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5فروشندگان ارز دولتی در استان به دام افتادند5صنایع کوچک به منطقه ویژه اقتصادی می رود3حمل و نقل مسافران  روی ریل نارضایتی

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4525

مسیر سودجویی در طرح 
گلخانه های استان بسته شد 

اولتیماتوم استاندار برای مدارا با سرمایه گذاران توسعه کشت گلخانه ای

پـز عالی
دست خالی

مسئوالن از ظرفیت های معرفی شهر خالق
 در خراسان جنوبی فقط حرف می زنند

آغاز به کار  ۶۵ پزشک متخصص 
جدید در استان، از امروز

 ۶۵ پزشک متخصص جدید از امروز کار خود را در بیمارستان های نقاط مختلف استان 
آغاز می کنند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پارسال سهمیه پزشکان 
متخصص استان ۶۲ نفر بود که امسال به ۶۵ نفر افزایش یافته است. احمدی افزود: این 
پزشکان که همه متخصص هستند شامل ۲ ارتوپد، یک نفر آسیب شناس، ۹ نفر داخلی، ۲ 
نفر عفونی، ۳ متخصص قلب، ۶ نفر بیهوشی، یک نفر پزشکی هسته ای، یک نفر پوست، 
یک متخصص توانبخشی، ۴ نفر جراح عمومی، ۲ نفر جراح مغز و اعصاب ... مشروح در صفحه ۳

ُ

خانواده محترم شهید پوررسا
با کمال تاسف و تاثر ضایعه درگذشت بانوی مکرمه

 مادر شهید مغفور مبرور زنده یاد محمود پوررسا
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه غفران الهی و برای خانواده معظم

 و سایر بازماندگان صبر جزیل آرزومندم.

امیر هوشنگ رحیمی

خاندان محترم فروزانفر و معروفیان
تسلیت و همدردی ما را در فراق اندوهناک

 استاد گرانقدر، طبیب مردمی و حاذق

 شادروان دکترغضنفر فروزانفر

 پذیرا باشید. از درگاه خداوند سبحان برای آن 
فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای شما بازماندگان

 گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد : مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث فونداسیون،اسکلت 
فلزی و سقف سالن ورزشی سقف کوتاه شهرستان طبس به شماره ۲۰۹۸۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۵  را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
 آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹۸/۱۰/۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 9 صبح مورخ  98/10/01 لغایت 
ساعت 19 مورخ 98/10/03   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 صبح  روز شنبه تاریخ   

98/10/14   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح  روز پنجشنبه تاریخ  98/10/14 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص
 اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح ۲7 

استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر زاهد زرگر
مدیرعامل  محترم مرکز جامع خانواده خراسان جنوبی

جناب آقای مهدی زرگری  مدیر محترم خانه فرهنگ و مشاغل )آدلیا(
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری شما عزیزان

 با انجمن خیریه اتیسم خراسان جنوبی اعالم می داریم.
انجمن خیریه اتیسم خراسان جنوبی

آگهـی استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرک صنعتی بیرجند، جهت تکمیل کادر 

اداری و اجرایی خود یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های 
info@dos-co.)آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی )ایمیل

com تا تاریخ  ۹۸/۱۰/۵ ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف
 )از دانشگاه معتبر(

تعدادمهارت های الزم

کارشناس 1
منابع انسانی

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
رشته های مدیریت منابع انسانی، 

مدیریت آموزشی، 
مدیریت دولتی،مدیریت بازرگانی

تحصیل یا تجربه 
مرتبط با خدمات 

مشتریان،آموزش،  
مدیریت و امورپرسنلی

 یک نفر 
خانم / آقا

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه کربالئیه فاطمه روانان
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و خاکسپاری
 امروز دوشنبه 98/10/2 ساعت 14 الی 1۵ از محل بهشت متقین 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های روانان و سایر بستگان

خانواده محترم پوررسا
مصیبت درگذشت والده گرامی تان )مادر شهید گرانقدر محمود پوررسا( را خدمت شما تسلیت عرض 

نموده، برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

آیا می دانید بهترین مشاور شما در هنگام خرید ساختمان به جهت اطمینان از ایمنی، طراحان و ناظران آن ساختمان می باشند. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
 ساختمان خراسان جنوبی

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواعدنیای فرش
 فرش های ماشینی دست دوم )در حد نو( 
و انواع فرش نو )استوک( آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه -نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935- 31 17 31 32 - علی زارع

*رجب زاده

 ننگ بر تنگ نظری

 از حذف آدم ها ، خط کشیدن بر 
ایده ها، ضربه زدن به انگیزه ها 
و به بن بست رساندن تالش ها 
به کجا می رسید؟ چه حسی پیدا 
می کنید ؟ از خودتان این سوال را 
بپرسید. در دادگاه ذهن تان بنشینید 
و خوب فکر کنید آیا شما در محیط 
های  فعالیت  دانشگاه،  کارتان، 
اجتماعی و حتی متاسفانه ورزشی 
دست به چنین کاری زده اید؟ یا 
زبان تان را برای حذف یا تضعیف 
یک انسان چرخانده اید ؟ اگر چنین 
کرده اید و  ... مشروح در صفحه ۲

 

 

 

 پایداری  دستش برسد
 با آمریکا مذاکره می کنند 

هاشمی طبا:

صفحه  ۲

اصولگرایان باور دارند 
انتخابات را برده  اند 

ابراهیم فیاض: 

طرح استعفای روحانی
 ریشه در آمریکا دارد 

محمد هاشمی:

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه ۵

صفحه ۳



2
سرمقاله

ننگ بر تنگ نظری  

* فاطمه رجب زاده
 
از حذف آدم ها ، خط کشیدن بر ایده ها، ضربه 
 زدن به انگیزه ها و به بن بست رساندن تالش ها

به کجا می رسید؟ چه حسی پیدا می کنید ؟ از 
خودتان این سوال را بپرسید. در دادگاه ذهنتان 
بنشینید و خوب فکر کنید آیا شما در محیط 
کارتان ، دانشگاه ،  فعالیت های اجتماعی و حتی 
متاسفانه ورزشی دست به چنین کاری زده اید؟ 
یا زبان تان را برای حذف یا تضعیف یک انسان 
چرخانده اید ؟ اگر چنین کرده اید و از آن دسته 
افرادی هستید که راحت به اصطالح زیر آب 
دیگران را می زنند ، یا از آن دسته مسئوالنی که 
به آسانی ایده و انگیزه انجام یک کار را تخریب 
می کنند ، به حس انسانی تان پس از ارتکاب 
به این عمل غیر انسانی رجوع کنید و به صدای 

فطرت تان چند لحظه ای گوش دهید.
به راستی وقتی فردی را که با امید وارد یک 
 عرصه کاری شده،  با روش های مختلف حذف ، 
 مسیر انجام یک کار بزرگ را با اشکال تراشی های

بی اساس، سخت و طوالنی و تالش های افراد 
را با کوته فکری ها و تنگ نظری ها محدود 
می کنید و ضربات عمیقی به انگیزه ها می زنید 
، چه بالیی سر قلب تان می آورید؟ اینکه برای 

آن فرد چه اتفاقی می افتد،جای خود.
نمی خواهم بگویم تنگ نظری ، بین ما شیوع 
دارد و در شهر و استانی زندگی می کنیم که در 
همه محیط ها از کاری و دولتی و ورزشی اش 
گرفته تا دانشگاهی و فرهنگی با تکرار این واژه 
تالم آور مواجه می شویم اما  نمی توانم بگویم 
که عاری از لوث وجودش هستیم. دیگر وقت آن 
 رسیده ، یک »نه« همگانی به این خصلت ها

بگوییم. نمی دانم از کجا آمده اند ، چرا در برخی 
از ما پررنگ تر هستند و چرا در برخی محیط ها 
نمود بیشتری پیدا می کنند اما می دانم که پرورش 
من درون مان می تواند برای همه در کارها و 
فعالیت ها آرامش بیاورد و ذهن آسوده ، خالق 
 می شود و خالقیت ، انگیزه و تالش می سازد

و انگیزه و تالش، پیشرفت ساز و توسعه آفرین 
است. کوچک فکر نکنیم، ظرفیت ها را محدود 
نبینیم. توان ذهن آدم ها را با فکر کوتاه ، پایین 
نیاوریم. زاویه دیدمان را تغییر دهیم. اگر کسی به 
جایی برسد، اگر دوست مان در کاری موفق شود، 
اگر همکارمان ترفیع بگیرد، اگر مدیرمان موفق 
 شود و... ، راه برای ما بسته نمی شود. راه ها

بسیارند، ما اقیانوسی از توانستن ها هستیم، 
کنیم،  فعال  را  مان  ذهن  باشیم،  پرداز  ایده 
از توانایی مغزمان برای تخریب و بستن راه 
دیگران استفاده نکنیم. این ها در همه سطوح از 
مهمترین و اصلی ترین موانع توسعه و پیشرفت 
هستند. گاهی این خصلت های فردی چنان 
بالی همگانی بر سر ما می آورد که نسل های 
بعد را هم متاثر می کند. مصداق های بسیاری 
در این مورد در همه سطوح از مدیریتی گرفته 
تا برخورد با ارباب رجوع در سطح کارشناس و 
روابط اجتماعی و ... وجود  دارد که با تاسف 
ازدستاوردهای  را  ای  منطقه  توانسته  فراوان 
بزرگ محروم کند، دستیابی به آن ها را به تعویق 
بیاندازد، یا مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. مانند 
او شاید زیاد باشند، وقتی برایم تعریف می کرد 
که پیگیری ها و تالشش برای شروع کاری 
که تمام مجوزها و مراحل قانونی اش را طی 
کرده، به بن بست خورده و تنگ نظری ها و 
سوء استفاده برخی مدیران از اختیارات شان 
باعث شده به مهاجرت از شهرش فکر کند 
و کارش را در استانی دیگر آغاز کند، بسیار 
متاسف شدم. ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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مراعات بانک مرکزی تا نیمه اول دی در الزام رمز دوم پویا

آخرین خبر- معاون امور اطالعات و ارتباطات بانک مسکن اظهار کرد: هم اکنون در فرآیند و تراکنش های بانکی مشکلی نداریم و 
خریدها از درگاه ها با رمز اول، انتقال وجه و خریدهای اینترنتی تا ۱۰ دی به صورت تدریجی به سمت استفاده از رمز پویا سوق پیدا می 
کند. مردم استحضار داشته باشند که بانک مرکزی مراعات حال تمام مشتریان بانکی را در اجرای پویا سازی رمز دوم انجام خواهد کرد.

میرسلیم: منشاء اعتراض مردم
زدوبند مجلس و دولت است 

میرسلیم با بیان اینکه مجلس با زدوبندی که با 
دولت داشته، در مشکالت امروز کشور شریک 
اعتراض های  موجب  امور  همین  گفت:  است، 

بی سابقه مردم شده است.

حمله بادامچیان به چپی ها؛ 
همه به فکر جیب خودشان هستند 

بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: 
خطوط  که  دریافته اند  سال   ۴۰ این  در  مردم 
لیبرالی، چپ، افراطی، محافظه کار و آنها که به 
فکر جیب خود، بستگان و جناح خود هستند، برای 

مردم کاری نکرده و نمی کنند.

اصولگرایان باور دارند که 
رأی آورده  و انتخابات را برده  اند 

از  اعم  اصولگرایان  همه  گفت:  فیاض  ابراهیم 
قالیباف و پایداری ها باورشان این است که دیگر 
رأی آورده اند و انتخابات را برده  اند، بنابراین دائم 

درباره تصمیمات آینده حرف می زنند.

محمد هاشمی: طرح استعفای
 روحانی ریشه در آمریکا دارد 

استعفای  طرح  اساساً  گفت:  هاشمی  محمد 
دولت، طرحی است که ریشه اش در آمریکاست 
و هدفش نیز ضربه زدن به مثلث شیعی است که 
از ابتدای انقالب درصدد ضربه زدن به آن هستند.

روزنامه جوان: برخی برای افزودن به 
آمار ردصالحیت شده ها، ثبت نام کردند 

چهره  ردصالحیت  به  واکنش  در  جوان  روزنامه 
های اصالح طلب نوشت: آنان با علم به شرایط 
کاندیداتوری، در انتخابات ثبت نام کردند تا با افزودن 
به آمار رد صالحیت شده های یک جناح خاص، 

وانمود کنند که شورای نگهبان سلیقه ای است.

هاشمی طبا: پایداری ها دست شان
 برسد با آمریکا هم مذاکره می کنند 

هاشمی طبا با بیان اینکه اگر تمام مجلس هم از 
 جبهه پایداری باشد آنها نمی توانند کاری بکنند ، 
گفت: پایداری ها دست شان برسد با آمریکا هم 
مذاکره خواهند کرد، چراکه می خواهند مشکل 

شان را حل کنند.

مجمع لوایح FATF را تصویب می کند 

 FATF مطهری با بیان اینکه اگر لوایح مرتبط با
را تصویب کنیم بهتر می توانیم تحریم ها را دور 
هم  تشخیص  مجمع  کرد:   خاطرنشان  بزنیم، 

FATF را تصویب خواهد کرد.

نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید 

تسنیم- نرخ تورم ساالنه آذر ماه ۱٣٩٨ برای 
که  رسیده  درصد   ۴۰ به  کشور  خانوارهای 
کاهش  درصد  واحد   ۱.۱ قبل  ماه  به  نسبت 

نشان می دهد.

متقاضیان از ۱۰ دی ماه برای پیگیری 
یارانه معیشتی اقدام کنند 

تسنیم - در اطالعیه ستاد شناسایی مشموالن 
طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کشور آمده است: از تاریخ ۱۰دی ماه 
٩٨ افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه اقدام و 
ثبت نام نکرده اند و متقاضی دریافت طرح حمایت 
معیشتی هستند می توانند برای پیگیری فرآیند 
درخواست برخورداری از بسته حمایت معیشتی 
hemayat.mcls.gov.ir سایت   به 

مراجعه و ثبت نام کنند.

آغاز ارسال پیامکی رمز پویا
 از هفته دوم دی ماه 

برای  پیامک«  »سرویس  از  استفاده  ایسنا- 
دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی ماه جاری 
آغاز و به تدریج با اتصال بانک های مختلف تا 

انتهای دی ماه به انجام می رسد.

تولید خودرو های برقی 
در ایران خودرو 

معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران 
خودرو گفت: تولید خودرو های برقی در دستور کار 
قرار گرفته که در اولین گام خودروی دنا پالس به 

نیروی محرکه برقی مجهز خواهد شد.

نیروی  از دست دادن یک  )ادامه سرمقاله(بابت 

جوان خوش فکر، بابت رفتارهای دلسرد کننده 
و وجود مسئوالنی که حاشیه های پررنگ تر 

از متن دارند. 
کاش بزرگ می اندیشیدند. هر ایده را یک قدم 
است.  عجیب  دیدند.  می  پیشرفت  سوی  به 
نمیدانم برخی چطور شب راحت سر بر بالین 
می گذارند، حساسیت های انسانی در برخی 
چقدر پایین آمده ، حذف دیگران برای برخی 
آن قدر لذت بخش است که دست به هر کاری 
برای نبودن افراد می زنند. آن ها که توان ذهنی 
شان را بی دریغ صرف تنگ نظری ها می کنند 
و ذهن شان عادت کرده همین باشد، این است 
که اصول اندیشیدن ، ایده دادن و خالقانه عمل 
کردن را هم نمی دانند. بس که انرژی برای 
تخریب صرف می کنند ، توانی برای کار کردن 
و تاثیرگذاری و بازدهی کاری ندارند. نقش بدی 
برای خود انتخاب کرده اند. با روش های ناجور 
خود را به بسیاری از سطوح تحمیل کرده اند 
و گاه احساس می کنی همه جا هستند. اگر 
ذره ای از این خصلت در وجودمان داریم، از 
سیاهی اش رها شویم.  بیایید »نه« بگوییم 
برای  ما،  برای  است  بس   ، خصلت  این   به 

استان مان دیگر بس است.

به تازگی متن کامل طرح مجلس برای 
اصالح قانون بانکداری منتشر شده تا 
جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست 
اندازی قانون بانکداری مشخص شود.

بانکداری  طرح  فارس،  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران در سه قسمت 
بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه 
جمهوری اسالمی منتشر شده که برخی 
از محورهای مهم آن به شرح ذیل است:

ترکیب جدید سپرده های بانکی
جزئیات  مجلس،  بانکداری  طرح  در 
نظام  در  ربا  بدون  بانکداری  عملیات 
بانکی تشریح شده است. بر این اساس، 
بانک ها مجازند در چهار قالب سپرده 

سپرده  الحسنه،  قرض  سپرده  جاری، 
سرمایه  سپرده  و  عام  گذاری  سرمایه 

گذاری خاص جذب سپرده کنند.
در سپرده گذاری عام، مؤسسه اعتباری 
از طرف سپرده گذاران وکیل می شود تا 
سپرده آنان را برای ارائه تسهیالت به 
متقاضیان به کار گرفته و سود حاصله را 
پس از کسر حق الوکاله خود که به تأیید 
آنان  بین  است،  رسیده  فقهی  شورای 
نوع سپرده گذاری  این  توزیع کند. در 
هیچ گونه نرخ سود قطعِی از پیش تعیین 
نمی شود.  اعالم  گذار  به سپرده  شده 
سود قطعی این سپرده ها در پایان دوره 
و پس از انجام محاسبات الزم تعیین 
خواهد شد. با این حال، بانک مرکزی 

فصل،  هر  ابتدای  در  است  موظف 
سپرده های  انتظار  مورد  سود  »نرخ 
سرمایه گذاری عام« برای سه ماه آینده 
را برآورد و اعالم کند. مؤسسات اعتباری 
مجازند حداکثر معادل 7۰ درصد »سود 
مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری 
به  علی الحساب  صورت  به  را  عام« 

سپرده گذاران پرداخت کنند. 

دریافت جریمه تاخیر، فقط
 از اصل وام نه سود آن

سوای تنبیهات غیر مالی، جریمه های 
مالی نیز به بدحساب های بانکی تعلق 
می گیرد که البته با روال کنونی تفاوت 

های قابل توجهی خواهد داشت.

 بر اساس ماده ۱۱٨ طرح، نرخ جریمه 
توسط  قراردادها  انواع  درباره  تأخیر 
شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی 
تعیین می شود. با این حال، این جریمه 
تنها نسبت به مانده اصل بدهی مشتری 
منظور  است.  دریافت  و  قابل محاسبه 
از اصل بدهی مشتری در قراردادهای 
تسهیالت با سود معین، اصل تسهیالت 
دریافتی مشتری به عالوه سود مندرج 

در قرارداد تا سررسید است. 

جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری

الف - مکانیسم ماشه؛ اصطالحی ساده، 
اما پر از سواالت پیچیده است، شاید آن 
روز که »بچه های انقالب« معاهده برجام 
اندازه کافی »دقت«،  به  را می نگاشتند 
نفس«  به  »اعتماد  »امید«،  »توان«، 
می گذارید،  اسم  که  دیگری  هرچیز  یا 
نداشتند تا ماشه را محکم بفشارند و به 
اگر  بزنند.  تیرخالص  حقوقی  ابهامات 
تفاسیر  با  امروز  شاید  می شد  اینگونه 
مختلف مواجه نبویدم یا شاید هم ذات 
قرارداد های حقوقی تفسیرپذیر است. به 
هر روی این روزها، »مکانیسم ماشه« 
سیاست  تحلیل های  مجلس گردان 
خارجی و هسته ای شده است.بند های ٣۶ 
و ٣7 برجام به موضوع نقض عهد طرفین 
 در اجرای برجام و موضوعات اختالفی

 بر می گردد. از ماهیت مکانیسم ماشه که 

بگذریم به سازوکار استفاده از آن می رسیم 
که این روز ها تحلیل های مختلفی درباره 
آن وجود دارد. عده ای آن را چماقی بر 
سر مردم فرض می کنند که اگر استفاده 
واسطه  با  که  قبلی  قطعنامه های  شود 
بازخواهد  شده  تعلیق   ۲۲٣۱ قطعنامه 
گشت. در مقابل عده ای معتقدند االن که 
قطعنامه های قبلی نیست مگر تحریم ها 
برگشته و آمریکا آدم شده است که ما را از 
برگشتن آن می ترسانید؛ حداقل آن موقع، 

غذا و دارو مثل امروز تحریم نبود.

مکانیسم ماشه می تواند
 به تحریم منجر شود

 در مقابل عده ای به نحوه مواجه با این
ساز وکار حقوقی می اندیشند. این طیف 
 معتقد است مکانیسم یاد شده می تواند  

به بازگشت قطعنامه های تحریمی منتهی 
شود و می تواند به آن مرحله هم نرسد 
که هر دو موضوع در گرو نحوه مواجه 
اصل  طیف،  این  زعم  به  است.  آن  با 
مکانیسم ماشه نه به منزله بازگشت حتمی 
قطعنامه های پیشین که به منزله پذیرش 
وجود مشکل در برجام است که طرفین 
برای حل آن باید کاری انجام بدهند. البته 
این طیف نمی گوید در صورتی که کاری 
صورت گرفت و به نتیجه نرسید چه خواهد 
شد؟ حتی اگر طرف غربی وارد مسیر حل 
مشکل از طریق مکانیسم ماشه باشد، به 
اندازه ای راه فرار گذاشته است که در انتها به 

نفع او تمام شود.

اروپا تالش می کند وضعیت 
موجود را حفظ کند

فرانسه  انگلیس،  سرکردگی  به  اروپا 
از  استفاده  به  تهدید  هرچند  آلمان  و 
مکانیسم ماشه کرده و هر از چندگاهی 
ساز ناکوک می زنند اما بهتر از هر کسی 
می دانند اگر منافع ایران تأمین نشود، گام 
های کاهش تعهدات هسته ای میل به 
صفر خواهد شد یعنی دیگر خبری از تعهد 
هسته ای نخواهد بود و آن زمان است که 
داستان سال ۱٣٨۲ و ماجرای سعدآباد این 

بار زودتر از پایان عمر دولت مستقر تکرار 
می شود. قاره سبز که کارنامه ای سیاه 
درباره برجام دارد تالش می کند به هر 
وضع ممکن وضعیت موجود را حفظ کند 
یعنی جمهوری اسالمی ایران بدون هیچ 
نوع انتفاعی از برجام در این سند یکطرفه 
باقی بماند و آمریکا نیز روند فشار به ایران 

را ادامه بدهد.

اروپا وابسته به بعد
 امنیتی برجام است

اروپا بیشتر از آنکه از بُعد اقتصادی برجام 
بهره ببرد از بُعد امنیتی به آن وابسته و 
آنکه جمهوری  از آن منتفع است چه 
اسالمی ایران به مثابه لنگرگاه آرامش 
در منطقه اگر آسیبی ببیند کشورهای 
اروپایی و شرکای منطقه غرب از این 
 موج سهمگین در امان نخواهند ماند.

ایران  اسالمی  جمهوری  روی  هر  به 
های  بزنگاه  در  است  کرده  ثابت 
مختلف برگ برنده های رو نشده دارد 
که می تواند معادالت را به خوبی تغییر 
دهد بنابراین باید منتظر ماند و دید که 
در صورت میل اروپا به سمت استفاده 
از مکانیسم ماشه، چه برگی رو خواهد 

کرد.

اروپا توان چکاندن ماشه برجامی را دارد؟
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
خدماتی پشتیبانی فنی و مهندسی استان خراسان جنوبی

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ ۹۸/۹/۶ مجمع عمومی 
عادی و جلسه مورخ ۹۸/۹/۱۶ هیئت مدیره و مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره انجمن که از تاریخ ۹۸/۹/۶ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب 

شده اند به شرح ذیل می باشد :

1-  آقای محمدعلی عابدینی رئیس هیئت مدیره 2- آقای علی اصغر دهقانی  نایب رئیس 
و دبیر هیئت مدیره  3- آقای مهدی دادگر  خزانه دار هیئت مدیره  ۴- آقای مجید رضا لر  
عضو علی البدل هیئت مدیره  5- آقای حسین خسروی  عضو علی البدل هیئت مدیره 
۶- آقای حسین اکبری بازرس اصلی انجمن ۷- خانم زهرا رضایی   بازرس علی البدل ا نجمن

انجمن صنفی به شماره ۱۰۵- ۳/۲ -۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به 
ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره 

یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

غالمرضا اشرفی -  سرپرست اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی عادی شعبه کانون بازنشستگان
 آب و فاضالب شهری و روستایی خراسان جنوبی )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شعبه کانون بازنشستگان آب و فاضالب شهری و روستایی 
نمازخانه شرکت آب و  خراسان جنوبی پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ راس ساعت ۹/۳۰ صبح در محل 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در بلوار شهید بهشتی - انتهای بهشتی ۷ برگزار می شود.  
از کلیه اعضای کانون دعوت می شود برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین شعبه در 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 شعبه مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
همچنین متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسین تا آخر وقت مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ مدارک الزم 

را شخصا به دفتر شعبه کانون تحویل نمایند.
 دستور جلسه : 

- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان 
-   انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره شعبه کانون

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰۹۱۵663323۰ 

 علـی برگـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
09155۶582۶8 - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
۰۵۶ - ۳۲4۵۲۱۱۰

۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰۱۱۱  ۵6۱  ۰۹۱۵  - رحیمی

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰۹۱۵۵6۱6۱8۱
32۴633۵۴

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

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(
۰۹۱۵۹6۱8۵8۱ 

فاروقی

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 

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
 به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی تجهیزات 
مخابراتی، تلفن های ثابت شهر بیرجند خیابان مدرس

) حاشیه و داخل خیابان های مدرس ۱۵، ۱۷، ۱۹(  و 
از چهارراه دوم مدرس تا خیابان نواب صفوی ۳ ، روز 
سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۳  از ساعت ۶ صبح به مدت 

۷۲ ساعت  قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.
 ضمنا مشترکین عزیز می توانند  برای آگاهی از شماره های

جدید با سامانه ۳۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.
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خیابان شهید رجایی  نبش رجایی ۱۵     
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حمایت از ۵ هزار کودک مبتال به سوء تغذیه در طرح همسفره

صداوسیما- هم اکنون در خراسان جنوبی ماهانه 5 هزار کودک دچار سوء تغذیه از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی برخوردارند. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان گفت: کمیته امداد ماهانه برای 
هر کدام از کودکان دچار سوء تغذیه زیرپوشش 1۰۰ هزار تومان به حساب کارت الکترونیکی هر کدام از این افراد واریز و افراد شامل این طرح می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد از سبد غذائی شامل حبوبات، لبنیات و 

تخم مرغ، برنج، ماکارونی و روغن خریداری کنند. نخعی  افزود: کودکان مبتال به سوء تغذیه هر شش ماه یک بار توسط مرکز بهداشت استان مورد پایش قرار می گیرند و در صورت بهبودی کامل از چرخه حمایتی خارج می شوند.
پیام  چه  هر  که  ما  آواجان،  سالم 
ندارن  شنوا  گوش  مسئولین  میدیم 
 لطفا شما ورودکن و در خصوص وضع 
نابسامان منطقه گردشگری بند دره 
گزارشی تهیه کن بلکه  با تلنگر شما 

مسئولین به خودشون بیان.
915...851
پردیس  شهرک  اهالی  ما  سالم  با 
برای  فرهیختگان  ازشهرک  باالتر 
ادارات  به  جاده  و  ها  کوچه  آسفالت 
مختلف من جمله اداره راه، فرمانداری، 
بخشداری و استانداری مراجعه کردیم 
به ما وعده های دادن که اصال عملی 
نشده.  ما نمی دانیم که با چه زبان و 
بیانی مشکلمان را عنوان کنیم تا یکی 
مشکل ما را حل کند. از شما خواهش 

می کنیم که  مساعدت بفرمایید.
915...434
از حاج آقا نجف زاده به جهت نوای 
گرم و دلنشین شان بسیار ممنونیم 

انشاا... خداوند حفظشان کند.    
915...571
با سالم و احترام پیرو پیام همشهری 
محترمی که فرمودند شهردار توجه نمی 
کنه و فقط بلوار می سازه باید عرض 
کنم که این دقیقا حرف دل همه مردم 
شهر البته به غیر از مناطق اعیان نشین! 
است درست در فاصله صدمتری میدان 
طالقانی کوچه عارفی یک قرار دارد که 
قسمت  این  مشکالت  بارها  و  بارها 
از شهر را به شهردار اعالم کرده ایم 
ولی به قول معروف نرود میخ آهنین در 
سنگ فقط شهردار مثل افتاده به جون 
بلوارهای شهر و از بیت المال میخواد 
مثال تغییر در سطح شهربه وجود بیاره 
جناب شهردار با تغییر بلوک های بلوارها 

مطمئنا چیزی درست نمی شه.
915...39۰
با تشکر از شهردار وشورای شهر در 
پیست  بوستان  ساماندهی  خصوص 
سالمت.کاش این کار ارزشمند در سمت 
غرب وبه سمت سپیده ادامه پیداکند.
915..9۰6

کنار  جنگلی  پارک  مسئولین  لطفا 
پایانه باربری چند تا سکوی سیمانی و 

سرویس کوچک بهداشتی زده شود.
915...54۰

محترمی  همشهری  بانظر  هم  من 
وافق  بندی  اولویت  وضعیت  از  که 
دید شورای شهر وشهردار گله کرده 
در  نرسیده  آن  وقت  آیا  موافقم  بود 
شهری ضعیف ازلحاظ اقتصادی مثل 
بیرجند شورای محترم وشهردار فعال 
شهر اولویتهای اساسی وآینده نگرانه 
را ترسیم نموده و در مصرف بودجه 

شهرداری آن را مد نظر قراردهند.
915...423

سالم چه خوب شهرداری مانند تمام 
شهرهای بزرگ محلی را در آرمستان 
نام  و  هنرمندان  رابرای  ای  قطعه 

آوران پیش بینی کند.
915...127

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

رهبری و نظام را برای
خود هزینه نکنیم؟

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد 
با آرزوی سالمتی رهبر تمام مسلمین 
جهان حضرت آیت ا...  سید علی خامنه 
از روزنامه وزین آوای  با تشکر  ای و 
خراسان جنوبی از باب امر به معروف و 
نهی از منکر و نصیحت دلسوزانه یک 
انسانی که به نظام و انقالبش عالقه 
مند است خواستم درخواستی را به آوا 
که  کن  سازی  فرهنگ  لطفا  بدهم. 
مردم بدانند هر کسی به اسم رهبری 
و نظام و انقالب مسئولیت دارد نباید 
عملکردش به پای مظلومترین رهبر 
ما حضرت  همه  شود.  نوشته  جهان 
آقا را خوب می شناسیم از من معلم 
نهبندانی عاشق رهبر تا همان مجری 
شبکه های معاند که دشمن این نظام 
و  اخالص  پاکدستی،  به  همه  است 
 تدبیر و آینده نگری حضرت آقا قسم 
دلمان می سوزد  خدا  به  می خوریم 
برخی انسان ها با بی تدبیری کارهایی 
هایی  حرف  و  دهند  می  انجام   را 
می زنند که اینها به اسم نظام و رهبر 
و انقالب نوشته می شود و این قصه 
تمامی ندارد یک روز با لباس رئیس 
ستاد امر به معروف بانک ملی چفیه 
می اندازند و فردا پول های ملت را باال 
می کشند و در کانادا خوش می گذرانند، 
یک روز به اسم وزیر این مملکت ادای 
سوگند می کنند و فردایش خودش و 
خانواده اش را به جرم اختالس و فساد 
مالی می گیرند یک روز هم به اسم امام 
جمعه یک شهر ماشین های اعیانی 
سوار می شوند و این تجمالتشان را 
به پای رهبر ساده زیستمان می نویسد.  
کاش همانقدر که به دزدی اموالمان 
حساسیم نسبت به حرمت و حیثیت 
نظام و انقالب و رهبرمان هم حساس 
بودیم . آوا لطفا شما هر از گاهی مطلبی 
بزن بلکه تلنگری باشد که برخی با 
نسنجیده  های  حرف  یا  و  اقدامات 
حیثیت نظام را به باد ندهند و استان را به 
حاشیه نرانند. هنوز چالش های سخنان 
استاندار اسبق را فراموش نکرده ایم که 
چه حاشیه هایی ایجاد شد باور کنیم 
استان توسعه می خواهد و تحمیل این 

تنش ها را ندارد.
ر . ن از نهبندان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

امروز، آغاز به کار ۶۵ پزشک 
متخصص جدید در استان

پزشک متخصص  صداوسیما-  65 
جدیدازامروز کارخود را در بیمارستان های 
می کنند.  آغاز  استان  مختلف  نقاط 
پزشکی  دانشگاه علوم  درمان  معاون 
بیرجند گفت: پارسال سهمیه پزشکان 
متخصص استان 62 نفر بود که امسال 
به 65 نفر افزایش یافته است. احمدی 
افزود: این پزشکان که همه متخصص 
هستند شامل 2 ارتوپد، یک نفر آسیب 
شناسی، 9 نفر داخلی، 2 نفر عفونی، 
3 متخصص قلب، 6 نفر بیهوشی، 1 
نفر پزشکی هسته ای، 1 نفر پوست، 
1 متخصص توانبخش، 4 نفر جراح 
عمومی، 2 نفر جراح مغز و اعصاب، 3 
نفر متخصص چشم، 2 نفر رادیو تراپی، 
5 نفر رادیولوژی، 1 نفر روانپزشکی، 8 
نفر متخصص زنان، 7 نفر طب اورژانس، 
متخصص کودکان 6 نفر و متخصص 
ent )گوش و حلق و بینی( 1 نفر است 
که همه در 14 بیمارستان مشغول به 
کار می شوند.وی گفت: میزان ماندگاری 
این پزشکان متخصص به محل خدمت 
و قوانین مربوط به هر رشته تخصصی 
بستگی دارد.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند همچنین گفت: از این 
افراد 5 نفر سهمیه مازاد مناطق محروم 
هستند که موظفند 12 سال در منطقه 
خدمت کنند که شامل یک متخصص 
طب اورژانس برای بیمارستان شهید 
متخصص  یک  نهبندان،  آتشدست 
مصطفی  بیمارستان  برای  کودکان 
خمینی طبس و همچنین دو متخصص 
بیهوشی  متخصص  یک  و  ارتوپدی 
بیمارستان شهدای قاین است. برای 

خبر ویژه

حمل و نقل مسافران  روی ریل نارضایتی
اگرچه افزایش نرخ بنزین تغییری در رشد 
نرخ کرایه ها نداشته اما افزایش قیمت دیگر 
نارضایتی  باعث  مرتبط  خدمات  و  کاالها 
رانندگان شده که می  بین مردم و  هایی 
طلبد با تدابیری ویژه رفع شود. به گزارش 
پخش  ملی  شرکت  اطالعیه  بر  بنا  مهر، 
فرآورده های نفتی طرح سهمیه بندی بنزین 
برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز از ساعت 
صفر 24 آبان آغاز و بر این اساس قیمت هر 
لیتر بنزین سهمیه ای هزار و 5۰۰ تومان و 

بنزین آزاد سه هزار تومان شد.
مسئوالن بارها اعالم کرده اند که افزایش 
قیمت بنزین تأثیری در نرخ کاالها و نرخ 
کرایه ها ندارد اما براساس گزارش های میدانی، 
برخی از آژانس ها تغییراتی در افزایش قیمت ها 
داشته اند که رانندگان رشد نرخ قطعات خودرو 
را دلیل این امر می دانند. ناگفته نماند بسیاری 
از وسایل حمل و نقل مسافری علی رغم 
اینکه دارای سوخت بنزینی هستند، افزایشی 

در نرخ هزینه ها نداشته اند اما افزایش دیگر 
کاالها رانندگان را نسبت به ادامه فعالیت در 

این عرصه بی انگیزه کرده است.

رشد نامحسوس برخی کرایه ها

یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار 
ما بیان کرد: اکثر روزها برای رفت و آمدم 
به محل کار از تاکسی های خطی استفاده 
می کنم. حکیمه مؤمن زاده ادامه داد: قبل 
از طرح سهمیه بندی سوخت، مسیر ابتدای 
طالقانی تا معلم را با هزار و 5۰۰ یا دو هزار 
تا  هزار  دو  روزها  این  اما  ام  رفته  تومان 
با  وی  می گیرند.  تومان  و 5۰۰  هزار  دو 
بیان اینکه افزایش بنزین در قیمت تمام 
اگرچه  افزود:  است،  داشته  تأثیر  کاالها 
هزینه های تاکسی ها تغییر چندانی نداشته 
اما طی سال آینده قطعاً شاهد افزایش نرخ 

کرایه ها هم خواهیم بود.

سهمیه هایی که واریز نشد

یکی از راننده آژانس های درون شهری بیان 
آژانس های  برای  مسافر  هر  ورودی  کرد: 
به  و  بوده  تومان  و 3۰۰  هزار  دو  دربستی 
ازای هر کیلومتر، 3۰۰ تومان بر کرایه افزوده 
می شود. محمد عبدالهی بیان کرد: قبل از طرح 
سهمیه بندی سوخت برخی از آژانس ها برای 
جذب مشتری بیشتر زیر این قیمت فعالیت 
داشته اند که اکنون با همین نرخ کار می کنند. 

موج بی رغبتی در بین رانندگان

یک راننده تاکسی برون شهری هم با بیان 
اینکه هزینه تاکسی ها افزایشی نداشته است، 
گفت: در حال حاضر به ازای هر کیلومتر 75۰ 
تومان از مسافر اخذ می شود. رضا هاشمی ادامه 
داد: اگرچه تمام کاالها به غیر از کرایه ها افزایش 
یافته اما سهمیه سوخت تاکسی ها کمکی به 

کسب درآمد رانندگان است. بنا به گفته وی 
طی ماه گذشته 75۰ لیتر سهمیه سوخت برای 
تاکسی های برون شهری واریز شده است.

ارسال۲۲ مورد تخلف 

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
شهرداری بیرجند بیان کرد: بعد از طرح سهیمه 
بندی سوخت هیچ افزایش قیمتی در نرخ کرایه 
تاکسی ها نداشته ایم. یدا... غالمپور با بیان 
اینکه تاکنون 22 مورد از تخلفات رانندگان به 
تعزیرات ارسال شده است، افزود: راننده ها حق 
هیچ گونه افزایش قیمتی ندارند. وی بیان کرد: 
بر اساس مصوبه شورا، ورودی هر مسافر دو 
هزار و 25۰ تومان و هر یک کیلومتر مسافت 
است.رئیس سازمان  تومان  طی شده 3۰۰ 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اظهار 
کرد: راننده نباید از نرخ مصوب بیشتر کرایه 
بگیرد اما کمتر از نرخ مصوب مشکلی ندارد.

سهمیه سوخت واریز می شود

بر  تاکسی ها  سوخت  سهمیه  غالمپور 
اساس قولی که داده شده، طی روزهای 
اطالعات  افزود:  می شود،  واریز  آینده 
راننده ها به وزارت کشور و ستاد سوخت 
به  بنزین  قیمت  تفاوت  و  شده  فرستاده 
حساب کارت شان واریز می شود. وی بیان 
کرد: فعاًل هیچ بحثی در خصوص افزایش 
اساس  بر  تنها  و  نداریم  کرایه ها  قیمت 

مصوبات وزارت کشور عمل می کنیم. 
غالمپور با اشاره به میزان سهمیه ها بیان 
تاکسی های  برای  سوخت  سهمیه  کرد: 
پالک زرد داخل شهری دوگانه سوز 25۰ 
لیتر و تک گانه سوز 4۰۰ لیتر است. اما در 
صورت ادامه این روند و تامین نشدن این 
سهمیه موج بی رغبتی رانندگان می تواند 
نامطلوبی در وضعیت حمل مسافر  اثرات 

ایجاد کند که می طلبد نظارت شود.

آگهی مزایده اموال منقول )ذمه ای(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تعداد پنج قلم اموال منقول شامل : ۱- یک دستگاه لودر هپکو تیپ B ۱۱۵ HL مدل ۲۰۰۴، زرد رنگ ، دو محوره ۲- یک دستگاه خودروی 
سواری کار لندرو مدل ۱۳۵۶، به شماره انتظامی ۶۹ د ۲۶۹ ایران ۳۲ ۳- یک دستگاه خودروی پیکان مدل ۱۳۷۹ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۸۳ د ۵۹ ۴- یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۸۵ به شماره 
انتظامی ۳۲ ایران ۵۳۹  د ۲۱ ۵-یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۷۶ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۹۲ د۶۲  متعلق به شرکت قند قهستان )سهامی عام( ثبت شده به شماره ۶۵۷۴ ثبت شرکت های تهران با مدیریت و امضای 
آقای شمس خواجوی یزدی به عنوان گیرنده تسهیالت و متعهد با ضمانت آقایان محمدرضا مقیمی، یاسین احراری، شمس خواجوی، محمدرضا ساالری، نوراحمد احمد پور، سلمان محمد دوست، اسماعیل بافنده، رضا ساالری، علی 
 شهبازی و محمد چکی مستند به قرارداد شماره ۶۰۳۰۳۵۵۴۲- ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی بهمراه سایر اموال و دارایی های متعهدین در قبال قسمتی از مبلغ ۱۰/۱۲۴/۳۷۰/۷۴۱ ریال تا روز 
درخواست ۱۳۹۳/۹/۱۰ به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع طلب بانک کشاورزی شعبه اسدیه و حقوق دولتی متعلقه در پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۳۰۰۲۷۳ توقیف و به دلیل اینکه بدهکار نسبت به پرداخت یا تودیع 
بدهی خویش اقدامی ننموده، بنا به تقاضای بستانکار و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۹۴۰۰۲۷۷ – ۱۳۹۴/۲/۲۹ عین پنج قلم اموال مذکور برابر مقررات توسط مامور اجرا در محل کارخانه قند قهستان 
  B ۱۱۵ B واقع در شهرستان اسدیه بازداشت و تحویل حافظ شده است و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده طی گزارش شماره ۹۸۰۰۵۳۲۹ – ۱۳۹۸/۵/۱۷ بدین شرح :۱- یک دستگاه لودر هپکو، فاقد پالک، تیپ
مدل ۲۰۰۴ رنگ زرد، نوع سوخت گازوئیل شماره موتور ۰۳۸۰۳۰ دارای ضرب خوردگی و الستیک ها مستعمل به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال )۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ۲- یک دستگاه سواری کار لندر و به شماره انتظامی 
۳۲ ایران ۲۶۹ د ۶۹ به شماره شاسی ۹۲۵۳۶۶۷۰ و شماره موتور ۹۰۲۳۱۷۴۳ مدل ۱۳۵۶ نوع سوخت بنزین، چهار سیلندر، دارای ضرب خوردگی، گیربکس کارکرده، الستیک مستعمل و موتور برابر سوابق موجود نزد پلیس راهور 
تعویضی می باشد به مبلغ پنجاه میلیون ریال )۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ۳- یک دستگاه خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۵۳۹ د ۲۱ ، رنگ سفید روغنی، مدل ۱۳۸۵، تیپ i ۱۶۰۰ به شماره شاسی ۱۲۱۷۰۵۴۶ و شماره 
موتور ۱۱۲۸۵۰۰۲۴۳۲ چهار سیلندر، دارای ضرب خوردگی، موتور کار کرده به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ۴- یک دستگاه خودروی پیکان سواری به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۸۳ د ۵۹ سفید رنگ، مدل 
۱۳۷۹، تیپ ۱۶۰۰ به شماره شاسی ۰۰۷۹۴۰۸۴۹۳ و شماره موتور ۱۱۱۲۷۹۱۱۲۲۸ چهار سیلندر ، دارای ضرب خوردگی، موتور کار کرده و برابر سوابق راهور موتور تعویضی دستکوب می باشد به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال ) 
۵۵/۰۰۰/۰۰۰( ۵- یک دستگاه وانت مزدا تک کابین به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۹۲ د ۶۲ ، رنگ آبی فیروزه ای، مدل ۱۳۷۶، تیپ ۱۶۰۰ به شماره شاسی ۷۶۱۶۰۰۰۹۵۳ و شماره موتور ۲۲۷۹۴۳ تعداد چهار سیلندر ، دارای ضرب 
خوردگی ، موتور کار کرده به مبلغ دویست و سی میلیون ریال )۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله جمعا به مبلغ ۱/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به درخواست بانک بستانکار در روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل کارخانه قند اسدیه شهرستان درمیان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده نقدی و حضوری از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد. نسیه ممنوع بوده و فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد و حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ آیین نامه اجرا نقدا وصول خواهد شد، سایر هزینه های احتمالی از قبیل جا به جایی و بارگیری 
و عوارض شهرداری و مالیات و... که مبلغ آن مشخص نبوده بر عهده برنده مزایده می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از امضای صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تعیین تکلیف نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد.
 تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال
 منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۴۶۷ 
به  است  محکوم  بارانی  حسن  آقای  علیه  محکوم 
اصل  بابت  ریال   ۱/۳۴۵/۳۳۸/۳۴۴ مبلغ  پرداخت 
خواسته و غیره در حق محکوم له آقای جعفر شفیعی 
و پرداخت مبلغ ۶۳/۸۴۴/۳۸۶  ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه 
کامیون کشنده ایویکو تیپ ۳۳۰ سفید رنگ با تناژ ۳۸ 
تن ۱۰ چرخ ۳ محور مدل ۱۹۹۲ فاقد بیمه نامه )در 
خودرو  است(.  رسیده  اتمام  به  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ 
بدون مجوز قانونی به میکسر سیمان با موتور ۴ سیلندر 
تغییر وضعیت داده شده است که از هرگونه خدمات 
شامل بیمه، معاینه فنی، تعویض پالک و غیره محروم 
می باشد. وضعیت الستیک های جلو ۷۰ درصد و ۸ 
چرخ عقب میانگین ۳۵ درصد سالم می باشد. گلگیر 
جلو سمت راست )پالستیکی( و شیشه جلو شکسته 
است که با وضعیت میکسر به مبلغ ۳/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ 
کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه 
تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح  در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده 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. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی
 دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ - ۱۳۹۸/۶/۲۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای رمضان قاسمی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳ صادره نهبندان به شماره ملی ۵۶۳۹۸۰۸۳۷۳ در پرونده کالسه ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۷۶ مترمربع 
قسمتی از پالک ۵۰ فرعی از ۳ - اصلی مزرعه نقشرمی بخش ۵ نهبندان به صورت انتقالی مع الواسطه از مالکین رسمی )میرزا عبدالحسین شهابی( به آدرس مزرعه نقشرمی بخش ۵ نهبندان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت۲ ماه اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات 
ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق 

مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۹/۱6   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۰/۲   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان -سید مهدی پروین محبی

مسئوالن از ظرفیت های معرفی شهر خالق در استان فقط حرف می زنند

پز عالی، دست خالی
نسرین کاری - یونسکو هر دو سال یک 
بار در ماه فوریه )بهمن/ اسفند( به کشورها 
اعالم می کند که ظرفیت شهرهای خود 
خالق  شهرهای  شبکه  حضور  برای  را 
به  را  خود  شده   تهیه  پرونده  و  بررسی 
یونسکو ارسال کنند چندی پیش بود که 
شهرسنندج به همراه بندرعباس به عنوان 
2 شهر دیگر ایران در فهرست شهرهای 
شمار  و  شدند   ثبت  یونسکو  خالق 
شهر   4 به  ما  کشور  از  خالق  شهرهای 
رسید. اما چرا هیچ یک از شهرهای استان 
گردشگری  های  برخورداری  وجود  با  ما 
در شمار  فرد   به  منحصر  جاذبه های  و 
شهرهای خالق نیستند؟ آیا ظرفیت استان 
ما برای شهر خالق بودن کافی نیست؟  
چرا مسئوالن امر در استان ما تا کنون در 
این زمینه اقدامی انجام نداده اند در حالی 
نقاط  برخی  معرفی  های  ظرفیت  به  که 

استان به عنوان شهر خالق اذعان دارند.

شهر خالق  و توسعه گردشگری 
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی می گوید: 
بعد از اینکه سنندج به عنوان شهر خالق 
گردشگری معرفی شد مطالباتی برای استان 
در سطح  مسئوالن و فعاالن گردشگری  و 
در  فضای مجازی  مطرح شد . برای  پاسخ 
به این مطالبه باید ظرفیت های منحصر به 
فردی که در عرصه گردشگری داریم معرفی 
زمینه  این  اجرایی در  کنیم ولی هنوز کار 

انجام نشده و باید ابتدا دراستان  نظرها بر 
یک ظرفیت منحصر به فرد به تجمیع برسد.

سرخ  به  طالی  اینکه  به  اشاره  با  عربی 
قاینات، انار فردوس، خرمای طبس و زیتون 
در نهبندان به عنوان محصوالت استراتژیک 

استان باید توجه شود،  ادامه می دهد: این ها 
نمونه های منحصر به فردی از ظرفیت های 
کشاورزی استان هستند که باید برای برند 

شدن آنها همت و تالش مضاعف شود.

ظرفیت ثبت جهانی حوله خراشاد 
اویادآور می شود: در زمینه صنایع دستی هم 
حوله بافی خراشاد ظرفیت کم نظیری است 
که با توجه به ثبت جهانی شدن آن می توان 

برای گردشگری شهر خالق روی آن مانور 
داد. وی تاکید می کند: در اولین فرصت باید 
برای صنایع دستی به صورت چمدانی و بسته 
بندی مناسب اقدامات قابل قبولی انجام شود 
تا درجهان محصوالت استراتژیک استان به 

بهترین نحو معرفی شود. 
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال برگزاری 
مراسم چون جشن شکرگذاری انار و زرشک 
افق  دنیا  سراسر  از  خبرنگاران  حضور  و 
روشنی از این مراسم به عالقمندان نشان 
داد. همچنین با برگزاری جشن گل نرگس 
در خوسف و معرفی آن در اخبار و صفحات 
مجازی جلوه ای زیبا از یک رویداد منحصر 
به فرد استان به جهانیان نمایش داده شد.

شهرداری پای کار بیاید
به گفته عربی جای باغ و عمارت اکبریه به 
عنوان یکی از باغ های ایرانی، مدرسه شوکتیه 
نوین،  به سبک  مدرسه  سومین  عنوان  به 
بیرجند اولین شهر لوله کشی در بیلبوردهای 

برای  باید  شهرداری  و  است  خالی  شهر 
معرفی تک های استان تبلیغ بیشتری داشته 
باشد. وی معتقد است: ظرفیت های خراسان 
جنوبی برای رسیدن به شهر خالق کم نیست 
اما متأسفانه فرصت سوزی می شود و برای 
خالق جلوه دادن ظرفیت ها تالشی نمی شود. 

ویژگی شهر خالق 
آژانس  مدیر  و  استان  گردشگری  فعال 

اینکه  بیان  با  هم   پرواز  آسیا  گردشگری 
زمانی ما از صفت خالق در توصیف یک 
شهر در زمینه گردشگری سخن می گوییم 
که شهر واجد ویژگی هایی نظیر پویایی و 
ادامه  باشد،  گردشگری  زمینه  در   فعالیت 
می دهد: در این حوزه شهر باید  نوآوری 
داشته و خدماتی ارائه کند که بازدیدکنندگان 
از آن لذت ببرند. کاشانی با اشاره به اینکه  
و  بردبار  باید  شهر خالق  در  ساکن  مردم 
نگاهشان نسبت به گردشگران مثبت باشد، 
خاطر نشان می کند: آنها نباید به گردشگر 
به عنوان یک فرد بیگانه و خارجی که دارای 
سابقه خوشایند نیست نگاه کنند، در این راستا 
نگاه انسانی و با عطوفت از الزمه های یک 

شهر خالق در عرصه گردشگری است.

حلقه مفقوده
آب  به  اشاره  ضمن  گردشگری  فعال  این 
ها   موزه عروسک  مدرسه شوکتیه،  انبارها، 
خاطر نشان کرد: با هم افزایی دستگاههای 
دولتی و بخش خصوصی می شود یک شهر 
خالق گردشگری داشت چرا که در همه زمینه 
ها ظرفیت های مناسبی داریم.کاشانی خاطر 
نشان می کند: چندی قبل معاون وزیر آموزش 
جهاد کشاورزی مهمان ما بود و تیم او ابراز 
شگفتی از این همه جاذبه  در استان داشتند چرا 
که تصور آنها از بیرجند فقط یک شهر کویری 
بدون چشم انداز بود. بنابراین فکر می کنم 
حلقه مفقود گردشگری خالق شهری در این 

استان نبود دیدگاه مناسب گردشگری است.
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روش مصرف عصاره گیاه
 دم اسبی برای دفع سنگ کلیه

عصاره گیاه دم اسبی خاصیت ادرارآور دارد، یعنی 
حجم ادرار را افزایش می دهد. دو تا سه قاشق 
غذاخوری گیاه دم اسبی را به مدت ۱۵ دقیقه در 

یک لیوان آب بجوشانید، صاف کرده و بنوشید. دو 
تا سه بار در روز این کار را انجام دهید. اگر دیابت 
دارید، کمبود پتاسیم یا کمبود تیامین دارید یا داروی 
قلب مصرف می کنید از گیاه دم اسبی استفاده 

نکنید. حتما قبل از آن با پزشک مشورت کنید.

جلوگیری از پوکی
 استخوان با پوست انار

از خواص پوست انار، کند کردن روند از دست 
زنانی  در  خصوص  به  استخوان  تراکم  رفتن 
هستند.  یائسگی  سن  به  نزدیک  که  است 

تقویت  را  استخوان  انار،  پوست  پودر  مصرف 
از  پس  استخوان  پوکی  بروز  مانع  و  می کند 
یائسگی می شود. به این منظور، هر شب دو 
یک  با  را  انار  پوست  پودر  چای خوری  قاشق 

لیوان آب ولرم ترکیب و میل کنید.

کنترل طاسی و تقویت
 رشد مو با عسل 

که  بدهد  روی  زمانی  است  ممکن  مو  ریزش 
فرد بیش از ۱۰۰ تار مو در روز از دست بدهد. 
واکس های مو که از بره موم زنبور عسل تهیه 

شده اند، رشد مو را افزایش می دهند. میزان زیاد 
پلی فنولیک موجود در این ماده می تواند دلیل این 
خاصیت باشد. فیتوشیمیایی های موجود در بره موم 
زنبور عسل می تواند عوامل ضد التهاب و ضد قارچ 

مفیدی باشند که جلوی ریزش مو را می گیرند.

کاهش عصبانیت
 با عناب

زود  و  دارند  باالیی  بدن  حرارت  که  افرادی 
عصبانی می شوند، می توانند صبح شش عدد 
عناب خشک را نیم کوب و با یک لیوان عرق 

کاسنی خیس و با سکنجبین میل کنند. افرادی 
که به بیماری باد سرخ )بیماری پوستی( دچار 
هستند، می توانند برای بهبود بیماری ۲۵۰ گرم 
عناب خشک را نیم کوب کنند و در ۳ لیتر آب 
بجوشانند  و مرتب روزی سه فنجان میل کنند.

مصرف مواد غذایی جایگزین 
موجب الغری می شود؟

تبلیغات بسیاری در مورد روش های کاهش وزن با 
مصرف مواد غذایی جایگزین در بازه زمانی کوتاه 
وجود دارد. تعویض صبحانه یا شام با غذا های 

رژیمی به دلیل کاهش میزان کالری جذب شده 
ممکن است شما را الغر کند. اما درست به محض 
این که اولین وعده غذایی کامل تان را بعد از پایان 
رژیم مصرف کنید؛ تمام وزن از دست رفته را به 

طرز اعجاب انگیزی باز خواهید یافت.

 هر زمان که بیش از ۴۵ دقیقه پشت فرمان اتومبیل یا پشت کامپیوتر نشستید، تمرین الک پشتی 
را انجام دهید. موقع رانندگی یا تایپ کردن پشت کامپیوتر، تظاهر کنید الک پشت هستید که 
می خواهید سرتان را به سمت الک تان جمع کنید. سرتان را به سمت عقب بیاورید، طوری که 
گردی پشت گردن صاف شود. یک تا ۵ ثانیه در این وضعیت نگه دارید و رها کنید. این تمرین 
را ۱۰ مرتبه تکرار کنید. هر یک ساعت، چانه تان را به سمت سینه تان خم کرده، سپس گردن 
تان را به سمت چپ، عقب، راست و دوباره پایین به صورت دایره ای بچرخانید. این حرکت را 

پنج مرتبه تکرار کرده، سپس جهت خود را عوض کنید.

لیموشیرین میوه ای با ۲8 کالری انرژی است که در مقایسه با دیگر میوه ها از انرژی کمتری برخوردار 
است اما این میوه سرشار از اسید سیتریک و ویتامین C است.

این میوه به افرادی که کم خونی دارند پیشنهاد می شود چرا که حاوی مقدار زیادی اسیدفولیک است.

این ماده معدنی می تواند به بدن کمک کند تا خون بیشتری تولید شود و کم خونی بهبود یابد.
لیموشیرین، میوه ای سرشار از ویتامین های B3 ،C، A و B1 است. این میوه همانند بیشتر میوه ها 
دارای خواص زیادی است. الزم نیست فقط وقتی سرما می خورید شلغم بخورید ، می توانید آن را به 

سوپ اضافه کنید و یا با زنجبیل، عسل یا لیمو ، کباب کنید.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با این میوه های زمستانی بدن خود را ایمن تر کنیدبهترین راه درمان گردن درد

بچه ها در هر سنی باید قوانین خانه را در هر زمینه ای 
بدانند، از کمک در کار های خانه گرفته تا انجام تکالیف 
و زمان خواب و تماشای تلویزیون. زمانی که این مسئله را 
با کودک تان مطرح می کنید باید وقتی باشد که همه چیز 
خوب و آرام پیش می رود، نه بعد از یک حادثه یا بگومگویی 
که پیش آمده. با فرزندتان بنشینید و انواع رفتار هایی را 
که در خانواده پذیرفته نیست به او بگویید. مثال هایی از 
رفتار های نامناسب ارائه بدهید، مثال بی احترامی به دیگران، 
با اسم بد خطاب کردن، سرباز زدن از انجام تکالیف، داد 

زدن یا هر نوع رفتار نامناسب یا تهاجمی دیگر.

شما نمی توانید از فرزندتان توقع داشته باشید )در هر سنی( 
مطیع و حرف شنو باشد در حالی که انتظارات شما را 
نمی داند. البته مسئولیت دادن به کودک باعث نمی شود 
او صد در صد مواقع به حر ف های شما گوش کند، اما 
پیامد های  و  گذاشته اید  محدودیت هایی  و  قوانین  شما 
زیرپاگذاشتن آن ها را نیز اعالم کرده اید. هدف این نیست 
که کودک شما هرگز قانون شکنی نکند، بلکه قصدتان 
این است که از همین سنین پایین به او یاد بدهید هر وقت 

قانونی شکسته شود، پیامد هایی خواهد  داشت.
خاصی  مشکل  که  زمانی  حتی  کردن  مادری  و  پدر 

هم وجود ندارد کار سختی است، اما زمانی که یکی از 
بچه ها تعمدا بدرفتاری می کند، مشکالت چندین برابر 
می شوند؛ بنابراین باید انتخاب کنید که چگونه انرژی تان 
را هوشمندانه صرف کنید. از طرف دیگر، اگر فرزندتان 
برود، چون  به مدرسه  بگوید دیگر نمی خواهد  به شما 
درس خواندن را دوست ندارد، این دقیقا زمانی است که 
باید بگویید: »دیگه این حرفو نشنوم!«. خودتان سُبک و 
سنگین کنید و ببینید چه زمان هایی بهتر است و قت تان 
را صرف کنید. در واقع باید بیشتر اوقات انعطاف به خرج 

بدهید تا وقتی که نیاز داشتید اعمال قدرت کنید.

به کودک تان مسئولیت بدهید

آیات روز

او همان کسی است که زنده می  کند و می  میراند و چون به کاری حکم کند همین قدر به آن می  
گوید باش بی  درنگ موجود می  شود. )سوره غافر/ آیه  ۶8(

سخن روز

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
 )آنتونی رابینز(

دوشنبه  * ۲ دی   ۱۳۹8 * شماره ۴۵۲۵
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برکه-  از مدلهاي اتوبوس - سطح 
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موفقیت و انرژی

ثروتمند شوید

افراد موفق، قاطعانه  عمل می کنند

متاسفانه تعداد کمی از افراد به موفقیت هایی 
می رسند که رویای آن را در سر داشته اند و 
این تنها یک دلیل دارد: آن ها هرگز دست 
به عمل نمی زنند! فراگیری دانش به این 
هستید.  رشد  حال  در  که  نیست  معنی 
رشد زمانی روی می دهد که دانش شما و 
چیز هایی که یاد گرفته اید،  نحوه  زندگی تان 
و  توهم  در  افراد  از  خیلی  دهد.  تغییر  را 
افراد در واقع  ابهام زندگی می کنند. این 
زندگی نمی کنند، بلکه فقط عمر خود را 
می گذرانند، زیرا هرگز دست به اقدام الزم 
برای عملی کردن دانش خود نمی زنند تا 

رویایی را به واقعیت تبدیل کنند.

الگوی استفاده صحیح
 از تلفن هوشمند

با خرید و هدیه دادن یک تلفن هوشمند 
به فرزند، همه چیز تمام نمی شود. خواسته یا 
ناخواسته، کودک به دنبال تقلید و الگوبرداری 
از والدین برای استفاده از آن هست. وقتی 
پدر و مادری تمام اوقات خود را با گوشی 
سپری می کنند و اصطالحا در هیچ زمانی 
تلفن هوشمند خود را زمین نمی گذارند؛ نباید 
انتظار داشت فرزند آن ها فقط چند ساعت 

محدود با گوشی باشد.
غذا خوردن،  هنگام  والدین خودشان  اگر 
دورهمی ها، تماشای تلویزیون و رانندگی از 
گوشی استفاده نکنند؛ فرزند هم یاد می گیرد 
چگونه روابط خود با گوشی را تنظیم کند و 

به سوی رفتار های سالم مشابهی برود.
والدین باید درباره محدودیت های استفاده 
از گوشی، اینترنت و شبکه های اجتماعی با 
فرزندان خود صحبت کنند و در عمل قوانین 
و مقرراتی وضع کرده و سعی کنند آن را 
اجرا نمایند. باید به کودکان درباره مضرات 
صفحه نمایش ها اطالعاتی داد. باید آن ها 
اینترنت  از  درست  چگونه  داد  آموزش  را 
استفاده کرده و دنبال کنجکاوی های خود 
باشند. می توان کودکان را درست و به سویی 
مطمئن هدایت کرد که سازنده و مفید باشد.

این کار هم مستلزم هوشمندی والدین و 
وقت گذاشتن برای کودک است.
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

*  آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰۴۴۴۰۰ - 3۲۰۴۴113 -۰91۵16۰۰1۵8 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

کابینت MDF شهابی
طراحی رایگان قبل از  اجرا 

سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک
 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

0915   866   8002 

تاالر ایرانیان
 جهت تکمیل کادر پرسنلی 

خود به منشی زن و مرد و مهماندار  
زن و مرد نیازمند است.

ساعت مراجعه:
 9/۳0 الی 1۳
17 الی21/۳0

مکان مراجعه: نبش توحید ۴2 
دفتر تاالر

نیازمندیم 
به دو نفر نیروی کار آقا در دو شیفت جهت
 ۱- فروشندگی در فروشگاه مواد 

پالستیکی ۲- مغازه پروتئین 
)ترجیحا گواهینامه پایه 2 
داشته باشند( نیازمندیم.

آدرس: بازار روز پاسداران - غرفه 21
پالک شماره  به  سیکلت  موتور  کارت  و  سبز   برگ 
 791 / 21۴۳2 به نام محمد اکبری به شماره ملی 06۴0۳1۳876

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نیروی آشنا و ماهر به کار کارواش 
نیازمندیم. با حقوق  مکفی

099۴۴008079

نیازمندیم 
به یک نفر کارشناس فنی ماهر 

)کارشناس مکانیک خودرو(
 با 5 سال سابقه کار مرتبط جهت 
کار در نمایندگی خودرو نیازمندیم.

۰۹۳۳    ۱۶۱    ۰۹۲۳

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به یک نفر 
کارشناس فروش خانم با روابط عمومی 

باال و یک نفر طراح فتوشاپ خانم 
با سابقه کار نیازمند است.

09۳65۴0۳880 - ۳22۳087۳

نیازمندیم 
شرکت صنایع کاشی آیدا سرام

جهت تکمیل کادر آزمایشگاهی خود

 به یک نفر لیسانس شیمی  
 و یک نفر لیسانس سرامیک

)خانم یا آقا( نیازمند است.

 از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات 
اداری با شماره های 056۳2255590-۴

تماس حاصل نمایند.



۵
دوشنبه * 2 دی 1398* شماره 4525

گازبرخیازمشترکینشهرستانبیرجندقطعمیشود

تسنیم- به منظور تزریق گاز و توسعه شبکه، گاز برخی مشترکین  شهرستان بیرجند سوم دی ماه قطع خواهد شد. گاز مشترکین واقع در خیابان نارنج 7 الی 13 و تمام کوچه های خیابان نارون روز سه شنبه 
سوم دی ماه از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت قطع می شود. مشترکین واقع در این مناطق باید تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز 

را قطع کنن و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.گاز این مناطق پس از پایان عملیات، توسط امداد گاز شهرستان بیرجند وصل می شود.

* بنابر اعالم اداره کل هواشناسی در 
۲4 ساعت گذشته، سربیشه و بیرجند 

سردترین شهرهای استان بوده اند. 
*مدیر اجرایی آستان مقدس شهدای 
کمبود  و  نبود  گفت:  بیرجند  باقریه 
اعتبارات دلیل کندی روند پروژه است 
و به همین دلیل نیز نمی توان زمانی 

برای اتمام پروژه تعیین کرد.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی استان از برگزاری همایش 
ملی »پنبه« طی روزهای 15 و 16 
دی ماه در شهرستان بشرویه خبر داد.

انقالب  مسکن  بنیاد  *مدیرکل 
طرح   ۲۰ افتتاح  از  استان  اسالمی 

هادی روستایی در استان خبر داد.
برابر  در  مراقبت  اداره  *رئیس 
آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش 
و پرورش استان گفت: کانون یاریگران 
زندگی در ۲79 مدرسه استان با هدف 
اجتماعی و  از آسیب های  پیشگیری 

اعتیاد، فعال شده است.
* در مسابقات موتور کراس قهرمانی 
کشور،سینا داشگر از سرایان با گردن آویز 

برنز بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد.
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  *رئیس 
از عملیات  بیرجند  شهری شهرداری 
آبهای سطحی  احداث کانال هدایت 
کاظمیه به طول ۲۰۰ متر و با اعتباری 

بالغ بر 7۰۰ میلیون تومان خبر داد. 
* دستگاه سی تی اسکن روز گذشته به 

شهرستان نهبندان رسید.

خبر کوتاه

بوکسورهایاستانششمدال
رنگیبهگردنآویختند

 پرونده مسابقات بوکس نونهاالن و نوجوانان 
منطقه پنج کشور با معرفی برترین ها و درخشش 
نمایندگان استان بسته شد. در این ماراتن ملی 
و  سیستان  استان های  از  نفر   1۰۰ قریب بر 
بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، یزد، بوشهر 
و خراسان جنوبی در زاهدان به رقابت پرداختندکه 
هاشم ارحمی از خراسان جنوبی با گردن آویز طال 
بر سکوی قهرمانی وزن 37 کیلوگرم نونهاالن 
این مسابقات ایستاد؛ ابوالفضل کهنسال با کسب 
مدال نقره 45 کیلوگرم نایب قهرمانی و محسن 
کرمی دروزن 3۲ کیلوگرم مدال برنز رقابت ها را 
به گردن آویخت. ابوالفضل حسنی در وزن 57 
کیلوگرم نوجوانان با کسب نشان برنز به مقام 
سوم رقابت ها دست یافت، علی ناصح در وزن 
58 کیلوگرم نوجوانان،برنز و محمد حیدری در 
وزن 7۰ کیلوگرم نوجوانان نیز با گردن آویز نقره 

به نایب قهرمانی رسید.
“خدمتی”رکوردلیگبرتر

تیراندازیراشکست

برتر  لیگ  از  پرونده چهارمین هفته  فارس- 
تیراندازی بانوان کشور با معرفی مقام آوران این 
رشته در تهران بسته شد. “ نجمه خدمتی” از 
خراسان جنوبی توانست در رشته تفنگ بادی با 
ثبت 633.۲ امتیاز رکورد لیگ کشور را ارتقا دهد 
و بر سکوی نایب قهرمانی این رقابت ها بایستد.

تغییرساعتکارموزههاوباغ
جهانیاکبریهدرفصلزمستان

صداوسیما- ساعت کار موزه ها و باغ جهانی 
اکبریه بر اساس بخشنامه ها صادره از وزارت 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
برای فصل پاییز و زمستان تغییر کرده است. 
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه گفت: 
ساعت بازدید از مجموعه جهانی باغ اکبریه 
صبح ها از ساعت 9 تا 13 و بعداز ظهر ها از 
ساعت 14 الی 19 است.جنتی فر افزود: این 
روز های دوشنبه و جمعه  مجموعه جهانی 

صبح تعطیل است.

کاهش۳۵درصدیمصرفآب
درکشتنشایی

مهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی از کاهش 3۰ تا 35 درصدی مصرف 
آب در کشت نشایی خبر داد و گفت: 16 قلم 
گیاه دارویی در استان کشت نشایی خواهد شد. 
عصمتی پور ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه تاکنون 
هفت دستگاه کشت نشایی وارد استان شده 
است، عنوان کرد: هزینه این دستگاه ها بین ۲5 
تا 3۰ میلیون تومان بوده که پنج میلیون تومان 
آن توسط جهاد کشاورزی پرداخت می شود.وی 
افزود: همچنین به منظور خرید این دستگاه ها 
با نرخ چهار درصد به متقاضیان  تسهیالتی 
پرداخت می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت  هم از بررسی 374 پرونده در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد. شهرکی 
اضافه کرد: عمده این پرونده های اجرا نشده در 
مرحله ارائه وثیقه بوده که باید از سوی متقاضیان 
انجام شود و 55 مورد نیز به دلیل عدم مراجعه 
متقاضی و یا مشکالت قانونی اجرا نشده و در 

مسیر پیگیری مجدد قرار گرفته است.

اجرایپروژهایبرایرونق
فرشدستباف

آفرینان  صنعت  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
کمیته امداد )ره( از اجرای پروژه توانمند سازی 
فرش دستباف خبر داد و گفت: نشان تائیدیه 
فرش از ورود کشورهای رقیب در این حوزه 
به نام ایران جلوگیری می کند. ابراهیمی روز 
گذشته در جلسه جمع بندی ثبت برند جهانی 
فرش امداد با اشاره به پروژه توانمند سازی در 
فرش دستباف بیان کرد: نشان تاییدیه فرش 
دستباف از ورود کشورهای رقیب در این حوزه 
آبادی،  ایران جلوگیری می کند. سلم  نام  به 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( هم با 
بیان اینکه اخذ عالمت تجاری میزان فروش 
را تا دو برابر افزایش می دهد، افزود: آمادگی 
داریم در خراسان جنوبی در جغرافیای استان 
عالمت برند سازی را برای برخی محصوالت 
اخذ کنیم. کوانگ مین، نماینده سازمان جهانی 
ثبت مالکیت معنوی نیز با اشاره به بازدیدهایش 
از کارگاه های فرش خراسان جنوبی بیان کرد: 
تحت تأثیر مواد اولیه طبیعی و دیزاین فرش 

ایرانی، قرار گرفته ایم.

اجرای۵طرحنرمافزاری
درمحورهایخراسانجنوبی

مهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای از اجرای پنج طرح حوزه نرم افزاری در 
این  اجرای  برای  جاده ها خبر داد و گفت: 
طرح ها یک میلیارد و 35 میلیون تومان در 
نظر گرفته شده است. ویافزود: این طرح ها 
راه ها،  حاشیه  مدارس  سازی  ایمن  شامل 
راکبان موتور سیکلت، وانت بارها، تردد شتر و 

عابر پیاده بوده که در دست اجرا است.
ورزشی

مسیر سود جویی در طرح گلخانه های استان بسته شد
گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی با صدور 
گلخانه های  از  یکی  بازدید  بعد  دستوراتی 
استان،  مسئوالن را موظف کرد بر حذف نگاه 
انتفاعی و دریافت پول های اضافه در مسیر 
اجرای این طرح نظارت و روند اجرای کار و پی 

گیری ها هم تسهیل شود.

محمد صادق معتمدیان، به برنامه افزایش 
از  گلخانه ای  محصوالت  زیرکشت  سطح 
67 هکتار به یک هزار هکتار اشاره کرد و 
گفت: باید ضوابط، بخشنامه ها و قوانینی پیدا 
کنید که حالل مشکالت مردم باشد و درگیر 
قوانین دست و پا گیر نشوید در این زمینه هیچ 
توصیه ای به کار غیرقانونی ندارم اما باید سراغ 
قوانین و ضوابطی برویم که مشکالت مردم را 

حل کند. وی در جلسه دیروز ستاد گلخانه ها و 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هم 
دریافت پول های اضافی و نگاه انتفاعی در 
اجرای این طرح را ممنوع اعالم کرد و ادامه 
داد: با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها و 
تجربه بهره برداران این بخش، کار با سرعت 

بیشتری انجام و دستگاه های متولی نیز باید 
در واگذاری زمین و تسهیالت این واحدها 
را در اولویت قرار دهند.به گفته اوتمام منافع 
و  دانست  مردم  برای  را  طرح  این  اجرای 
دولت به دنبال تصدی گری نیست و وظیفه 
و  بوده  و حمایت  زیرساخت ها  ایجاد  دولت 
از  نیستیم.وی  درآمد  کسب  به دنبال  هرگز 
قیمت باالی برخی زمین ها برای واگذاری 

افزود:  انتقاد کرد و  به طرح های گلخانه ای 
باید قیمت گذاری این زمین ها براساس اعتدال 
انجام و شرایط برای متقاضیان تسهیل شود 
تا مردم رغبتی برای ورود به این کار داشته 
باشند. وی با اشاره به ایجاد گمرک تخصصی 
محصوالت گلخانه ای، گفت : توسعه گلخانه ها 

یکی از اولویت های توسعه اقتصادی و اشتغال 
استان است که باید در این ارتباط اتحادیه ها و 

تشکل هایی ایجاد شود.
استاندار گفت: براساس تجربیات گلخانه داران 
استان اولویت با توسعه سطح مجتمع ها و 
شهرک های گلخانه ای موجود است در عین 
حال مکان های جدید نیز شناسایی شده است.  
معتمدیان افزود: تاکنون 54۰ هکتار اراضی 

جدید نیز شناسایی و مکان یابی شده است. 
وی گفت: اراضی جدید در حال طی کردن 
مراحل قانونی از جمله اخذ مجوز، واگذاری 
زمین و سایر موارد است که امیدواریم با هم 
افزایی و تالش همه دستگاه ها و سرمایه گذاران 
در استان هدفگذاری برای توسعه گلخانه ها 

محقق شود. استاندار تصریح کرد: امروز بازدید 
از مجتمع های گلخانه ای استان را در دستور کار 
قرار دادیم تا از نزدیک مشکالت و موانع بررسی 
شود و با تصمیماتی که در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اتخاذ می شود، سرمایه گذاران با 
انگیزه ای مضاعف به این حوزه ورود کنند. وی 
افزود: برای توسعه گلخانه های استان امسال 
تفاهم نامه ای با شرکت شهرک های کشاورزی 

و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که تا 
پایان دولت یک هزار هکتار گلخانه در مرکز 
استاندار  احداث شود.  استان و شهرستان ها 
گفت: اکنون کمتر از سه ماه از انعقاد تفاهم نامه 
یادشده می گذرد که بازدید از ستاد گلخانه های 
استان نشان از پیشرفت کار دارد و امید است با 

تخصیص منابع موردنیاز و تسهیالت کم بهره 
زمینه سرعت بخشی به احداث یک هزار هکتار 
گلخانه را در استان فراهم کنیم. تفاهم نامه 
امسال  مهر   15 گلخانه ای  کشت   توسعه 
همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهوردر 
این استان امضا شد.براساس این تفاهم نامه 
یک هزار هکتار کشت گلخانه ای با اعتبار 
19۰ میلیارد تومان در استان انجام می شود.

ری
 اکب

س :
عک

کارگاه های کوچک تولیدی در حاشیه شهر، برای رونق 
بیشتر به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند منتقل می شوند. به 
گزارش صداوسیما، معاون اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی 
در  کوچک  کارگاه هایی  طرح  این  در  گفت:  بیرجند 
زمینه های معدنی، غذایی، صنعتی و سایر موارد  در حاشیه 
شهر بیرجند شناسایی و برای ادامه فعالیت به منطقه ویژه 

اقتصادی بیرجند دعوت می شوند.
ام دی اف،  تاکنون واحد های تولیدی  افزود:  زارعی 
خشکبار و هیدروکربن شناسایی شدند که حتی برخی 

از آنان بصورت غیرقانونی مشغول بکار بودند که با 
انتقال آنان به این منطقه، زمینه افزایش کمی و کیفی 
واحد ها  این  تولیدات  تا  می شود  فراهم  تولیداتشان 
عالوه بر عرضه در داخل کشور، برای صادرات به بازار 

هدف کشور افغانستان ارتقاء یابد.
وی بهره مندی از معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی 
برای واردات و صادرات و معرفی برای دریافت تسهیالت 
ملی را از دیگر مزایایی انتقال کارگاه های کوچک در 

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند دانست.

گروه خبر- فرمانده انتظامی استان از کشف یک فقره 
اخالل در نظام اقتصادی و فروش ارز دولتی در استان خبر 
دادسردار شجاع اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی اخباری 
مبنی بر گرفتن ارز با نرخ دولتی توسط چند شرکت در 
یکی از شعب بانک های استان برای وارد کردن کاالهای 
اساسی دریافت کردند که با پیگیری موضوع مشخص 
شد این شرکت ها با عدم وارد کردن کاال، ارز دریافتی را 
در بازار آزاد به فروش رسانده اند. وی گفت: با هماهنگی 
مقام قضائی و استعالم از بانک های مربوطه مشخص شد 

دو شرکت مبلغی یک میلیون و 9۲۰ هزار و 94 یورو 
ارز دولتی به بهانه وارادات کاال از بانک دریافت کرده اما 
نسبت به وارد کردن کاال اقدامی انجام نداده اند. وی افزود:  
متهمان از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد حدود 167 
میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده که در این رابطه 
یک متهم دستگیر و به دلیل عدم حضور سایر متهمان، 
با هماهنگی مقام قضائی تحت پیگرد قرار گرفتند.شجاع، 
خاطرنشان کرد: پرونده برای سیر مراحل قانونی توسط 
مقام قضائی به دادسرای ویژه اقتصادی تهران ارسال شد.

فروشندگان ارز دولتی  در استان به دام افتادندصنایع کوچک به منطقه ویژه اقتصادی می رود
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آگهیمزایدهادارهاوقافوامورخیریهشهرستانخوسف
متعلقه  های  ساختمان  با  مترمربع  تقریبی 6000  مساحت  به  آباد  قیس  کوشه  آباد  حسین  در  واقع  دامداری  باب  یک  ششدانگ  دارد  نظر  در  خوسف  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف   اداره 
به همراه 2 ساعت آب از چاه کشاورزی و باسکول سه تنی وآسیاب چکشی و همچنین امتیاز آب و برق سه فاز از موقوفه امیر اسماعیل و محمد ابراهیم خانم شوکت الملک ثانی را از طریق آگهی 
مزایده به مدت دو )2( سال از تاریخ تنظیم سند اجاره واگذار نماید.۱- قیمت کارشناسی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد معادل پنج میلیون تومان در سال که هر متقاضی می بایست ۱۰ درصد قیمت را به صورت 
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال واریز و فیش دریافت نماید. ۲- متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ پیشنهادات خود را در پاکت دربسته الک و مهر شده به دبیرخانه اوقاف خوسف 
تحویل و رسید دریافت نمایند ۳- کمیسیون مزایده در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰ صبح تشکیل و پاکت بازگشایی می شود و برنده مزایده اعالم می گردد. ۴- به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد 
۵- برنده مزایده  می بایست بعد از دو روز از اعالم کمیسیون نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده اش ضبط و با نفر دوم با پیشنهاد نفر اول قرارداد اجاره تنظیم می گردد. برنده مزایده حق واگذاری 
به غیر را ندارد مگر با اجازه کتبی اداره در غیر این صورت قرارداد وی فسخ می گردد. هزینه های کارشناسی و آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به کارشناس 

امور اجارت و بهره وری اقتصادی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوسف مراجعه نمایند یا با شماره های ۰۹۱۳۰۴۱۱۲۵۳ - ۳۲۰۷۴۳6۲ - ۳۲۰۷۴۲6۳ تماس حاصل فرمایند.
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان خوسف
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امام رضا علیه السالم فرمودند:

ال یستَکِمُل َعبٌد حقیقَة االیماِن َحتَّی تَکوَن فیِه ِخصاُل ثاَلٍث: اَلتَّفقُُّه فِی الّدیِن َوُحسُن التَّقدیِر
زایا بُر َعلَی الرَّ  فِی الَمعیَشِة، َوالصَّ

هیچ بنده  ای حقیقت ایمانش را کامل نمی  کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسی، 
تدبر نیکو در زندگی، و شکیبایی در مصیبت ها و بالها. )بحار االنوار، ج 78، ص 339، ح1 (
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محمودآبادی- مجله ترویجی زرشک و عناب، اولین مجله ترویجی 
ملی در زمینه ترویج پژوهش های کاربردی دو محصول استراتژیک 
زرشک و عناب است که مجوز انتشار آن توسط مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی از شورای 
ترویج کشاورزی و وزارت  و  آموزش  انتشارت سازمان تحقیقات، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ گردیده است. این مجله به صورت دو 
فصلنامه منتشر می شود که نخستین شماره آن )بهار و تابستان 98( 
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 30 آذر ماه امسال رونمایی شد. 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
جنوبی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر این مرکز با اشاره به 
دستاوردهای مهم پژوهشگران کشاورزی استان گفت: با افتخار اعالم 
می کنم که پژوهشگران ما توانستند با تالش و پشتکار عالوه بر یافته 
های مهم در تولید محصوالت مهم استان از جمله زرشک و عناب، 
اولین مجله تخصصی این محصوالت را نیز به نام این استان ثبت 
کنند. علیرضا مقری فریز درباره فعالیت های شاخص پژوهشی این 
مرکز افزود: تدوین اطلس ذخایر ژنتیکی محصوالت باغی استان، 
 همکاری در معرفی بیش از 30 رقم جدید گندم و جو و تریتیکاله ،
 رقم سورگوم علوفه ای بهشت و ارزن مروارید مهران، معرفی دو 
ژنوتیپ برتر ماژان و سیوجان، معرفی ژنوتیپ برتر زرشک بی دانه و 
احداث اولین باغ الگویی متراکم پیوندی عناب در کشور تنها بخشی از 

فعالیت های پژوهشی این مرکز از سال گذشته تا کنون بوده است.وی 
ادامه داد: امسال نیز محققان مرکز فعالیت های زیادی برای کاهش 
هزینه های تولید و افزایش بهره وری در سطح زیر کشت انجام داده 
اند. وی با اشاره به محصوالت خاص دیگر در استان از جمله گل 
محمدی، گل نرگس و... اضافه کرد: این دو محصول نیز در سال 
های اخیر مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گرفته است. 
محققان ما نیز در مرکز تحقیقات پژوهش هایی را برای ارتقای این 
محصول در استان شروع و به نتایج خوبی رسیده اند. مقری ایجاد باغ 
گل محمدی در پردیس قاینات و پایگاه آبخوانداری میغان نهبندان با 
هدف بررسی سازگاری میکرو اقلیم، تولید گل،پاجوش و قلمه ریشه 
دار برای ارائه به باغداران شهرستان قاین و نهبندان ، تولید قلمه ریشه 
دار از ژنوتیپ های گل محمدی موجود در مرکز تحقیقات و همچنین 
احداث باغ الگویی گل نرگس از ارقام برتر شهرستان خوسف در سطح 
4 هزار متر را نیز بخشی از اقدامات مرکز در سال جاری عنوان کرد. 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
جنوبی در ادامه بحث های تجاری سازی را مورد توجه قرار داد و 
گفت: تکثیر و تجاری سازی 13 ژنوتیپ برتر گل محمدی، چاپ 
دو دستاورد تحقیقاتی قابل تجاری سازی در این حوزه و نیز چاپ 
دو یافته تحقیقاتی مرکز در کتاب دستاوردهای تحقیقاتی قابل ترویج 
مورد سورگوم علوفه ای از جمله فعالیت ها و دستاوردهای این مرکز 

در حوزه تجاری سازی بوده است.

اقدامات حیاتی برای کشاورزان
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی نیز در این جلسه فعالیت های پژوهشی در راستای چالش های 
مهم تولید محصوالت کشاورزی در یک سال گذشته را اعالم کرد.علی 
آذری نصرآبادی افزود: هفت عنوان فعالیت پژوهشی مهم در زمینه های 
مختلف کشاورزی استان در این مرکز انجام شده است که انعقاد قرارداد 
سه طرح پژوهشی درباره عارضه دانه سفیدی انار، تدوین و تصویب 
دو طرح درباره مشکالت پسته، پایش و ردیابی بیماری پوسیدگی بنه 
زعفران،شناسایی عامل جدید بیماری بوته میری پنبه و . . . بخشی از این 
اقدامات است.وی با اشاره به پروژه های تحقیقاتی این مرکز اعالم کرد: 
سال گذشته 53 طرح ملی و استانی در این مرکز انجام گرفته و امسال 
نیز70 طرح در دست بررسی است.وی درباره ی کتاب و مجله های 
منتشر شده در بازه ی آذر 97 تا آذر 98 گفت: 500 نکته ی کاربردی 
مدیریت زعفران و نیز مجله ی ترویجی زرشک و عناب از مهمترین 
فعالیت های این مرکز در حوزه انتشار یافته های تحقیقاتی بوده است.
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی درباره مجله تخصصی زرشک و عناب افزود: هدف این مجله، 
ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی در حوزه دو محصول زرشک و عناب 

به کارشناسان و بهر برداران است.وی ادامه داد: این مجله به صورت دو 
فصلنامه منتشر می شود، بنابر این از تمامی پژوهشگران دعوت می کنیم 
مقاالت ترویجی خود را در حوزه ی این دو محصول مهم برای چاپ در 
این مجله ارسال کنند.آذری در توضیح دستاورد های شاخص این مرکز 
در یک سال گذشته اعالم کرد: معرفی دو رقم برتر عناب سیوجان و 
ماژان و همکاری در معرفی رقم گندم متحمل به شوری برزگر،ارقام 
جو متحمل به شوری گلشن،سورگم علوفه ای بهشت،ارزن مرواریدی 
مهران بخشی از این دستاوردها بوده است.وی به اثر بخشی مرکز در 
تامین نهاده های کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و 
گفت : تمام این فعالیت ها اثر بخشی مطلوبی داشته است و ما توانسته 
ایم در استان تولیدات ویژه ای داشته باشیم.در ادامه این جلسه هادی 
زراعتگر که یکی از پژوهشگران برتر مرکز در سال 98 است توضیحاتی 
درباره فعالیت ها و پژوهش هایش عنوان کرد.وی با اشاره به اینکه هدف 
اصلی این پژوهش ها ارتقای بهره وری است خواست تا مسئوالن در 
حمایت از این تحقیقات در حوزه های مختلف تالش بیشتری کنند. 
چرا که این تحقیقات در تولید محصول بهتر و اشتغالزایی نقش اساسی 
دارد.این پژوهشگر در معرفی ارقام مرغوب عناب و زرشک فعالیت های 
ارزشمندی داشته است.در پایان این جلسه از پژوهشگر برتر دکتر هادی 
زراعتگر و پژوهشگران برگزیده سال 98 دکتر آذری و مهندس توکلی 

تقدیر و قدردانی شد. 

اولین شماره مجله ترویجی زرشک
و عناب کشور در بیرجند رونمایی شد

عکس : محمود آبادی


