست  این  در  خبرنگاران 

مسئوالن نیز به آنها پاسخ دادند. 

اهمیت راه آهن شرق از بُعد 
اقتصادی و سیاسی

پروژه  اهمیت  به  اشاره  با  استاندار  معاون 
راه آهن شرق کشور گفت: کریدور شمال 
- جنوب که نقطه اتصال بندر چابهار به 
کشورهای همسایه شمالی است، در پروژه 
راه آهن گنجانده شده و این مسیر یکی از 
کریدورهای اصلی ترانزیت و جا به جایی 
با  میرجعفریان  می شود.  محسوب  کاال 
یادآوری این نکته که کریدور شرق یکی از  
اولویت دارترین و راهبردی ترین کریدورهای 
کشور است گفت: جا به جایی کاال و مسافر، 
ایمنی، هزینه کمتر، صرفه جویی در مصرف 
مزایای  از  آالیندگی ها  کاهش  و  سوخت 
راه اندازی راه آهن محسوب شده و جابه جایی 
بار توسط قطار حداقل 2 برابر صرفه جویی 

افتصادی نسبت به کامیون دارد.
وی با اشاره به اهمیت این کریدور از بعد 
سیاسی اظهار کرد: راه آهن شرق که از چابهار 

شروع و در ایستگاه یونسی به بافق وصل 
می شود در امتداد مرز پاکستان، افغانستان 
و ترکمنستان بوده و در سه نقطه میرجاوه، 
به  ایران  اتصال  باعث  سرخس  و  میلک 

کشورهای همسایه می شود.
پروژه  این  بر  استاندار گفت: عالوه  معاون 
راه آهن  اجرای  و  ریلی طبس  توسعه خط 
آنتنی فردوس به جزین به طول 71 کیلومتر 
از دیگر پروژه های ریلی خراسان جنوبی است 
که پروژه راه آهن فردوس تاکنون عملیات 
خاک ریزی به طول 10 کیلومتر انجام و 18 
میلیارد تومان اعتبار امسال برای آن در نظر 
گرفته شده است. وی با اشاره به چشم انداز راه 
اندازی خط ریل سراسری در خراسان جنوبی 
بیان کرد: از آنجا که معادن فراوانی در استان 
شناسایی شده این خط ریلی به توسعه معادن 

و افزایش استخراج آن کمک خواهد کرد. 
از  یکی  سئوال  به  پاسخ  در  میرجعفریان 
خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اتصال مرزی 
برای راه آهن خراسان جنوبی نیز در نظر گرفته 
شده است گفت: بحث اتصال مرز ماهیرود 
به شبکه ریلی را نیز پیش بینی کرده ایم چرا 
که یکی از مهمترین اهدافی که راه آهن دنبال 
می کند توجیه اقتصادی است و از این نظر 

صادرات مرزی نقش مهمی دارد.

چشم انداز راه آهن در سند 
آمایش سرزمین خراسان جنوبی

 مشاور استاندار و مجری طرح سند آمایش 
سرزمین خراسان جنوبی نیز در این میزگرد با 

بیان اینکه یکی از بخش های این سند پیش 
بینی خط ریلی در کریدور شرق کشور است 
گفت: این مهم در سند آمایش سرزمینی 
تصویب شده است و مجموعه مدیریت استان 
نیز ملزم به اجرای آن هستند. محمدمهدی 
خطیب با بیان اینکه سند آمایش سرزمین 
برای سال 1415 پیش بینی شده است و اگر 
شرایط کشور نرمال باشد قطعا اجرایی خواهد 
شد اظهار کرد: این مساله می تواند اطمینان 
دهد که برای داشتن راه آهن دارای برنامه 
هستیم و نگرانی از اجرایی نشدن آن نیست. 

راه آهن شرق در تخلیه بنادر 
چابهار راهگشا خواهد بود

مدیرکل راه و شهرسازی هم با بیان اینکه  
بخش حمل و نقل در استان نقش به سزایی 
دارد  منطقه  اشتغال  و  اقتصادی  رونق  در 
جمله  از  بزرگ  پروژه های  اجرای  گفت: 
راه آهن در استان می تواند نیروهای بسیاری 
در  اشتغال  رونق  باعث  و  بگیرد  به کار  را 
خراسان جنوبی شود. مهدی جعفری اجرای 

با  استان  در  باند دوم  پروژه  پنج  همزمان 
یادآور شد و  را  تومان  میلیارد  اعتبار 230 
افزود: این پروژه ها تحول جدی را در بخش 
حمل و نقل استان ایجاد می کند و عملیات 

اجرایی 2 پروژه راه آهن در استان با اعتبار 
190 میلیارد تومان نیز امسال آغاز شد که 
می تواند تحول چشمگیری را به دنبال داشته 
باشد. وی افزود: این راه آهن در تخلیه بنادر 
چابهار راهگشا خواهد بود و با توجه به هزینه 
باالی راه آهن قطعا موضوع منحرف شدن 
آن به سمت کرمان امکانپذیر نیست چرا که 
با صرفه ترین راه برای حمل و نقل ریلی در 
شرق کشور همین مسیر تعیین شده است 

که از خراسان جنوبی نیز عبور می کند.

آموزش نیروهای موردنیاز راه آهن 
در  نیز  شرق  راه آهن  کل  اداره  سرپرست 
نشست تخصصی استانداری گفت: اینکه 
بتوان با استفاده از شبکه ریلی، بار را در ساعت 
مشخص به مقصد رساند برای بسیاری از 
واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. رضا شرقی ادامه داد: اداره کل 
آموزش در شرکت راه آهن نیروهای مورد نیاز 
در تخصص های گوناگون را آموزش داده و 
آماده اشتغال می کند. وی با اشاره به عملکرد 

راه آهن شرق کشور، این خط ریلی را جزو 
پنج راه آهن برتر کشور معرفی کرد و گفت: 
در حال حاضر 21 منطقه راه آهن در کشور 
داریم که بسیاری از نقاط کشور را به یکدیگر 
متصل می کند. وی با اشاره به اینکه راه آهن 
شرق از استان های یزد، خراسان  جنوبی و 
 360 افزود:  می کند  گذر  رضوی  خراسان  
کیلومتر از راه آهن شرق کشور در محدوده 
خراسان جنوبی )شهرستان طبس( است.وی 
بیان کرد: هرچند از شبکه ریلی هم برای حمل 
و نقل بار و هم مسافر استفاده می شود، ولی 
در خراسان جنوبی بیشتر استفاده برای جابه 
جایی بار و کاال است که این مهم نیز در رونق 
اقتصادی و صادرات نقش بسیار ارزنده ای 
دارد. شرقی گفت: در بخش مسافری نیز 
خوبی  بسیار  اقدامات  کشور  راه آهن شرق 
داشته است و هم استانی های خراسان جنوبی 
از شهرستان طبس می توانند با قطار به مشهد، 
تهران، خاف، بندرعباس، کرمان، یزد و شیراز 
سفر کنند.شرقی گفت: با اتصال به راه آهن 
غرب می توانیم به عراق هم صادرات کنیم 
که با توجه به احداث راه آهن کرمانشاه به 

دنبال استفاده از این ظرفیت نیز هستیم. 
شرقی یکی از مزیت های راه آهن شرق کشور 
را جابه جایی زغال سنگ دانست و گفت: 
در بحث اقتصاد مقاومتی حمل زغالسنگ با 
اهمیت بوده و نقش بسیار خوبی تاکنون داشته 
است. وی با بیان اینکه راه آهن شرق توانایی 
صادرات منیزیت خراسان جنوبی را دارد افزود: 
برای صادرات منیزیت اگر مسئوالن استان 
مساعدت کنند می توانیم با جذب چشمه های 
بار جدید این محصول را به مقاصد مصرف از 
طریق راه آهن شرق انتقال دهیم. پسرپرست 
اداره کل راه آهن شرق گفت: حدود 15 سال از 
تاسیس راه آهن شرق کشور می گذرد و در این 
مدت هیچ مسافر فوتی در این منطقه ریلی 
نداشتیم که این موضوع نشان دهنده وجود 
ایمنی در راه آهن شرق کشور است و برای ما 

به عنوان افتخاری محسوب می شود.

یرنا
س : ا

عک
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جز پالک هاي ثبتي شصت و شصت و یک  از یک هزار و نهصدو بیست ونه اصلي  بخش یازده قاین  با عرصه به مساحت  هفت هزار و هفتصدو چهل و یک مترو سي و هفت صدم متر مربع و با مشخصات 1-یکباب سوله و لنتو در طرفین : به عنوان سالن تولید ، انبار ، آزمایشگاه ، رفاهی ، 
اداری و سایر ، مجموعاً به مساحت کل یکهزارو سیصدو پنج متر مربع ) بدون احتساب پیش آمدگیها ( با ارتفاع تاج سوله ) کف تا زیر سقف کاذب ( برابر 7/5 متر و 6/6 متر در انتها و در لنتوها 4/2 و 3/2 متر در انتها ، دارای قاب فلزی ، سقف موجدار فلزی که بخش عمده آن دارای عایق و 
سقف کاذب می باشد ، کفسازی از نوع سرامیک ، دیوارها کاشیکاری شده و تیغه های جدا کننده در بخش آزمایشگاه توسط پارتیشن پلی کربنات با قاب آلومینیومی اجرا شده است ، همچنین در دو انتهای  سوله اصلی ) طبقه فوقانی آزمایشگاه و سردخانه ها و...( مجموعاً به مساحت  دویست 
و سیو پمج متر مربع زیربنا ، با کاربری اتاق کنترل ، تاسیسات و بخشی از ساختمان اداری ) در طبقه اول( احداث گردیده است 2-ساختمان اداری و رفاهی : متصل به سوله اصلی در انتهای ضلع غربی ، دارای اسکلت فلزی در دو طبقه مجموعاً به مساحت یکصدو هشتاد و چهار متر مربع ، که 
طبقه اول دارای فضاهای اداری ، مهمانسرا ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه با مشخصات کلی کف سرامیک ، دیوارپوش ، سقف طاق ضربی به انضمام سقف کاذب و کابینت فلزی ، اجرا شده و دارای نمای خارجی آجر سفال می باشد 3-ساختمان نگهبانی : واقع در محوطه و ورودی شرقی به 
متراژ هفتاد و شش متر مربع با دیوارهای ترکیبی شیشه سکوریت و آجر سفال و سقف طاق ضربی می باشد 4-ساختمان سرایداری : واقع در شمال شرقی محوطه ، شامل دوخواب ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه ، دارای سازه فلزی و سقف طاق ضربی ، نمای آجر سه سانت با زیر بنای کل 
هشتاد و یک متر مربع ) بدون احتساب پیش آمدگیها ( 5-ساختمان اداری داخل محوطه : واقع در ضلع شرقی محوطه ، دارای دیوارهای آجر سفال پنج سانت با سقف سبک فلزی بانضمام سقف کاذب و دیورهای داخلی با اجرای دیوارپوش با زیربنای کل یکصدو چهل و چهار  متر مربع 6-انبار 
ضایعات متصل به سوله اصلی : دارای دیوار آجر سفال پنج سانت ، سقف سبک فلزی همراه با عایق کاری ) پشم شیشه و توری ( و فاقد سقف کاذب ، کفسازی موزاییکی و بدنه دیوارها داخل سیمان سفید به مساحت کل هشتاد و یک متر مربع بدون احتساب پیش آمدگیها 7- انباری متصل 
به لنتو جنوبی و خیابان مجاور : دارای سقف سبک فلزی ، فاقد پشم شیشه و سقف کاذب ، دارای ستون گذاری میانی از نوع قوطی چهارده  به انضمام انبار فنی واقع در حد فاصل سالن آمونیک و انبار ضایعات ، دارای سقف سبک فلزی همراه با پشم شیشه و توری و دیوار آجر سفال و اتاق 
تابلو برق  جمعاً به مساحت کل حدود دویست و پانزده  متر مربع وادامه سالن موجود تا انتهای لنتو شمالی ،فاقد سقف و صرفاً دارای دیوار پیرامون و کف سازی موزاییکی می باشد 8-دیوارکشی محوطه : اجرا شده با آجر سفال ) ارتفاع متوسط هشتاد  سانتیمتر و نرده فلزی ) ارتفاع یکصدو ده  
سانتیمتر ( همراه با قرنیز سیمانی و پایه آجر سفال با ارتفاع یک در یک  متر با فواصل سه متری ، به انضمام کرسی چینی سنگی 9-استخر روباز )سپتیک(: واقع در جنوب غربی محوطه به ابعاد سه و نیم  در پانزده متر و عمق حدود پنج متر ، دارای دیوار سي و پنج  سانتی ، سیمان کاری شده 
در کف و دیواره ها و به صورت سه چشمه مساوی بانضمام حفاظ دور 10- محوطه سازی : با اجرای آسفالت و باغچه محوطه و پیاده روسازی سیمانی اطراف ساختمان ها و رمپ وسکوی تخلیه  که  ارزش اعیان کارخانه توسط هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد و هشتاد 
میلیون ریال و ارزش عرصه با استعالم از شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی به مبلغ دو میلیارد و نهصدو هشتاد میلیون  و چهارصد و بیست و هفت هزار ریال ارزیابی گردیده است .3-لیست تجهیزات وماشین آالت )اموال منقول مورد رهن(1-مخازن ذخیره ، پروسس ودریافت 
شیر :با ظرفیتهای 1000 تا 30000 لیتر ساخته شده از ورق استیل 304 به ضخامت 2 تا 5 میلیمتر – 1و2 و3 جداره – دارای میکسر با شفت وپروانه استیل ، آنتی فوم ، ایرونت ، جت شستشو CIP  ، وسایل کنترل واندازه گیری وسایر تجهیزات – سال ساخت 85 شرکت رباط مخزن و 
 -BA 80-45 2، مبدل حرارتی ، لوله وشیرآالت به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال 2-هموژنایزر : مدلKW ممتاز سازان استیل )15 دستگاه به ظرفیت مجموع 110 هزار لیتر( – مجموعه دریافت شیر شامل وان های باسکول و زیر باسکول ، با ترازوی دیجیتال 1 تنی وپمپ استیل
ظرفیت 5 تن در ساعت – فشار کار at 180 – توان الکتروموتور 37KW – ساخت شرکت بهساز اتصال به مبلغ سیصد میلیون ریال 3-پاستوریزاتور:مدل پلیتی با سیستم holding  و تانک باالنس مدل 410 - ظرفیت 5 تن در ساعت – دارای Plate Heat Exchanger   - دارای 
کنترل های حرارتی و سایر تجهیزات – ساخت شرکت بهساز اتصال -پاستوریزاتور 2 تنی بهساز اتصال به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال 4-پایت کولر: ای مجموعه فیلتر مکانیکی – یونیت پلیتی – سال ساخت به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال 5- سیستم CIP : ظرفیت 6000 لیتری 
- دارای 3 مخزن 2000 لیتری – شاسی استیل ، مبدل پلیتی ، پمپ استیل ، شیر پنوماتیک بخار ، تابلوی کنترل واتصاالت استیل 316 – سال ساخت 85 شرکت رباط مخزن به مبلغ چهارصد میلیون ریال 6-پمپ استیل : ظرفیت 5 تا 20 هزار لیتر در ساعت – قدرت   2hp تا  5hp – سال 
ساخت 85  به تعداد10 دستگاه به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال 7-سپراتور :ظرفیت 5 تن بر ساعت – قدرت الکتروموتور  11KW  - ساخت روسیه - به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 8-سپراتور: ظرفیت یک تن پرسرعت ساخت ایران به مبلغ پنجاه میلیون ریال 9-دستگاه پرکن  
کیسه ای : ظرفیت تولید 2000 بسته 1لیتری شیر ودوغ در ساعت – توان مصرف  2KW  -دارای تاریخ زن حرارتی ، سیستم  CIP  ، مجموعه پنوماتیک و  PLC  -د ابعاد دستگاه cm 280*110*100  -  سال ساخت 85 – ماشین سازی حکمایی ) سه دستگاه( به مبلغ هشتصدو 
بیست میلیون ریال 10-دستگاه های بسته بندی روتاری مدل  P - 420  )با دهانه 75+95 و 125( همراه با نوار نقاله  ، پرکن ، درب بند ، درب گذار ، سینی های جمع آوری محصول  و تجهیزات تعویض قالب ، سریال 420303- 420304 – توان مصرفی  1.25Kw – ظرفیت تولید 800 
تا 1600 ظرف 100 تا 150 گرمی - سال ساخت 85 ماشین سازی نمونه ) 2 دستگاه(- پرکن سه نازله مدل 4000 ، سریال 140 ، ظرفیت 4000 لیوان 50 تا 350 سی سی در ساعت ، ساخت سال 86 شرکت نوشین پک به مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال11- دیگ بخار ومخازن مدل 
BS2790  - ظرفیت 3 تن در ساعت دارای مشعل دوگانه سوز به ظرفیت 1800000 کیلو کالری برساعت با مخزن دیاریتور 3500 لیتری ومخزن کندانس 5000 لیتری سال ساخت 85 ماشین سازی اراک )2 دستگاه( – مخازن گازوییل 32 هزار لیتری و2 هزار لیتری – منبع دوجداره 
3000 لیتری به مبلغ یک میلیارد و پانصدو پنجاه میلیون ریال 12- بطری شور و فن سرد کن :2 دستگاه فن سرد کن Hp 0.5  ، ابعاد دستگاه cm 250*200*150 ، سال ساخت 85 ، ماشین سازی شمس صنعت خراسان به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال  و دستگاه بطری شور ابعاد 
cm 500*250*250  ، سال ساخت 85 ، ماشین سازی شهاب صنعت خراسان به مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال 13-خط کامل دوغ شامل: دستگاه بسته بندی روتاری ، دارای مخزن هوای فشرده 150 لیتری ، سیستم پرکن 20 نازله درب بند ودرب گذار پنوماتیک با کانویور وفیدر ، 
ابعاد دستگاه m 3*2.5*2.5 ، سال ساخت 86 شرکت ویداکاران- پت شور ، دارای مخزن وسیستم اسپری آب ، نوار انتقال-لیبل شیرینگ ، دارای المنت حرارتی ، تونل هوای گرم ، نوار انتقال به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 14-سیستم تصفیه آب نوع RO  )ریورس اسمز (- ظرفیت 
  Tornado   60 A ، 50 تن در روز – دارای فیلتر کربن وشن و 6 دستگاه مخزن 5 و10 هزار لیتری پالستیکی به مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال 15-باسکول : باسکول بتن فلز 50 تنی پند با کنترل دیجیتال ، لودسل وپرینتر به مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال 16-کمپرسور هوا : نیمه مدل
اسکرو – ظرفیت هوادهی 7.5 مترمکعب در دقیقه – فشار کار 7bar – دارای کنترل  PLC  ، تله آبگیر ، مخزن هوای فشرده 3 هزار لیتری ، درایر تبریدی مدل  VT500  ، میکروفیلر اولیه وثانویه  G500  ، توان مصرفی  45Kw  - سال ساخت 85  شرکت هواسازان تبرسز  به مبلغ 
پانصد میلیون ریال 17- تجهیزات سردخانه ها وگرمخانه ها آیس بانک با 4 دستگاه کویل SIBC -10 -14-500-2 دستگاه همزن 2Kw -2  عدد موتور پمپ 4Kw  - 2 دستگاه کمپرسور  90Kw مدل K3 -4  سال ساخت 2001 شرکت Kirloskar  با فشار کار  32bar  ، رسیور 
مدل  SLR - 90 - 400  به حجم 2700 لیتر ، سپراتور مدل SRHS - 105 -300  ، پمپ شیرآالت وکنترلهای آمونیاکی ، کولینگ تاور با پمپ 4 اینچ ولوله کشی – تجهیزات فریونی سردخانه ها شامل : کمپرسور Bitzer  مدل  4PC - 15.2 - 40P با کندانسور  HCS3200  شرکت 
Arsheh   ، کمپرسور  DWM  مدل D9RC4 -1000 - EWM/D با کندانسور نیک واواپراتور ساب کول مدل  GE18183L  و سایر تجهیزات مربوطه ابعاد گرمخانه ها 2 واحد 7.5*2   و  7.5*3  متر ، سردخانه زیرصفر 1 واحد به ابعاد 5.5 *7.5 متر ، سردخانه باالی صفر 1 
واحد به ابعاد  5.5* 15  متر به مبلغ هفت میلیارد ریال 18- تاسیسات انتقال آب ،بخار ، هوای فشرده وافزودنیها:انشعاب اصلی آب 1 اینچ با منبع هوایی 60 هزار لیتری و شبکه لوله کشی کارخانه و ماشین آالت – اجرای 600 متر خط لوله استیل 304 تا سایز 2 اینچ با انواع اتصاالت ، تراپ 
، فیلتر ، سایت گالس ، کلکتور و 100 عدد انواع شیر گازی وپروانه ای ST304  و ST316 -5  عدد ترمینال 10 انشعابی – لوله کشی هوای فشرده به مبلغ نهصدو پنجاه میلیون ریال 19- دیزل ژنراتور: دیزل ژنراتور PERKINS  )پرکینز( – مدل AP550  - سریال UL - 7863- قدرت 
Kw 550  - سفارش شرکت کیادیزل اسپادان  به مبلغ دو میلیارد ریال 2-تجهیزات متفرقه دستگاه چرن کره ساخت شرکت آب ایست ، 6 دستگاه یونیت هیتر ، جت پرینتر مدل LINX  6800- باالبر نفربر ماشین برج با موتور 2hp -2 عدد پرده هوا – 1 دستگاه جک پالت یک تنی – 92 
عدد پالت انتقالی وثابت ، مخزن پالستیکی 2و3 تن – سبد پالستیکی کوچک 300 عدد – سبد پالستیکی بزرگ 170 عدد – دبه ماست 2 کیلویی 240 عدد - به مبلغ پانصد میلیون ریال 21-تجهیزات اداری وآزمایشگاهی :  تجهیزات آزمایشگاهی : ترازوی دیجیتالی 5 کیلویی پند – ترازوی 
500 کیلویی پند الکتریک – سانتریفیوژ 8 شاخه ژربر آلمان – بن ماری FIRSTEK   انگلستان – انگوباتور شیماز – ترازوی 2 صفر 310 گرم – آون 50 بهداد – یخچال فیلور- انگوباتور یخچال دارفن آزما گستر – PH متر دستی – PH متر رومیزی کرایسون اسپانیا -  ترازوی رطوبت 
سنج سارتوریس آلمان – هود شیمیایی – هود میکروبی – 2 عدد بورت دیجیتال – انگوباتور 53 لیتری ممرت آلمان – هیتر  HG3001  هیدلف – میکروسکوپ  MOTIC  مدل B1  - استریل هوا - اتوکالو Astell  مدل AMB430N  - آب مقطر گیری فن آزما گستر – میز 
وکابینت و بشر و ارلن و شیشه آالت آزمایشگاهی – تجهیزات اداری :میز وصندلی ، فایل ، میز وصندلی کنفرانس ومدیریت ، کتابخانه وگاوصندوق  9خط تلفن با گوشی ،کامپیوتر، فاکس ، پرینتر ، سانترال ، دوربین مدار بسته سامسونگ مدل  SHR2160  - تجهیزات گرمایش سرمایش ، 
اطفاء حریق به مبلغ نهصد میلیون ریال 22- تاسیسات برق :امتیاز برق 250Kw   با ترانس وپست برق – کابل کشی کارخانه با انواع کابل تا سایز 120*3 – اجرای شبکه روشنایی سالنها ومحوطه و اتاقهای اداری انبار و سرایداری ) 2 عدد ستون روشنایی 4 پروژکتوری (- 10 سلول تابلوهای 
قدرت شبکه وژنراتور – تابلوهای فرمان کارخانه وماشین آالت وپست خازنی به ظرفیت 400Kvar -سیستمهای کنترل به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال 23-قطعات یدکی:قطعات موجود در انبار وسایل یدکی شامل موتور برق اتصاالت وشیرآالت  استیل و کامپیوتر وپرینتر ، رول 
شیلنگ وکاسه نمد و تفلون و لوله استیل وریل پالستیکی و رک ومونیتور به بملغ پانصدو شصت میلیون ریال  24-انبار اسقاطی :1 دستگاه پرکن اسقاطی و 1 دستگاه شیرینگ پک اسقاطی و 150 عدد کارتن ظروف پالستیکی به تعداد 550 عدد در هرکارتن و میز وصندلی وفایل اسقاطی 
به مبلغ دویست و شصت میلیون ریال  25-تعمیرگاه:بهساز ماشینادوات و ابزار وماشین ودستگاههای مستقر در تعمیرگاه به بملغ پنجاه میلیون ریال  26-کانکس فلزی : دارای لوله های استیل و کابل مسی روکش دار و دیگ تعمیری به مبلغ سیصد میلیون ریال که اموال منقول  فوق جمعاً 
به مبلغ بیست و شش میلیارد و دویست وسی میلیون ریال  ارزیابي گردیده که اموال منقول و غیر منقول فوق  به موجب اسناد رهنی شماره 916-86/05/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 قاین در رهن بانک سپه قاین قرار گرفته است و  بانک  مزبور مستند به ماده 34-اصالحي قانون ثبت 
از دفتر خانه تنظیم کننده سند تقاضاي صدور اجرائیه در قبال مبلغ بیست ویک میلیارد و نهصدو بیست میلیون و چهارصدو هشتادو شش هزارو ششصدو سی و هفت ریال اصل طلب بستانکار به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تا تاریخ 90/03/30 ،علیه شرکت صنایع فرآورده های لبنی 
آنا قاین به عنوان وام گیرنده و شرکت شهرکهای صنعتی خرسان جنوبی و آقای سید قاسم علوی نژاد با کد ملی 5228595540  به عنوان راهنین  را نموده که پرونده تحت کالسه 9000011 در اجراي ثبت قاین تشکیل واجراییه صادره   به مدیونین وفق آیین نامه اجراي اسناد رسمي ابالغ 
وصحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهي شده است به دلیل اینکه متعهدین ظرف 10روز مهلت قانوني ازتاریخ ابالغ اجرائیه بدهي خود را تودیع ننموده به تقاضاي بستانکار وپس از طي تشریفات قانوني وقطعیت ارزیابی اموال منقول وغیر منقول  فوق الذکر در اجراي مقررات آئین نامه 
اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء در  قبال  مطالبات بستانکار از طریق مزایده به فروش مي رسد.مزایده از ساعت 9 الي 12 مورخ چهارشنبه 98/09/06 در محل اداره ثبت اسناد و امالک قاین ومزایده اموال منقول شرکت آنا  از مبلغ ارزیابي بیست و شش میلیارد و دویست وسی میلیون 
ریال و مزایده  پالک  هجده هزار و بیست و سه فرعی از یکصد وهفتاد و پنج اصلی مفروز شده از یازده هزارو نهصد و شش و شش فرعی واقع در بخش ده مشهد  از مبلغ دوازده میلیارد ریال و مزایده  اعیان  قطعات دویست و سي و دویست و سي و یک از ارضي شهرک صنعتي قاین جز پالک 
هاي ثبتي شصت و شصت و یک فرعي   از یک هزار و نهصدو بیست ونه اصلي  بخش یازده قاین از مبلغ  دوازده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمي غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداري 
بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام مي شود و کلیه بدههای مورد مزایده مربوط به آب وبرق،گاز مصرفی در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد برابر تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا و نیز هزینه هاي مربوط به نقل و انتقال ملک وسایر هزینه هاي احتمالي از قبیل دارائي و شهرداري 
وغیره که مبلغ آن مشخص نمي باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه هاي دولتي به شرح ماده 40- آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم اإلجراء وصول خواهد شد  ونظر به اینکه عرصه مورد رهن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی می باشد بدلیل عدم ایفای تعهد از سوی مدیون 
به استناد تبصره 2 ذیل ماده 6 قانون اعطای تسهیالت بانکی ، توسط شرکت شهرکهای صنعتی ، بانک بستانکار با ارائه  صورتجلسه شماره 4510-93/06/23 با پرداخت 443.704.770 ریال جانشین بدهکار در قرارداد واگذاری فی مابین گردیده است و  اداره ثبت اسناد در خصوص انتقال سند 
تکلیفی نخواهد داشت و خریدار میتواند از طریق شرکت مزبور راجع به اجرای تعهد و تفکیک و تنظیم سند رسمی اقدام نماید.                                                                                         تاریخ انتشار: 98/8/4   مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قاینات - علی صفایی فر

آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980430 
محکوم علیه خانم حمیده طرمی محکوم است به 

پرداخت مبلغ 32/398/700 ریال بابت اصل خواسته و غیره در  
حق محکوم له آقای شیرعلی نوکی و پرداخت مبلغ 1/475/000 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک 
سهم مشاع از هجده سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی 0 فرعی از 
 250 اصلی بخش ثبتی یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری ، 
حکیم نزاری 4 پالک 3 به مساحت عرصه 317/40 مترمربع و اعیان 
حدوداً 230 مترمربع در یک طبقه )همکف( با کاربری مسکونی، 
نوع سازه اسکلت آجری )دیوار باربر آجری( با سقف گنبدی، قدمت 
بنا باالی 40 سال و نمای اجرا شده آجر و کاهگل با انشعابات به 
صورت کامل )امتیاز آب، برق و گاز( که به مبلغ 800/000/000 
ریال کارشناسی شده است ، از طریق مزایده در روز سه شنبه 
تاریخ 1398/8/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به میزان محکوم به،  به فروش می رسد. قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 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 10 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. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تحديد حدود ثبت امالک
 يک قسمت از بخش ۲ شهرستان بيرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود 
شماره های زیر: ششدانگ یکباب ساختمان پالک 184 فرعی از 
1396 - اصلی بخش 2 بیرجند مورد تقاضای رضا بشگزی واقع 
در اراضی رحمت اله دهلکوه . ششدانگ یکباب منزل پالک 185 
فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند مورد تقاضای محمدعلی علی 
پور واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه . ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مشتمل بر ساختمان پالک 186 فرعی از 1396 - اصلی 
بخش 2 بیرجند مورد تقاضای زینب بزرگری واقع در اراضی رحمت 
اله دهلکوه در روز چهارشنبه مورخ 1398/8/29 ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳98/8/4 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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مجتمع فرهنگی و هنری امام 
خمینی)ره( بیرجند کلنگ زنی شد

ایسنا-عملیات اجرایی ساخت مجتمع فرهنگی 
نماز  اقامه  ستاد  )ره(  خمینی  امام  هنری  و 
خراسان جنوبی و بنیاد مهدویت استان با حضور 
حجت االسالم محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  نماز، 
خراسان جنوبی و مسئوالن استانی در سایت 
اداری بیرجند کلنگ زنی شد. برای این مجتمع 
خیران  و  دولت  کمک  با  تومان  میلیارد  یک 
درنظر گرفته شده است که ساختمان آن برای 
و  سخنرانی  مراسم  جماعت،  نماز  برگزاری 
محافل مذهبی استفاده خواهد شد. این مجتمع 
در زمینی به مساحت 700 مترمربع و با زیربنای 

400 مترمربع در دو طبقه احداث می شود.
توزیع تجهیزات هوشمندسازی مدارس 

در  مدارس  هوشمندسازی  تجهیزات   - ایرنا 
شهرستان بشرویه توزیع شد. تهیه و توزیع این 
تجهیزات به ارزش 2 میلیارد و 150 میلیون ریال 
و با پیگیری استاندار و فرماندار بشرویه انجام شد. 
بیش از 53 قلم انواع تجهیزات هوشمندسازی 
حاشیه ای  مدارس  سطح  در  مدارس  موردنیاز 
و  مقابله  با هدف  ارسک  و  بشرویه  شهرهای 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی توزیع شد.



شهادت امام رضا )ع(

شهادت امام حسن )ع(

شهادت جان سوز امام رافت و مهربانی

مأمون که برای حفظ حکومت خود امام رضا 
علیه السالم را از مدینه به مرو آورده بود و با 
ترفندهای خود و اطرافیان به اهداف خود نرسیده 
بود، وقتی رفتار و قاطعیت آن حضرت را دید، 
دریافت که گفتار و رفتار آن حضرت در نهایت 
موجب ضعف و تزلزل حکومت او می شود و 
از سوی دیگر عباسّیان همواره در مورد والیت 
 عهدی امام رضا علیه السالم مأمون را تهدید 
می کردند و به او هشدار می دادند. در نتیجه 
وی تصمیم گرفت آن حضرت را به گونه ای از 
میان ببرد. ولی کاماًل مراقب بود که این عمل به 
طور کاماًل محرمانه انجام گیرد تا مسئله جدیدی 
برای حکومتش پیش نیاید. لذا با مسموم کردن 
آن حضرت به هدف خود رسید. امام علیه السالم 
در روز آخر صفر بر اثر زهر مسموم دعوت حق را 

لبیک گفت و به اجداد پاکش پیوست.

شهادت سبط اکبر

فردا مصادف با شهادت سبط اکبر رسول خدا، 
امام حسن مجتبي )علیه السالم( است، امامي که 
پیامبر خدا او را سیِد جوانان اهل بهشت معرفي 
کرد. آن حضرت در طول مدت حیات خویش با 
ستم ها و جفاهاي فراواني مواجه شد، تا آنجا 
که آن دسته از یارانش که به مقام امامت الهي 
آن حضرت و عصمت ایشان، معرفتي نداشتند 
با شنیدن خبر صلح ایشان با معاویه ، به خیمه 
آن حضرت حمله ور شدند، سجاده را از زیر پاي 
ایشان کشیدند و پاي مبارك شان را مجروح 
نمودند. بي آنکه بدانند یا بخواهند بپذیرند که 
امام معصوم و حجت خدا هر عملي که انجام 
الهي مي باشد و جاي  دهد بر اساس دستور 
چون و چرا و اعتراض ندارد. چرا که اعتراض به 
حجت معصوم الهي در واقع اعتراض به خداوند 
حکیمي است که عمل امام علیه السالم به امر 

و رضایت او انجام شده است.
هم اکنون مزار امام حسن مجتبی علیه السالم به 
همراه سه تن از امامان معصوم )یعنی امام زین 
العابدین، امام باقر و امام صادق علیهم السالم( 
بدون هیچ گونه گنبد و بارگاهی در قبرستان 
بقیع قرار دارد و محل زیارت بسیاری از شیعیان 
و دوستداران اهل بیت علیهم السالم می باشد. 
در تاریخ شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم، 
مورخان شیعه غالبا گفته اند که آن حضرت در 
28 صفر به علت مسمومیت از سوی همسرش 

جعده  شهید شد.

در فصل پاییز مواظب مشکالت پوستی 
و خشکی پوست باشید

فصل پاییز می تواند  همراه با تغییرات پوستی 
که  دارد  وجود  روش هایی  حال  این  با  باشد. 
بتوانید از پوست تان محافظت کنید. استفاده از 

پاك کننده های مالیم: منظور ما صابون نیست. 
چون این وسیله پاك کننده خود چربی پوست 
را از بین می برد. بنابراین ساده ترین راه برای 
حفظ رطوبت پوست، استفاده از پاك کننده های 
مالیمی است که حاوی مرطوب کننده بوده و 

مخصوص پوست های خشک، فرموله شده اند.

زردچوبه پوست
 را شاداب و سرزنده نگه می دارد

زردچوبه از قوی ترین درمان های طبیعی برای رفع 
بیماری ها و مشکالت پوستی است. این ادویه 
مفید می تواند از تغییر رنگ چهره جلوگیری کند 

و همواره پوست را شاداب و سر زنده نگه دارد. 
برای استفاده از این ادویه پرخاصیت کافی است 
مقداری از پودر آن را با آب خیار و آب لیمو تازه 
مخلوط کنید و روی پوست صورت خود بمالید. 
بگذارید ۱۵ دقیقه روی پوست تان بماند و بعد آن 

را با آب ولرم بشویید.

زمان مسمومیت غذایی 
چه کاری انجام دهیم؟

بهترین کار در دقایق اولیه به ویژه اگر هوشیاری 
فرد مختل نشده  و قدرت بلع را دارد، این است که 
به او چند لیوان آب داده تا پس از مصرف حالت 

تهوع داشته باشد و محتویات معده خارج شود. 
دومین توصیه این است یکی از مواردی که در اثر 
مسمومیت دارویی مصرف آن را توصیه می کنیم 
ترکیب ذغال فعال است در بسیاری از داروخانه ها 
وجود دارد و به صورت پودر نیز موجود است که 

نقش مهمی در رفع  مسمومیت دارد.

داروی فشارخون را قبل 
از خواب مصرف کنید

دارو در زمان های مختلف از شبانه روز مصرف 
می شود و می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد 
مصرف داروی فشار خون باال در شب و هنگام 

خواب می تواند خطر حمله قلبی و سکته مغزی را 
به نصف کاهش دهد. اثربخشی بیشتر داروی فشار 
خون باال هنگامی که پیش از خواب مصرف شود 
به ساعت زیستی بدن مرتبط است چرا که روند 
فرآورِی مواد و ترکیب های شیمیایی در بدن در 

طول 2۴ ساعت متفاوت است.

نحوه استفاده از آب نمک 
در درمان پوسیدگی دندان

به مقدار یک قاشق چای خوری نمک را در یک 
لیوان آب گرم مخلوط نمایید، مخلوط آب نمک را 
به مدت یک دقیقه به خوبی در دهان خود حرکت 

دهید. این روش برای درمان پوسیدگی دندان به 
کار می رود. سه بار در روز این کار را انجام دهید تا 
به فروکش کردن درد دندان شما بیانجامد. روش 
دیگر کاربردی برای رفع پوسیدگی دندان استفاده 
از نمک به میزان نصف قاشق چای خوری، روغن 

خردل و آب لیمو است.

به جای خوردن فست فود ها و میان وعده های پرکالری در محل کار، از این ساندویچ های سالم و خوشمزه 
ایده بگیرید. ساندویچ بادمجان حاوی یک تکه نان پهن، یک چهارم فنجان بادمجان پخته شده، ۵ عدد 
زیتون، تعدادی برگ کاهو و مقداری ادویه آویشن است. در تهیه ساندویچ سبزیجات از یک تکه نان، یک 
چهارم فنجان خیار، یک عدد گوجه فرنگی، ۵ عدد زیتون و یک عدد هویج استفاده می کنیم. ساندویچ 
یونانی با یک تکه نان پهن، یک چهارم فنجان پنیر فتا، یک چهارم لیوان نخودفرنگی پخته، یک دوم 
فنجان خیار، مقدار کمی پیاز قرمز و 2 قاشق غذاخوری سس کم چرب تهیه می شود. در تهیه ساندویچ 
مرغ  از یک دوم سینه مرغ، یک چهارم فنجان نخودفرنگی آب پز، جعفری، پونه کوهی و برگ های کاهو 

استفاده می شود. گوشت مرغ وعده غذایی خوبی برای روز های پراسترس است. 

با مصرف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، سالمت خود را به خطر نیندازید. مهمترین نکاتی که برای 
نجات فرد مسموم باید به فرد مسئول و یا پزشک ارائه داد عبارتند از: زمان مصرف دارو، نوع و میزان دارویی 
که ایجاد مسمومیت کرده است. برای خارج کردن سم از بدن فرد مسموم، القاء استفراغ نکنید زیرا گاهی 
ممکن است جان بیمار را به خطر بیندازد. از خوراندن مایعات به فرد مسمومی که بیهوش است یا هوشیاری 
وی در سطح پایین قرار دارد خودداری کنید. در اغلب مسمومیت های اتفاقی و یا تعمدی با داروها، برای 
اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه سریع تر با شماره تلفن مرکز اطالع رسانی داروها و سموم ۱90 و 

یا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اول آبان ماه، روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروهاخوشمزه ترین ساندویچ های سالم و مغذی برای محل کار

28 ماه صفر سالروز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا 
محمد مصطفي )ص( است. وجود مقدسي که خداوند 
متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و 
نور او اول مخلوق خداوند است. پیامبري که خداوند حکیم 
بارها در قرآن کریم او را ستوده است. در روایات گزارش 
هاي متعددي از آخرین روزهاي حیات شریف رسول خدا 
)ص( و نیز آخرین لحظات عمر آن حضرت نقل شده است 
از جمله: بخاري معتبرترین کتاب اهل سنت چنین نقل مي 
کند: »زماني که حال تب بر پیامبر شدید شد فرمودند: 
کاغذي بیاورید تا برایتان نوشته اي بنویسم که پس از آن 

گمراه نشوید. پس اصحاب حاضر در جلسه با هم اختالف 
پیدا کردند و بگو مگو زیاد شد. پیامبر فرمودند: از نزد من 
برخیزید و شایسته نیست در نزدم تنازع کنید. پس ابن 
عباس خارج شد در حالي که مي گفت: مصیبت! و تمام 
مصیبت! زماني بود که بین رسول خدا و نوشته او مانع 
شدند.«همچنین ابن عباس چنین مي گوید: »هنگامي 
که وفات پیامبر فرا رسید گریستند تا محاسن شان از 
اشک، تر شد پس به آن حضرت گفته شد: یا رسول ا... 
چه چیز باعث گریه شما شد؟ فرموند: براي فرزندانم مي 
گریم و براي آنچه اشرار امتم پس از من با آنان خواهند 

کرد، گویا فاطمه دخترم را مي بینم در حالي که پس 
از من به او ظلم شده و فریاد مي زند: یا ابتاه، یا ابتاه، 
پس احدي از امتم او را یاري نمي کند. در چند روز آخر 
از زندگی رسول اکرم )ص( آن بزرگوار در مسجد پس 
از انجام نماز صبح فرموند:“ای مردم! آتش فتنه  ها شعله 
 ور گردیده و فتنه  ها همچون پاره های امواج تاریک شب 
روی آورده است. من در روز رستاخیز پیشاپیش شما هستم 

و شما در حوض کوثر بر من در می آیید.
سرانجام پیامبر )ص( هنگامی که سرش بر دامان امام علی 

)ع( بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

جهان عزادار رحلت خاتم االنبیاء )صلی ا... علیه و آله(

آیه روز

 و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است
 ]ای پیامبر[ تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره رعد/ آیه ۷(

سخن روز

»وقتی از فردی خواسته شود در آن واحد بیش از اندازه کار انجام دهد، به جای آنکه انرژی بگیرد 
سردرگم خواهد شد«  مایکل همر
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از  برداری  عکس   -۱ افقی: 
مفاصل با اشعه ایکس - هدف و 
مقصود  2- دشنام دادن - قبول 
امتیاز  باالترین   - کاری  کردن 
واحد سطح - حرف  مادر -   -۳
فاصله - تخم مرغ فرنگی -حرف 
همراهی  ۴- از خود گذشتن برای 
دیگران - از نزوالت آسمانی - بین 
۵-  آدرس و عالمت - خواب یا 
رویای وحشتناك - از انواع اشعه 
چشم  بر  درمانی  خاوص  که  ها 
که  دارد ۶-گیاهی  و...  پوست  و 
در  ای  سیاره   - نباشد  گل  داری 
بازار ۷- عضو تنفسی - پافشاری 
در مخالفت - توان - کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال انگلستان 8- آسیب 
و آفت - خون - میوه خوب - نت 
چهارم 9- گواهی دادن - بیماری 
 - فرنگی  ضمیر   - سوز  جگر 
خوردنی نامعقول!  ۱0- میمون و 
مبارك - پیدا و مشخص ۱۱- سه 
گانه آن وظیفه خدمت به مردم را 
دارند - تعویض و واگذاری کاری 
به وکیل - آهو است و مارکی بر 
خودرو ۱2- پارچه ای که دور کمر 
یا روی سر می بندند - دانه شبیه 
ارزن - فرستادن ۱۳- هرگز نه - 
خیس - شهر مذهبی - چه وقت 

- هم این ۱۴- شخصی که هر 
لحظه هوس چیزی جدید می کند 
- پوشش - کافی ۱۵- گوشت ریز 

شده در خورشت - آخرین اخطار

بلند  ۱-ساختمان  عمودی: 
2-جذب  زمستانی  گاه  کوچ   -
کردن - آوازه خوانی که همکار و 
هم آهنگ نداشته باشد ۳- کیسه 
ادرار - جمع امل - شهر زلزله زده  
 - هندی  خرد  پول   - ۴-عریان 
لنز - دام ۵- متانت - ایل - عید 
یا  نخ  بستن  بهم   - ها  ویتنامی 
دانه  از   - زرتشتی   -۶ ریسمان 
های روغنی - میل نفس - تعجب 
خانمانه  ۷-نقش هنری - پرنده 
نور   - دریا  حاالت  از   - شکاری 

اندك 8- نورانی و درخشان - پرنده 
ای کوچک و خوش آواز 9- پیش 
رو و مقابل - مایه حیات - ترش 
و شیرین - واحد تنیس ۱0-طالیه 
اعداد - بیماری تنگی نفس - دسته 
و گروه - برزن ۱۱- عدد دریاچه - 
روز نیست - حرف پیروزی - روزها 
۱2- مردن - زورق و کرجی - ماده 
بیهوشی - نه تازی ۱۳- وازدن و 
قبول نکردن چیزی - واحد پول 
ترکیه - کلیسا  ۱۴- استفاده کردن 
از مواد کهنه و تبدیل آنها به مواد 
نو و قابل استفاده - چوب خیزران 
۱۵-دایره ها- سیاستی که مقید 
به اصول و مبانی اخالقی نیست 
و هرگونه عملی را برای رسیدن به 

هدف جایز می داند

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
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1234567891۰1112131415
نامناخیبکشخریش1
ورسنکونمسرواب2
کاتهارفاهدارا3
یدبادیشاالان4
سدیشرهبملتنه5
هوکراماروامر6
جداکسالابجاو7
موزیرتماتعارز8
ابداهحوبحببی9
هیوباکریرسسن1۰
یفهارمهریابر11
گربفپاماکشوم12
نیابتتبسنوقاچ13
رگرزهشیرتدالو14
ییومیللیوناباب15

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

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

۰915   866   8۰۰2 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

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(

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک 85485 
ج 43 به نام معصومه کریمدادی به شماره ملی 

0650241800 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری ماکیان گوشتی به شماره 
00078/ص/91 به تاریخ صدور 1391/8/7 متعلق
 به آقای هادی ناطقی مطلق به کدملی 0651728924 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نفر جهت همکـاری 
در ساندویچی نیازمندیم.  

09159626514 - 09155612892

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 

فاروقی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف



۵

اختتامیه  همایش ملی باستان شناسی در بیرجند 
دبیر علمی چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران گفت: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان  شناسی از سال 
۹۱ در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند راه اندازی شده و فعال است. به گزارش ایرنا، حمیدرضا قربانی عصر پنجشنبه در 
آیین اختتامیه چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران در دانشگاه بیرجند افزود: فراخوان مرتبط با این همایش 

از حدود هشت ماه پیش آغاز شد و ۱۸ داور از اساتید دانشگاه های سراسر کشور کار داوری آثار را برعهده داشتند.
وی بیان کرد: تجمیع باستان شناسان و پژوهشگرانی که در حوزه باستان شناسی کار می کنند و تبادل اطالعات 
و تجربیات و اشتراک گذاری یافته های جدید هدف اصلی برگزاری همایش چهارم است. عضو هیئت علمی 
دانشکده هنر دانشگاه بیرجند گفت: دانشجویان و اساتید رشته باستان شناسی از سراسر کشور در این همایش 
شرکت کردند و ۱۵۰ مقاله در مجموع به دبیرخانه همایش ملی باستان شناسی ارسال شد که از این تعداد ۱۰۰ 
مقاله توسط داوران مورد تایید قرار گرفته است.  همزمان با برگزاری آیین اختتامیه چهارمین همایش ملی باستان 

شناسی ایران در دانشگاه بیرجند بیانیه این همایش قرائت شد.
این بیانیه در ۱۲ بند در بخش های آموزشی، پژوهشی و اجرایی قرائت شد که بر پژوهش های میان رشته ای، اشتغال 
دانشجویان و آموزش صحیح دانشجو تاکید دارد. بنابر اعالم مسئوالن استان قبل از سال ۹۲ حدود یک هزار و ۲۵۵ 
اثر باستانی و تاریخی در خراسان  جنوبی وجود داشت که با رشد ۳۰۰ درصدی اکنون به سه هزار و ۵۰۰ محوطه و 

اثر تاریخی شناسایی شده، رسیده است.

توقف ساخت و ساز کنار مخازن نفت بیرجند 
ایرنا- فرماندار بیرجند در نشست شورای فرعی پدافند غیرعامل بیرجند گفت: برخی ساخت و سازهای حاشیه 
شهر بیرجند به مخازن نفت نزدیک می شود که باید جلوی ساخت و ساز در این محدوده گرفته شود، ایجاد 
کمربند سبز می تواند در این زمینه موثر باشد. ناصری افزود: شهرداری بیرجند هر چه سریعتر طرح جامع پدافند 
غیرعامل مرکز استان را تکمیل کند. وی گفت: کمیته پایش فضای فیزیکی و عمومی شهرستان بیرجند با 
همکاری معاونت عمرانی تشکیل و نواقص موجود برطرف شود، نظام مهندسی اگر ساز و کارهایی در این زمینه 
دارد سیاستگذاری کند.ناصری اضافه کرد: درهای ورودی مدارس، ادارات شهرستان و فضاهای مذهبی به هیچ 
وجه استاندارد نیست که باید مد نظر نظام مهندسی قرار گیرد تا سالمت و امنیت مردم با مشکل مواجه نشود.

وی با تاکید بر پوشش اینترنتی رفتن مناطق شهری و روستایی ادامه داد: با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات باید به تحقق این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.فرماندار بیرجند گفت: 
پدافند غیرعامل یک پله باالتر از مدیریت بحران است و اگر در این حوزه کار کردیم به طور حتم بحران را هم 
مدیریت خواهیم کرد.علی ناصری افزود: حوزه کار پدافند غیرعامل فقط به مدیر دستگاه ها مرتبط می شود و 
مدیران باید در ارتباط با وظیفه ای که دارند، پاسخگو باشند. ناصری اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن هفته پدافند 
غیرعامل دستگاه ها چالش ها و وسایل مورد نیاز در حوزه پدافند غیرعامل را هر چه سریعتر به شورا ارایه دهند تا 

کمبودها از طریق اعتبارات استانی و پیگیری های ملی مرتفع شود.

مسئوالن برای اجرای پروژه های عمرانی استان با کمبود نیروی کار مواجه شدند
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آبروی نظام جمهوری اسالمی به  دست مدیران است

ایرنا - نماینده ولی فقیه  در استان گفت: امروز آبروی نظام جمهوری اسالمی به  دست مدیران است که فقط آبروی یک شخص نیست بلکه آبروی اسالم محسوب می شود.حجت االسالم عبادی 
در جلسه اخالق مدیران دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد گفت: مدیران می توانند با تدبیر صحیح، مواضع درست، مدیریت و بندگی خدا بیش از پیش آبروی 

نظام جمهوری اسالمی را حفظ کنند. وی ادامه داد: ریاست وجود خارجی ندارد یک مساله اعتباری است نه حقیقی لذا رئیس و مرئوس یک موضوعی است که باید بر اساس آن امور تنظیم شود.

۲۰۰ میلیارد  تسهیالت 
برای بخش کشاورزی 

تسنیم- رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت: 
 ۲۰۰ امسال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
میلیارد تومان تسهیالت به بخش کشاورزی 
استان اختصاص یابد. قوسی افزود: در نیمه 
تومان  میلیارد   6۰ بر  بالغ  امسال  نخست 
صنایع  طیور،  و  دام  گلخانه،  به  تسهیالت 
تبدیلی و تکمیلی و همچنین بخش نقدینگی 
تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه  و 
موضوع  بر  قوسی  یافت.  اختصاص  استان 
صادرات در این بخش نیز تاکید کرد و گفت: 
شرکت هایی که طی ۳ سال گذشته صادرات 
تسهیالت  داشته اند  کشاورزی  محصوالت 
دریافت می کنند.وی از ا بالغ ۱۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای جبران خسارات 

ناشی از سیل در استان خبر داد.
هشدار دامپزشکی سربیشه 

درباره  بیماری»گری«

صدا و سیما- دامداران با توجه به سرد شدن 
هوا و تجمع دام ها در آغل دامداران برای 
پیشگیری از بروز و شیوع بیماری گری توصیه 
بگیرند.سرپرست  جدی  را  دامپزشکی  های 
شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه گفت: 
بیماری هشدار دامپزشکی شهرستان سربیشه 
در خصوص بیماری گری گری)کچلی( یکی 
از مهمترین بیماری های پوستی در دام ها 
است که با عالئم خارش، ریزش پشم، التهاب 
پوست،گاز گرفتن پشم و مو ریختگی ظاهر 
می شود.کاووسی از دامداران خواست تا برای 
جلوگیری از شیوع  بیماری در گله مواردی از  
جمله  جلو گیری از تماس دام آلوده و بیمار با 
سایر دامهای گله، جلوگیری از ورود دام سالم، 
به جایگاه )آغل( آلوده و  پاکسازی آغل قبل 
از ورود دام در فصل سرد به روش سم پاشی 
را رعایت کنند. وی مهمترین راه درمان این 
بیماری را مصرف دارو و استفاده از سموم به 

روش خطی، روی بدن دام عنوان کرد.

فصل زیتون چینی رسید

 تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی نهبندان  گفت: 
برداشت زیتون از سطح ۳۰۰ هکتار از باغات 
نهبندان آغاز شده است. مالکی با بیان اینکه 
پیش بینی می شود ۱۷ تن روغن زیتون خالص 
برداشت شود، افزود: از این میزان ۱۳ میلیارد 

ریال عاید زیتون کاران شهرستان شود.

در جستجوی نیروی کار 

گروه خبر - شروع پروژه های جدید مسکن 
و افزایش حجم دیگر پروژه های عمرانی در 
افزایش داده و  را  نیروی کار  به  نیاز  استان 
مسئوالن در این زمینه با مشکل مواجه شده 
اند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با 
اشاره به شروع پروژه های مسکن و افزایش 
این پروژه ها در روزهای آینده گفت: برای 
ساخت مسکن محرومان در استان به ویژه 
بشرویه  و  شهرستان های طبس  برخی  در 
کمبود شدید نیروی انسانی داریم و باید در 
این زمینه چاره اندیشی شود. سید کمال الدین 
میرجعفریان ادامه داد: بنیاد مسکن و کمیته 

امداد برای اجرای پروژه های مسکن محرومان 
با مشکل تامین کارگر مواجه شده اند و در این 
شرایط نباید فراموش شود که جذب  نیروی 
کار براساس قیمت منطقی صورت گیرد. وی 
که در جمع خبرنگاران استان این خبر را اعالم 
کرد برای اعالم جزئیات بیشتر از همان جلسه 
با مدیر کل کمیته امداد استان تماس گرفت و 
سلم آبادی هم گفت: در بخش های دیهوک و 
دستگردان شهرستان طبس بازدیدهایی انجام 
شده  و بر این اساس،اجرای پروژه ها با مشکل 
تامین نیروی انسانی مواجه است. مدیرکل 
کمیته امداد ادامه داد: سفری به شهرستان 

نهبندان داشتیم و دراین شهرستان هم به دلیل  
گازرسانی، مشکل شدید  پروژه های  اجرای 
کمبود نیروی انسانی برای اجرای دیگر پروژه 
ها وجود دارد. سلم آبادی با بیان اینکه تفاهم 
نامه ای با انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی 
امضا شده است  نیروی کارگر  تامین  برای 
گفت: مشکل کارگری در کل استان  فراگیر 
است و برای تامین پیمانکار ساخت مسکن نیز 
مشکل داریم. وی ادامه داد: اگر نرخ کارگری 
براساس قیمت عرف منطقه رعایت شود به هر 
میزان که کارگر بیکار باشد می توانیم در اجرای 

نتپروژه های ساختمانی به کارگیری کنیم. 
نتر

 : ای
س

عک

نت
نتر

 : ای
س

عک

گروه خبر- رئیس ستاد اقامه نماز گفت: یکی 
از کارهای غلط این است که حوزه و دانشگاه 
روزهای پنجشنبه تعطیل هستند که باید این 
قانون نادرست اصالح شود. حجت  االسالم 
محسن قرائتی روز پنجشنبه در گردهمایی 

ائمه جمعه و ائمه جماعات مدارس، مساجد، 
طالب  و  اجرایی  دستگاه های  دانشگاه ها، 
با عنوان  حوزه های علمیه خراسان جنوبی 
»مکارم خوبان« در بیرجند افزود: در 6۰ سال 
طلبگی خود، هر سال ۵۲ جمعه تعطیلی داشتم 
که در مجموع این سال ها بیش از سه هزار و 
۲۰۰ روز عمر بنده آتش گرفت و هشت سال و 
نیم از عمرم به دلیل این قانون غلط هدر رفت.
وی یادآور شد: ایام تعطیل در حوزه علمیه زیاد 
است و بسیاری از کتاب ها و سخنرانی ها مفید 

نیستند و ما در تحصیل عقب هستیم.
رئیس ستاد اقامه نماز بیان کرد:  کسانی که 
به قرآن عمل نکنند خداوند می فرماید که این 
افراد پوک و سست هستند یعنی در حقیقت 
هیچ نیستند. وی گفت: کتابی بخرید که از 
ابتدا و تا آخر طلبگی به آن نیاز دارید و کاری 
کنید که جای آن در بین مردم خالی باشد، 
بسیاری از علم هایی که می خوانیم بی فایده 
است.قرائتی افزود: ۳۵۰ بار واژه »اعوذ« در 
قرآن آمده است که در یکی از آنها نیز پیامبر 

اسالم )ص( می فرماید »پناه می برم به خدا از 
شر علم بی فایده« و حتما باید توجه کنیم علم 

نافع و سودمند باشد.
اقامه نماز همچنین  در جمع  رئیس ستاد 
طالب حوزه علمیه رضویه بیرجند، هم با بیان 
اینکه طالب جوان به سمت مطالعه کتاب های 
مفید و استفاده دقیق از زمان بروند، اظهار کرد: 
طالب جوان باید تحصیل همراه با تفریح و 
ورزش را داشته باشند و از عمر خود به نحو 
مطلوب استفاده کنند. حجت  االسالم قرائتی  

خطاب به طالب با تأکید بر اینکه برای کسب 
کتاب های  خواندن  نخوانید،  درس  مدرک 
مجمع البیان و المیزان را به طالب توصیه کرد 
و افزود: هر طلبه باید تفسیر یک جزء قرآن را 
بداند و درس خود را  برای خدا خوب بخواند. 
وی در پایان متذکر شد: هر کاری می توانید 
مدارس  در  وقت  اول  نماز  اما  دهید  انجام 
تعطیل نشود، طلبه ای که حاضر نباشد برای 
نسل جدید کشور در هفته ای نیم ساعت وقت 

بگذارد از طلبگی بیرون برود.

قرائتی: تعطیلی حوزه و دانشگاه در روزهای پنجشنبه نادرست است

خطیب جمعه بیرجند: 
دشمنان با دستگیری زم 

سیلی خوردند

 ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
دشمنان اسالم به ویژه آمریکایی ها و 
صهیونیست ها در جریان دستگیری 
مدیر شبکه معاند آمدنیوز سیلی خوردند 
برای  زمینه ای  بزرگ  اقدام  این  و 
توسعه اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
در دیگر صحنه هاست. حجت االسالم 
غالمحسین نوفرستی در خطبه های 
نمازجمعه بیرجند در مصالی المهدی 
)عج( افزود: امیدواریم شاهد پیشرفت ها 
در این حوزه باشیم تا در موقعیت های 
به دشمنان  بزرگی  دیگر هم سیلی 
گفت:  وی  بزنیم.  انقالب  و  اسالم 
سپاه  امنیتی  و  اطالعاتی  پیروزی 
انقالب اسالمی در جریان  پاسداران 
دستگیری »روح ا... زم« دستاورد بزرگ 
عملیاتی و اطالعاتی است چون این 
فرد در خدمت به استکبار و دشمنان 

نظام و انقالب بود.

دردهای یواشکی

رجب زاده - هوش اجتماعی ، میزان 
تبحر الزم برای ایجاد، حفظ و گسترش 
ارتباطات را به ما می دهد. امروزکه او را 
دیدم تمام ذهنم را این سوال پر کرد که 
این تعریف ها چقدر درست است ؟ چقدر 
مطلق است ؟ و از همه این ها پیچیده 
تر این سوال که اقتصاد چه ارتباطی با 
هوش اجتماعی دارد ؟ اگر قبل از امروز 
این سوال را از خودم می پرسیدم می 
گفتم هیچی ربطی ندارد ، کسی که 
هوش اجتماعی باالیی دارد با پول یا 
بی پول می تواند فرمانروای ارتباطاتی 
قوی باشد اما امروز به این پاسخ شک 
کردم. او همان دوست پر شور و حرارت 
و دوست داشتنی سال های نه خیلی 
دور، آدمی که در چشم به هم زدنی 
و  یافت  می  راهی  دیگران  درون  به 
چند دقیقه بعد انگار سال هاست آشنای 
طرف مقابل است ،امروز با نفوذ یک 
شکست اقتصادی به زندگی اش، گویی 
ثروت ذهنی اش را هم از کف داده بود. 
تعریف ها درست باشد یا نه اهمیتی ندارد 
مهم این است که هیچ استعدادی جای 
انگیزه را پر نمی کند. انیشتین باشی اما 
بی انگیزه نه از نسبیت چیزی می فهمی 

و نه از رابطه کنش و واکنش .

خطبه های آدینه

ستون فقرات

از روز زرشکی استاندار 
تا بیرجند شهر بی نور

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت 
سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
نیاز،  صورت  در  احمر  هالل  پلمپ 
تحقق 64 درصد منابع سفر نوبخت 
در سال اول، قافله عزای اربعین، تکرار 
حادثه در محور نهبندان- بیرجند در 
روز یکشنبه اشاره کرد. دوشنبه رسانه 
های مکتوب استان به روز زرشکی 
استاندار، نسخه مجازی استاندار، ۷۱ 
پزشک متخصص سهمیه امسال و 
شرکای ناخواسته اعتبار محور دلهره 
بیرجند  نرخی،  چند  پرواز  پرداختند. 
شهر بی نور، عمل به غیر اسالم علت 
نابسامانی جامعه از مهم ترین خبرهای 
روزنامه های استان در روز سه شنبه 
بود. چهارشنبه روزنامه های استان به 
بیکاری روی گنج معادن، حیله وری 
با کارت پیله وری، ۳4۰ میلیارد برای 
ریزگردهای خراسان جنوبی و کاروان 
 آفتاب در جاده زیارت پرداختند. مرز ،

زخم کهنه و مرهم های تازه، پنجمین 
اجالس استانی نماز، تحمیل ترافیک 
نهبندان  - بیرجند  محور  بر   شهداد 

های  روزنامه  تیترهای  ترین  مهم 
استان در آخرین روز هفته بود.  

استان در هفته گذشته

واگذاری و نصب 1۰66 انشعاب آب در بیرجند

هزار و 66  فقره انشعاب آب از آغاز امسال در بیرجند واگذار و نصب شد.به گزارش صداوسیما، مدیر امور آب و فاضالب 
بیرجند از فروش ۹۰۲ انشعاب و نصب هزار و 66 فقره انشعاب آب از آغاز امسال در امور آب و فاضالب بیرجند خبر داد.

ندائی جوان گفت: نصب انشعاب آب امسال در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.

اعزام ۵۳۰ مبلغ به نقاط مختلف استان

صداوسیما- ۵۳۰ مبلغ در دهه آخر صفر  به نقاط مختلف شهری و روستایی استان اعزام شدند.مسئول امور مبلغان اداره کل 
تبلیغات اسالمی با اعالم این خبرگفت : این مبلغان از   روحانیون مستقر و بومی و مبلغان اعزامی از دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم هستند که به صورت گروهی و انفرادی در شهرها، بخش ها و روستاها از اربعین فعالیت شان را آغاز کردند .

کسب درآمد میلیاردی برای بانوان مددجو

صداوسیما- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: بانوان قالیباف زیرپوشش کمیته امداد، یک میلیارد و ۱۹۳  
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد از بافت فرش کسب کردند. حسینی افزود: ۳ هزار و ۱۰۰ بانوی مددجو زیرپوشش در ۷ 

ماه گذشته ۲6۰ تخته فرش در نقوش نائین، خشتی، ریزه ماهی، لچک ترنج و بته جقه بافتند.

راه اندازی اولین مرکز تخصصی ورزش های پهلوانی

فارس- نخستین مرکز تمرینات قدرتی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی  به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت 
بدنی و ورزش در بیرجند افتتاح شد.عزیزی، مدیرکل ورزش و جوانان گفت: از آنجایی که باستانی کاران استان طی 

سال های اخیر صدها مدال رنگی در مسابقات قهرمانی ملی و منطقه ای را به ارمغان آورده اند، این مرکز راه اندازی شد.

روزآمد

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  0915164۲۳۷۷  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 

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح 

ذیل: بخش ۱۱ قاینات قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 1۵۸۹- اصلی .پالک  ۳44۲  فرعي خانم عفت جعفری ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه فرخ آباد جنب باغ پسته پردلی در روز ۹۸/۹/16 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی 1۰ صبح در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 1۵ قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۴      علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
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۱۳ آبان ماه؛ آغاز برنامه
 بیمه اجباری درمان

بیمه  سازمان  مدیرعامل  موهبتی  طاهر 
اجباری درمان  بیمه  آغاز  اعالم  با  سالمت 
اجباری  بیمه  امسال گفت:  ماه  آبان  از ۱۳ 
هر  فاقد  که  کسانی  برای  است  فرصتی 
نوع بیمه هستند و الزم است افرادی که از 
بیمه برخوردار نیستند، مراجعه کرده و تحت 

پوشش بیمه اجباری قرار گیرند.

سود امسال سهام عدالت 
هر ایرانی چقدر است؟

اگر سود سهام عدالت هلدینگ خلیج فارس 
عدالت  سهام  سود  شود،  تومان   ۱200
امسال 220 تا 2۳0 هزار تومان پیش بینی 
می شود. سود سهام عدالت در سال مالی 
۱۳۹۷ نسبت به سال مالی قبل حدود ۵0 

تومان افزایش داشته است.

خداحافظی با قبوض
 کاغذی گاز از آذر امسال

کرد،  اعالم  ای  اطالعیه  در  گاز  شرکت 
کاغذی  قبوض  حذف  طرح  است  نظر  در 
گاز در سراسر کشور به اجرا گذاشته شود 
مشترکان گاز با ثبت شماره تلفن همراه و 
شماره اشتراک خود می توانند به راحتی از 
آذر امسال از طریق تلفن همراه اطالعات 

قبض گاز مصرفی خود را دریافت کنند.

حال اقتصاد ایران رو به بهبود است

بلومبرگ در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت، 
روند بهبود وضعیت به تدریج در حال آشکار 
شدن است به گونه ای که در یک نظرسنجی 
تازه صورت گرفته اکثریت شرکت کنندگان 
معتقدند که کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ 

راه به جایی نخواهد برد.

خودرو های جایگزین پراید مشخص 
شدند/ توقف تولید تا ۳ ماه آینده

ماه  تا دی  اینکه  بیان  با  سایپا  مدیرعامل 
۹۸ تولید پراید متوقف می شود، گفت: تیبا، 
کوییک و ساینا خودرو های جایگزین پراید 
هستند و هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.

ظریف: قابل اعتماد بودن
 آمریکا توهم است

محمدجواد ظریف گفت: این توهم که رژیم 
شرکای  می توانند  آمریکا  و  صهیونیستی 
قابل اعتمادی باشند را باید از خود دور کرد.

هیچ کس در کره زمین شما را به 
خاطر برجام احترام نمی کند

آیت ا... سید احمد علم الهدی گفت:  مسئوالن 
دچار اشتباه نشوند؛ هیچ کس در کره زمین 

شما را به خاطر برجام احترام نمی کند.

دولتمردان نظرات رهبری
 را تحریف یا جعل می کنند

مسئوالن  گفت:  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
های  صحبت  برخی  اوقات  گاهی  دولتی 

رهبری را تحریف و جعل می کنند.

دولت دارد اشتباهات خود در برجام 
را در FATF هم تکرار می کند

اکبر رنجبرزاده گفت: دولت بار دیگر دارد 
اشتباهات قبلی خود در رابطه با برجام را در 

مورد FATF هم تکرار می کند.

مطهری: نباید از هر وسیله ای 
برای حفظ نظام استفاده کرد

علی مطهری با بیان اینکه نباید از هر وسیله 
اظهار  کرد،  استفاده  نظام  حفظ  برای  ای 
داشت: در این راستا نباید با مخالفان تندی 

نموده و به منتقدان سخت گیری کنیم.

اصالح طلبان خود را به آن راه زدند

زیباکالم با بیان اینکه کمترین احترام به رای 
مردم این است که توضیح دهیم چه اتفاقی 
گفت:  شده اند،  سرخورده  برخی  که  افتاده 
اصالح طلبان خود را به آن راه زده اند و حاضر 

نیستند ریزش پایگاه اجتماعی خود را ببینند.

کشور می تواند ۵۰۰ میلیون
 نفر را مدیریت کند

بزرگ ترین   اینکه  بیان  با  رضایی  محسن 
خیانت به کشور، تحقیر ملت و از بین  بردن  
اعتماد در نسل ها است ، گفت: کشور نه تنها 
می تواند خود را اداره کند، بلکه ۵00  میلیون 

نفر را می تواند مدیریت کند.

قالیباف نامزد انتخابات
 مجلس نمی شود 

طالیی فعال اصولگرا گفت: قالیباف نامزد 
انتخابات مجلس نمی شود اما در صورت 

تکلیف،برای ریاست جمهوری می آید.

مدیران خـودرو
ترین  فعال  از  یکی  خودرو  مدیران 
محصوالت  و  است  داخلی  خودروسازان 
مختلفی را با برند ام وی ام و چری به بازار 
عرضه می کند. یکی از محصوالت آن 
خودروی ام وی ام ایکس 22  است. این 
خودرو داخل کشور ایران مونتاژ می شود و 
در کالس بدنه، کراس اوور کوچک به بازار 

عرضه می شود.
طراحی اسپرت بخش جلویی این خودرو ، 
 آن را نسبت به رقبای خود متمایز کرده است.

 رینگ های ۱۶ اینچی کرومی ۱0 پره ای 
اسپرت در این مدل خودرو استفاده شده 
است و نکته قابل توجهی که در خودروی 
ام وی ام ایکس 22 وجود دارد ارتفاع آن، 

نسبت به سطح زمین که حدود  ۱۸۶ میلی 
پژو  با  مقایسه  در  ارتفاع  این  است،  متر 
200۸ بیشتر و قابل مالحظه تر می باشد.

از نکات مثبت دیگر خودروی ام وی ام 
ایکس 22  می توان به صندوق عقب آن 
اشاره کرد، حدود ۴20 لیتر حجم دارد و 
صندلی های عقب آن برای سرنشینان 

نسبتا راحت و دارای فضای کافی است.
شیشه های خودروی ام وی ام ایکس 22 
برقی و یک تیکه هستند که سرنشینان 
عقب می توانند به راحتی به بیرون از خودرو 

دید داشته باشند.
معتقدند، خودرو  کارشناسان  از   بسیاری 

ام وی ام ایکس 22 برادر کوچک،  ام وی 

ام ایکس ۳۳  می باشد که از نظر طراحی 
داخلی بسیار اسپرت و مشابه یکدیگر می 
باشد. اما استفاده از نوارهای نارنجی رنگ 
ایکس 22  ام  وی  ام  داخلی  طراحی  در 
و  تر  اسپرت  این خودرو  که  باعث شده 
جوان پسندتر دیده شود. پالستیک های 
به کار برده شده در داخل این خودرو از 
جنس فیبر کربن می باشد که باعث زیبا 
جلوه دادن فضای داخلی آن شده است. 
ولی یک امتیاز مثبت این خودرو نسبت 
محصوالت  و   ۳۳ ایکس  ام  وی  ام  به 
مشابه مدیران خودرو، گیربکس این خودرو 
 است که سی وی تی نیست زیرا ترکیب 
سی وی تی و موتور ۱.۵ بسیار کند است. 
گیربکس این خودرو اتومات و ۴ سرعته 

می باشد.
یک  فرمان  کنار  اتومات،  های  مدل  در 
دکمه وجود دارد که می توان توسط آن، 
حالت رانندگی را به اکونومیک یا اسپرت 

انتخاب کرد. در حالت رانندگی اسپرت دور 
موتور باالتر می رود و دنده بیشتر سنگین 
است و در مقابل وقتی در خودرو حالت اکو 
قرار دارد دنده سبک تر مصرف سوخت 
کمتر می باشد. از دیگر مشخصات این 

خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دارای 2 عددکیسه هوای راننده و سرنشین جلو،
قفل مرکزی با ریموت کنترل سیستم ضد 

سرقت ایموبالیزر
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

 LCD صفحه نمایش ۸ اینچی
 USB/AUX رادیو پخش مجهز به 

 کنترل روی فرمان 
 بلوتوث 

 مجهز به ۴ بلندگو استریو
صندلی ها با قابلیت تنظیم دستی در ۶ 

جهت و دارای روکش چرمی 
دید  سهولت  برای  الکتروکرومیک  آینه 
راننده در شب و تنظیم برقی آینه های 

جانبی
 راهنمای LED آینه های جانبی 

سیستم گرمکن شیشه باالبرهای برقی 
 گرمکن شیشه عقب 

سانروف برقی
مه شکن

 سنسور دنده عقب 
سیستم مدیریت پیمایش

رانندگی در حالت Eco کروز کنترل به 
همراه کنترل روی فرمان 

روی  نمایش  و  عقب  دوربین  به  مجهز 
صفحه ال سی دی دارای سه سال یا ۶0 
هزار کیلومتر گارانتی می باشد                 

جهت اطالع از شرایط فروش
 کد # 56100 * 6655 * 

را شماره گیری نمایید

خیر نیک اندیش جناب آقای دکتر حمید گلکاری
درگذشت اندوه بار والده مکرمه و عزیزتان را حضور جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان
 صبر و بردباری مسئلت می نماییم. 

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه
با قیمت مصوب دولتی

از تولید به مصرف

۳222۱۱۰۱ - ۰9۱۵۰9۰7۰۰9
کاغذ دیواری و کناف

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک
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