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٨ هزار شتر  برای  ٥هزار شغل جدید
آغازسرمایه گذارى 268میلیاردى براى تشکیل“ هاب شتر“ در استان

زنجیره کامل (هاب ) شتر  از کارخانه شیرخشک، شامپو و صابون ، فرآورى پشم و پوست و خرید تضمینى شیر ایجاد مى شود  صفحه 6

ظرفیت پذیرایى 350 نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگرى ندارد
ورودى جلسات رایگان / هزینه پذیرایى رایگان

بیرجند، انتهاى خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجارى سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره هاى ذیل تغییر یافت

05632033022 – 05632033200 همراه: 09153613274 – 09155617537
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایى زیتون در خراسان جنوبى 

شعبه دیگرى ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگرى در سطح شهر بیرجند نمى باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

با نهایت تأسف و تأثر 
درگذشت پدرى مهربان و همسرى فداکار شادروان

 کربالیى غالمحسین موالئى
 را به اطالع دوستان و آشنایان مى رساند: مراسم تشییع و 
تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه 98/10/24 ساعت 15 

از محل غسالخانه (بهشت متقین) برگزار مى گردد.
ضمنا جلسه سومین روز درگذشت مرحوم 

چهارشنبه 98/10/25 از ساعت 10 الى 14 
در محل حسینیه روستاى روشناوند برگزار مى شود 

تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.

خانواده موالئى 

آموزشکده فنى و حرفه اى دختران بیرجند (سپیده کاشانى)
از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو مى پذیرد.

مهلت ثبت نام: 98/10/28
رشته هاى درخواستى: 

کاردانـى:
1- نرم افزار کامپیوتر 2- فناورى اطالعات و ارتباطات 
 -5 مالى  حسابدارى   -4 بازرگانى  حسابدارى   -3
حسابرسى 6- گرافیک 7- انیمیشن 8- فرش 9- 
تربیت کودك 10- مدیریت خانواده 11- طراحى دوخت 

12- طراحى پوشاك 13- معمارى 14- شهرسازى

کاردانى به کارشناسى:
1- علمى کاربردى حسابدارى

2- علمى کاربرى معمارى
3- فرش دستباف 

4- طراحى  و تکنولوژى دوخت
 5- ارتباط تصویرى

آدرس جهت ثبت نام: 
بیرجند، خیابان شهید آوینى، بعد از فلکه راه و ترابرى،

 نرسیده به دانشگاه پیام نور، آموزشکده فنى و حرفه اى دختران

فراخـوان طراحـى نقاشى دیوارى  شرح در صفحه 2 

پاسخگویى مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان خراسان جنوبى

 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد) 

تلفـن : 111
روابط عمومى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى  استان خراسان جنوبى

امروز سه شنبه 98/10/24          
ساعت 10 الى 11/30 صبح

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتى شهرستان

 در صنف مربوطه طى تاییدیه شماره 26/854626 
تاریخ 98/5/22 مرکز محترم بهداشت

* داراى غذایى با کیفیت عالى
* داراى محیطى مجلل با پارکینگ اختصاصى

* امکان خرید اینترنتى غذاى بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروى بیمارستان بوعلى 32218420

به مناسبت  اولین سالگرد درگذشت
 مادرى مهربان و همسرى فداکار 

مرحومه مریم سلم آبادى
 جلسه یادبودى امروز سه شنبه 98/10/24 از ساعت 14:30 الى 

15:30 در محل مسجد جواداالئمه (ع) واقع در موسى بن جعفر  (ع)5 
(صمدى8) برگزار مى گردد، حضور شما سروران محترم در این جلسه 

موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده مرحومه

*هرم پور

مردم را دریابید! 

روزیست فضاى کشور دچار  ده 
التهاب ها، رویدادها و کنش ها 
و واکنش هاى عجیب و غریب 
و ویژه ایست! تقریباً در این  ده 
شبانه روز، هر شب مردم با التهاب 
دلهره  با  و  اند  رفته  خواب  به 
شنیدن خبرهاى خاص و گاهى 
اند!  برخاسته  خواب  از  دردناك، 
سلیمانى  قاسم  حاج  شهادت 
شهادت  فوت  همراهانش،  و 
و  هموطنان  از  جمعى  گونه 
همشهریان ما در جریان مراسم 
خاکسپارى ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

 دولت تا عصر جمعه از علت 
سقوط هواپیما مطلع نبود

ربیعى:

صفحه  2

صالحیت 90 نماینده مجلس 
به دلیل مسائل مالى رد شد 

کدخدایى: 

باید آبروى رسانه ها مى رفت 
تا حقیقت گفته شود؟ 

ضرغامى:

صفحه  2

صفحه  2

براى ترم بهمن 98 در مقاطع کاردانى و کارشناسى
 بدون آزمون (صرفا براساس سوابق تحصیلى)

 دانشجو مى پذیرد.
www.azmoon.net اطالعات بیشتر و اقدام از طریق

یا مراجعه مستقیم به اداره ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند    

مهلت تا 30 دى ماه
     روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى

دانشگاه آزاد اسالمى بیرجند
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سرمقاله

مردم را دریابید!
 * هرم پور

ده روزیست فضاى کشور دچار التهاب ها، 
رویدادها و کنش ها و واکنش هاى عجیب 
ده  این  در  تقریباً  ایست!  ویژه  و  غریب  و 
شبانه روز، هر شب مردم با التهاب به خواب 
رفته اند و با دلهره شنیدن خبرهاى خاص 
اند!  برخاسته  خواب  از  دردناك،  گاهى  و 
شهادت حاج قاسم سلیمانى و همراهانش، 
و  از هموطنان  گونه جمعى  فوت شهادت 
همشهریان ما در جریان مراسم خاکسپارى 
در کرمان، التهاب بازار اقتصادى و ریزش 
تا مرز هجده هزار واحد  بورس  بى سابقه 
هاى  التهاب  آن،  سابقه  بى  ضررهاى  و 
نظامى  حمله  به  ترامپ  تهدید  از  ناشى 
به  سپاه  موشکى  حمله  پى  در  ایران  به 
دردناك  ماجراى  آمریکا،  هاى  پایگاه 
اتوبوس مسیر  اوکراینى، سقوط  هواپیماى 
شلیک  ماجراى  دره،  به  گنبد   - تهران 
مسافربرى،  هواپیماى  به  اشتباه  موشکى 
خبرهاى بد از مهاجرت برخى ورزشکاران 
المپیکى ایرانى، سیل سیستان و بلوچستان 
پیامدهاى دردناك آن، اعالم اسامى رد  و 
صالحیت شدگان انتخاباتى و افتادن فرآیند 
التهابات امنیتى - اجتماعى به کانال تنش 
هاى سیاسى و بعضى مسائل گوشه و کنار 
دیگر، آنقدر روى روح و روان مردم اثرگذار 
ورزش،  تاریخ  در  بار  اولین  براى  که  بوده 
علیرغم قهرمانى تیم ملى والیبال کشورمان 
و المپیکى شدن آن، دو روز قبل در کمال 
نیفتاد  اتفاق خاصى در کشور  تعجب هیچ 
بروز  مردم  از  نشاطى  و  شادمانى  هیچ  و 
نکرد! تا آنجا که سعید معروف حرف دلش 
دماغى  و  «آنها هم دل  و گفت  نوشت  را 
براى شادى ندارند!» شرایط، خیلى عجیب 
براى  کننده،  نگران  بسیار  من،  براى  و 
کارشناسان  و  شناسى  جامعه  علم  اساتید 
علم روانشناسى، به درجه «هشدار» واقعى 
رسیده است. ما با هیچ کجاى دنیا تفاوتى 
نداریم. ما هم مثل همه مردم دنیا، نیازمند 
قشنگ،  هاى  لحظه  آسایش،  آرامش، 
امید،  دلنشین،  اتفاقات  خوب،  خبرهاى 
خوشحالى،  خرسندى،  سرزندگى،  نشاط، 
و  اقبال  و  بیشتر  عمر  و  زندگى  به  تمایل 
انگار  روزها،  این  هستیم.  فردا  از  استقبال 
انگار  است،  شده  مان  فراموش  «خنده» 
خوشبختى»  «احساس  هاى  مؤلفه  همه 
را از کف و دست مان گرفته اند. انگار در 
قفسى از خبرهاى بد، محصور شده ایم که 
میله هاى داغ این قفس، گُرده هایمان را 
مى سوزاند و آنقدر بى حال و حوصله ایم 
که حتى ناِى دست بردن و فاصله انداختن 
بین میله هاى این قفس دردناِك روحى و 
روانى براى رهایى خودمان را نداریم. نمى 
دانم این شرایط و قرار گرفتن مدام مان در 
معرض خبرهاى بد و تکانش هاى عصبى 
از  تعداد  چه  ریز  پایه  نامناسب،  ممتِد  و 
خودکشى ها، روان پریشى ها، قتل ها، فرار 
از خانه ها، طالق ها، تندخویى هاى منجر 
به نزاع، مهاجرت ها، اعتیادها، اختالف ها 
و خیانت ها خواهد شد!؟ اما شک نکنید که 
پایه اش را خواهد ریخت. پس به داد مردم 
برسید و البته در شرایطى که سیاسیون ما 
سخت مشغول رتق و فتق امور خود هستند، 
ما  رسمى  رسانه هاى  آن،  از  تر  و سخت 
خط خبرى دیکته شده «سردرگمى رسانه 
اى» را دنبال مى کنند، بیایید خودمان به 
داد روح و روان خودمان برسیم! اگر گوش 
شنوایى هست، مى گویم؛ «مردم بى گناه 
ما، گناهى ندارند. رحم کنید» لطفا به فکر 
نشاندن خنده اى هم بر لبان شان باشید. 
باور کنید مردم یک کشور انقالبى هم نیاز 
به نشاط اجتماعى دارند! مسئوالن باور کنند 
دیگر  با  ما  روانى  و  روحى  مختصات  که 
مردم جهان، هیچ  فرقى ندارند. ما از سیاره 
دیگرى نیامده ایم که با پوست کلفت روح 
را  روحى  هاى  تکانش  از  این هجم  مان، 
تحمل کنیم. ما، مردم همین جهان و همین 

سرزمینیم! باور کنید.   
با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  (لطفا 
شماره  به  را  روزنامه  هاى  یادداشت 

09304943831 ارسال فرمایید)
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لوازم خانگى تا پایان سال گران نمى شود

اقتصاد آنالین - رئیس اتحادیه لوازم خانگى از احتمال واردات لوازم خانگى در سال 99 خبر داد 
و تاکید کرد: فعال تولیدات داخل پاسخگوى نیاز بازار است و هیچ کمبودى در این بخش نداریم.

به گفته وى، لوازم خانگى ایرانى تا پایان سال به هیچ وجه افزایش قیمت ندارد.

هیچ یک از مقامات دولت تا عصر جمعه
 از علت سقوط هواپیما مطلع نبودند 

ربیعى با تاکید بر اینکه هیچ یک از مقامات دولت 
از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز جمعه از 
علت اصلى سقوط هواپیما که همان آتش پدافند 
غیرعمدى خودى بوده، مطلع نبودند، اظهار کرد: 
از عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع 
شدند، دستور تشکیل شوراى عالى امنیت ملى را 

دادند که منجر به صدور بیانیه شد.

کدخدایى: صالحیت 90 نماینده 
مجلس به دلیل مسائل مالى رد شد 

سخنگوى شوراى نگهبان گفت: از حدود 247 نفر 
نماینده فعلى مجلس، صالحیت 90 نفر عمدتا به 
خاطر مسائل مالى تایید نشده است، البته به برخى 
از آنها مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه 
نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه مى شود.

تاجرنیا: رفتار بخشى از حاکمیت
 اعتماد عمومى را خدشه دار مى کند 

على تاجرنیا فعال سیاسى اصالح طلب گفت: نه 
تنها در مجموعه حاکمیت سعى کرده ایم که یا 
دهیم  انجام  ناقص  یا  نداده  انجام  اطالع رسانى 
بلکه رسانه هاى مستقل را مجبور به یک سرى 
گفتارهایى مى کنیم و این رفتار بخشى از حاکمیت،  

اعتماد عمومى را خدشه دار مى کند.

حتمًا باید آبروى رسانه ها بر باد مى رفت 
تا حقیقت سقوط هواپیما گفته شود؟ 

شورایعالى  دبیر  «به  نوشت:  ضرغامى  ا...  عزت 
امنیت ملى گفتم، آیا روز چهارشنبه یه مسلمون 
نبود، به مردم بگه، فعًال حادثه مشکوك و مبهمه، 
صبر کنید تا نتیجه بررسى ها روشن بشه؟ حتماً باید 
آبروى کارشناسان و رسانه ها یکجا بر باد مى رفت تا 
پتک ”واقعیت“ بر سر افکار عمومى کوبیده شود؟!»

ترامپ: مذاکره با ایران
 اهمیتى برایم ندارد 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوباره درباره 
امنیت  «مشاور  گفته:  وى  نوشت.  توئیتى  ایران 
ملى اشاره کرد که تحریم ها و اعتراضات در ایران، 
گلوى این کشور را گرفته است و آنها را مجبور به 
مذاکره خواهد کرد. در واقع، من اهمیتى نمى دهم 

اگر آنها مذاکره کنند. کامال بستگى به آنها دارد.

سکه باز هم عقب رفت

قیمت سکه تمام بهار آزادى طرح جدید در بازار 
8 هزار تومان کاهش یافت و با قیمت 4 میلیون 
و 780 هزار تومان فروخته شد.قیمت نیم سکه نیز 
4 هزار تومان، ربع سکه 10 هزار تومان و سکه 
گرمى 3 هزار تومان افت کرد. به این ترتیب، 
نیم سکه 2 میلیون و 435 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و 470 هزار تومان و سکه گرمى 

928 هزار تومان قیمت پیدا کرد.

آخرین مهلت براى 
ثبت نام یارانه معیشتى 

بنا به اعالم ستاد شناسایى بسته معیشتى، افرادى 
که یارانه و حمایت معیشتى دریافت نمى کنند، 
تاپایان امروز فرصت دارند در بخش ثبت خانوار 

جدید، اطالعات سرپرست خانوار را ثبت کنند.

برآورد خسارت 150 میلیون
 دالرى براى هواپیماى اوکراینى 

ایسنا- خسارت ناشى از ساقط شدن هواپیماى 
بوئینگ 737-800 اوکراین بین 100 تا 150 
میلیون دالر برآورد شده که با توجه به مشخص 
بودن مقصر، در نهایت با توافق بین دولت ایران 
و اوکراین در مورد نحوه پرداخت، این خسارت از 
سوى دولت ایران پرداخت خواهد شد، اما این رقم 
از سوى شرکت هاى بیمه ایرانى پرداخت نمى شود.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتى 

پرداخت  جدید  شرایط  وزیران  هیئت  تسنیم- 
این  بر  را مشخص کرد که  حمایت معیشتى 
اساس خانوارهاى داراى واحد مسکونى، شغل و 
خودرو به طور همزمان مشمول حمایت نمى شوند.

زمان گازسوز کردن رایگان
 خودروها اعالم شد 

نفتى  فرآورده هاى  ملى پخش  معاون شرکت 
گفت: تا دو هفته آینده، آماده پاسخگویى به همه 

تقاضاها براى گازسوز کردن خودروها هستیم.

سونوگرافى در بیمارستان هاى 
دولتى رایگان شد

فارس- دیوان عدالت ادارى دریافت هرگونه وجه 
بابت انجام سونوگرافى توسط متخصصین زنان را 

در بیمارستان هاى دولتى ممنوع کرد.

تسنیم-موضوع سقوط بسیار عجیب پرواز 
هواپیماى اوکراینى همچنان محل بحث ها 
است.  کارشناسى  و  فنى  بررسى هاى  و 
چند روزى است برخى کارشناسان داخلى 
و همچنین بعضى از رسانه هاى خارجى 
به طرح این نکته و پرسش پرداخته اند 
که چگونه سامانه پدافندى مورد بحث در 
این صحنه اوالً ارتباط رادیویى خود را از 
دست داده و همچنین چگونه هواپیماى 
مسافربرى را موشک کروز دیده است؟ 
رسانه هاى  از   The Drive سایت 
غربى در این بین این گمانه را مطرح کرده 
است که احتماالً سیستم جنگ الکترونیک 
آمریکایى ها هواپیماى مسافربرى را براى 
بخشى از پدافند ایران به عنوان یک هدف 
جنگى نشان داده است. در صورتى که این 
گمانه ها راجع به جنگ الکترونیک آمریکا 
تقویت شود بدین معنا خواهد بود که ارتش 
آمریکا عمًال یک جنایت جنگى بزرگ را 
را  مسافربرى  هواپیماى  و  داده  صورت 

قربانى چنین نبردى کرده است. 

نقش اسرائیل
احتمال  شده  مطرح  که  دیگرى  شبهه 
دستکارى  در  صهیونیستى  رژیم  نقش 
سیستم هواپیماى اوکراینى است که بتواند 
به رادار عالئم اشتباه صادر کند. یکى از 
نشانه هایى که در این زمینه مطرح مى شود 
نحوه   اطالع رسانى برخى منابع صهیونیستى 
درباره سقوط هواپیماى بوئینگ خط هوایى 
اوکراین است. در خبرى که بر روى یکى 
از این سایت ها منتشر شده به صراحت آمده 

است که هواپیماى اوکراینى سه هفته پیش 
در فرودگاه بن گوریون تالویو بوده؛ اما چنین 
نکته اى در بخش هاى انگلیسى بسیارى 
است. شده  حذف  عبرى  سایت هاى  از 

فیلمبردارى مشکوك
فیلم بردارى  یک  چگونگى  و  چرایى 
مشکوك آن هم در یک فضاى نسبتًا 
در  مشخص  ساعت  یک  در  و  بیابانى 
با  که  ناشناس  فردى  توسط  نیمه شب 
یکى از عناصر رسانه هاى غربى (نریمان 
غریب) مرتبط بوده و چرایى و چگونگى 
اطالع رسانى فورى برخى رسانه هاى عربى 
مانند الحدث سعودى نیز جزو داللت هاى 
دیگرى است که مسئله را کامًال مشکوك 
مى کند.  بیشتر  بررسى  شرایط  واجد  و 
الحدث عربستان سعودى ساعتى بعد از 
سقوط هواپیما و در حالى که هنوز هیچ 
بررسى فنى در این باره صورت نگرفته 
بود اعالم کرد که هواپیماى اوکراینى بر 
اثر اصابت موشک پدافندى ایران سقوط 

کرده است!

در شب حادثه چه اتفاقى افتاد؟
زمان حمله  در  موجود،  اطالعات  بر  بنا 
موشکى ایران، نزدیک به 10 هواپیماى 
مناطق  در  آمریکایى  سرنشین  بدون 
مد نظر ایران براى حمله، در حال پرواز 
عملیات،  شروع  محض  به  که  بودند 
از  به  اقدام  الکترونیک  واحدهاى جنگ 
کار انداختن لینک هاى ارتباطى و انتقال 
داده آنها کرده و موفق به قطع ارتباط آنها 
با پایگاه و خاك اصلى آمریکا مى شوند.

با مشخص شدن اجراى حمله موشکى، 
پرنده هاى با سرنشین و بدون سرنشین 
نظامى  مقامات  دستور  با  آمریکا  متعدد 
به  باش  آماده  حالت  از  آنها  اى  منطقه 
پرواز در آمده و منتظر تصمیم کاخ سفید 
مى شوند. این حرکت از دید پدافند هوایى 

کشور مخفى نمانده و سطح آماده باش 
جنگى در سراسر شبکه یکپارچه پدافند 
هوایى کشور مجدداً مورد تأکید قرار مى 
گیرد. زیرا هر یک از هواپیماهاى جنگى 
سرنشین دار دشمن مى توانست مبدأ پرواز 
موشک هاى کروز هواپرتاب تاکتیکى یا 

بمب هاى دورایستا باشد.

ایجاد اهداف کاذب
 احتماالً بر اساس آنچه از گفته ها مى توان 
حدس زد، اتفاق دیگرى رقم مى خورد. 
هواپیماهاى جنگ الکترونیک آمریکا در 
ایجاد  اقدام به  از مرزهاى کشور  نواحى 
اهداف کاذب در رادارهاى مرزى مى کنند؛ 
امرى که سبب تشخیص موشک هاى 
اهدافى  مى شود،  رادارها  این  روى  کروز 
که در واقع جعلى بودند. در بیانیه ستاد کل 
نیروهاى مسلح که سه روز پس از حادثه 
منتشر شد نیز صریحاً ذکر شده که از نقاط 
مختلفى از کشور، اخبارى مبنى بر رؤیت 
صفحه  روى  متخاصم  پروازى  اهداف 
رادارها به تهران رسیده است. در این بین 
آنچنان که از اظهارات فرماندهان مى توان 
ارتباط  قطع  با  کرد،  استنتاج  نحوى  به 
اپراتور پدافند، از احتمال جعلى بودن اهداف 
کروز رویت شده هم خبرى به اپراتور داده 
خبر،  این  اعالم  صورت  در  شود.  نمى 
سطح حساسیت خدمه نسبت به احتمال 
متخاصم بودن اهداف مشاهده شونده در 

رادار کاهش مى یافت.

چرا هدف ، دشمن شناسایى شد؟
در اینجا گفته مى شود که ممکن است 
دشمن با استفاده از روش جنگ الکترونیک 
تحت شبکه، موفق به نفوذ سامانه هاى 
شناسه  و  شده  هواپیما  این  اطالعاتى 
غیرنظامى این هواپیما را تغییر داده باشد. 
هواپیماى بوئینگ 737 سرى 800 که 
در حادثه فوق ساقط شد، از نمونه هاى 

پیشرفته و متصل به شبکه بوده است. در 
صورت صحت این گمانه، عملکرد دشمن 
مصداق جنایت جنگى بوده و سبب اشتباه 
گرفته شدن هواپیماى غیرنظامى با هدف 

نظامى شده است.

لغو پرواز هاى آمریکا قبل
 از سقوط هواپیما!

ذکر این نکته هم جالب خواهد بود که 
سایت FAA (نهاد رگوالتورى پرواز هاى 
داخلى و خارجى آمریکا) ساعاتى قبل از 
این واقعه در اطالعیه اى پرواز هواپیماهاى 
تجارى و غیر تجارى آمریکایى بر فراز 
ایران را ممنوع اعالم کرده و در آن گفته 
بود احتمال خطا در محاسبات یا خطا در 
شناسایى براى هواپیماهاى بر فراز ایران 

وجود دارد.

پرده ها کنار مى روند؟!
یکى از کانال هاى مجازى که این روزها 
در  کرده،  پا  به  هم  زیادى  سروصداى 
مطلبى نوشت: پرده اول، ایاالت متحده 
آمریکا دقیقا دوساعت قبل از حادثه سقوط 
هواپیماى اوکراینى به تمام ایرالین هایش 
عبور  ایران  آسمان  از  دهد  مى  دستور 
نکنند.پرده دوم،ایاالت متحده دقیقا همان 
ساعت اول پس از حادثه سقوط هواپیماى 
اوکراینى به مقامات اوکراین پیام مى دهد 
که هواپیماى شما بر اثر شلیک موشک 
سقوط کرده است. اما این موضوع را هم 
در نظر بگیرید چه کسى قبل از سقوط و 
برخورد موشک با هواپیما در مکان مناسب 
حال  در  به دست  دوربین  با خونسردى 
فیلمبردارى بود؟! باید صبور بود، پرده ها 
به زودى کنار خواهد رفت.تا آن زمان این 
جمله حاجى زاده را فراموش نکنید: آبرویم 
را با خدا معامله کردم.خبرهاى مهمترى در 
راه است! به زودى ایاالت متحده غافلگیر 

خواهد شد!

گمانه زنى ها درباره علت سانحه هواپیماى اوکراینى
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بـراى اولیـن بار
فرش هاى خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قالیشویی و مبل شویی ایـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالك 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردى  www. iranwash. ir

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابدارى و حسابرسى شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه هاى اقتصادى
* تنظیم اظهارنامه مالیاتى و تحریر دفاتر قانونى  * 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 حسابدارى به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانى
* مشاوره رایگان مسایل مالى- مالیاتى - تامین اجتماعى - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـدارى تـراز پـژوهان جــامع

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

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى بیرجند
 برگزار مى کند: 

فراخوان طراحى نقاشى دیوارى
(521m×2/3m) به مساحت 1200 متر مربع

روبروى   - قرنى  تقاطع شهید  از  بعد   - بلوار شهید صیاد شیرازى 
فرهنگسراى شهردارى

 زمان تحویل آثار : 12 بهمن  زمان داورى آثار: 16 بهمن  
زمان اعالم نتایج: 17 بهمن محل تحویل آثار: بیرجند - خیابان شهید
مفتح 34 - پالك 9 سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى بیرجند

ارائه اطالعات زیر براى هر اثر الزامى است:
1- نام و نام خانوادگى صاحب اثر 2- شماره ملى صاحب اثر 3- شماره 
تماس و نشانى صاحب اثر 4- مبلغ پیش بینى شده براى هر مترمربع 
اجراى طرح 5- زمان مورد نیاز براى اجراى طرح 6- نوع رنگ یا مواد 

مورد استفاده با ذکر جزئیات.

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزارى 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 161 1314
 0915 161 1304
 0915 161 5270
 0915 161 3865
0915 160 8880

 0915 160 1849
 0915 160 9569
 0915 160 6320
 0915 160 5915
 0915 160 9802

 0915 160 9758
 0915 160 4815
 0915 160 6879
 0915 164 1728
 0915 165 0400

 0915 165 0500
 0915 165 0600
 0915 165 0700
 0915 165 0900
0915 165 5300

0915 165 7200
0915 165 7400
0915 165 7600
0915 165 9100
0915 165 9200

0915 165 9400
 0915 165 1364
0915  165  2700
 0915 164 0300
0915 165 0300

آگهى مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایى شماره 961338 محکوم علیه آقاى علیرضا ابراهیم پور محکوم است به پرداخت مبلغ 936/963/806 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقاى رضا خیلدار 
و پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 18746 سهم از 393650 سهم پالك ثبتى 468 فرعى از 345 اصلى بخش دو بیرجند واقع در خیابان 

آوینى شمال خانه هاى آپارتمانى نیروى انتظامى است و قسمتى از اراضى یک قطعه بند مى باشد که در شرق آن آبراهه اى است که به راه تبدیل شده و از شمال و جنوب و غرب به زمین کشاورزى متصل 
است. فاصله آن از آپارتمان هاى قرارگاه 55 متر و در شمال آن قرار دارد. کاربرى فعلى آن کشاورزى است و از طرفى فعال  داخل بافت شهرى قرار دارد و به صورت مشاع مى باشد. این مقدار سهام برابر است 
با 187/46 مترمربع که با شرحى که از وضعیت زمین فوق بیان شد قیمت هر مترمربع از اراضى مذکور در حال حاضر 2/500/000 ریال ارزیابى  و در نتیجه قیمت 187/46 مترمربع به میزان 468/650/000 
ریال کارشناسى شده است،  از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1398/11/5 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى به فروش مى رسد. قیمت پایه از بهاى ارزیابى شده شروع و به کسانى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادى فى 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 مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان بیرجند- محمد آدینهنقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

آگهى تغییرات شرکت مسکن مهر شماره نه بیرجند شرکت تعاونى به شماره ثبت 2924 و شناسه ملى 
10360046136 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/22 و به موجب 
نامه شماره 54187 - 1398/09/26 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى بیرجندتصمیمات ذیل اتخاذ شد 

: 1- شرکت تعاونى منحل گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بیرجند (721889)

بانوانآقایان ایام هفته
--------شنبه

17 - 21:3015:30 - 20یکشنبه 
--------دوشنبه

----21:30 - 20سه شنبه
----21:30 - 20 و 23:30 - 22چهارشنبه 
17 - 15:30 و19 - 21:3017:30 - 20 و 23:30 - 22پنجشنبه

17 - 21:3015:30 - 20 و 23:30 - 22جمعه)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبى
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با کلیه سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر
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زمان برگزاری چهارمین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی تغییر کرد

کاوش- زمان برگزاری چهارمین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی ، از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه ، به ۶ تا ۸ اسفندتغییر کرد. در این هفته ، نمایشگاه عکس با ۳۰ اثر برگزیده از بین عکاسان استان ۶ اسفند برپا خواهد شد. عالقه مندان 
می توانند عکس های خود را با موضوع آزاد، تا ۲۲ بهمن به آدرس iycf.birjand@gmail.com ارسال یا به مطهری ۲۳، دفتر انجمن  سینمای جوانان بیرجند مراجعه کنند. عکس هایی پذیرفته می شوند که به دروه های 
قبلی ارسال نشده و همچنین از باالترین کیفیت ممکن برخوردار باشند. همزمان با این هفته، فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران  نیز ۷ اسفند در محل انجمن سینمای جوانان استان به نمایش درخواهند آمد. 

 

به خاطر کاشت  بیرجند  از شهرداری 
تعدادی نهال در بلوار پیامبر اعظم تشکر 
می کنیم. ان شاء ا... با برنامه ریزی و 
با کمک گرفتن از دانشجوها و بسیجی 
ها شاهد کنده شدن چاله در بهمن ماه 
باشیم. تا نهال از ارقام مقاوم و متفاوت 

توسط افراد ماهر کاشته شود.
91۰...۷۲4

این همه مردم خواستار تخلیه دو بند 
گردشگری بیرجند هستند. اما مسئولین  
بی توجه هستند.باید مردم یک کمپین 
بگذارند.مسئولین تنبیه بشوند و مجبور 
شوند با بیل هم شده این بندها را خالی کنند.
91۰..۷۲4
باسالم خدمت مسئولین محترم لطفا 
میدان ورودی مهرشهر را به نام سردار 
دلها حاج قاسم سلیمانی نامگذاری نمایید.
91۵...۳۵۸ 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

شهرداری برای یک ماه!

سالم آوا می خواستم در جواب ده ها 
اعتراضی که هر روز از وضع آسفالت 
خیابان ها و کوچه ها، جوی ها، میدان 
ها و... می شود بگویم مگر نمی بینید 
که شهرداری کل سال را درگیر است 
اینهمه برنامه ریزی و جلسه برای عید 
دارد که به میدان ها برسد و گل بکارد و 
در  ودیوار را رنگی کند، تا همه ما عید که 
در خیابان ها راه می رویم بگوییم عجب 
شهرداری داریم. حاال مگر مهم است 
در طول سال چند نفر پایشان در جوی 
بشکند یا ماشینمان در چاله و چوله بیفتد 
یا خیابان های شلوغ سر دوباره کاری 
همش ترافیک باشد؟ خالصه که هر 
ایرادی هست چشم بپوشیم و به فکر 
پایان سال باشیم راست گفتند کار را که 

کرد آن که تمام کرد.
س.د از بیرجند  

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یک روز سرد در بازار روز شهرداری بیرجند  دیدگاه خوانندگان

جوابیه  های شهرداری 
بیرجند

و  عمران  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
خصوص  در  شهرداری  بازآفرینی 
استحضار  به  دولت  خیابان  آسفالت 
می رساند:خیابان دولت در دستورکار 
فاضالب قرار دارد و جزء  اولویت های 

بعدی آسفالت خواهد بود.
*سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
آسفالت  خصوص  در  هم  شهرداری 
کوچه های شهرک شهید مفتح این 
خبر را داد که آسفالت معابر یوسفی و 
اربابی معصومیه تأمین اعتبار شده است.
انسانی  بر اعالم مدیریت منابع  *بنا 
شهرداری در خصوص معوقات پرسنل 
شهرداری به استحضار می رساند در 
صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز تا 

پایان سال اقدام خواهد شد.
*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری در خصوص آسفالت فلکه 
دانشگاه آزاد تا انتهای خیابان غفاری به 
استحضار می رساند قسمتی از خیابان 
غفاری از محل اعتبارات تملک امسال 

آسفالت خواهد شد.
* به گفته سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری در خصوص آسفالت سایت 
اداره  تا  بنیاد ملی نخبگان  از  اداری 
کل استاندارد به استحضار می رساند: 
در صورت تسویه حساب ادارات واقع 
ادارات  جمله  از  اداری،  سایت  در 
واقع در حاشیه این معابر و پرداخت 
هزینه های آماده سازی، آسفالت این 
معبر انجام خواهد شد یا در صورت 
آماده  معبر  مجاور  ادارات  موافقت، 
شهرداری  نظارت  با  را  آن  سازی 

انجام خواهد داد.
*منطقه یک شهرداری در خصوص 
در  خاکی  روهای  پیاده  کرده  درست 
مهرشهر اعالم کرد پیاده روسازی در 

تعهد مالکین می باشد.

دست پر استان  در رقابت  
شهرهای خالق فرهنگی 

غالمی- معاون امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، از 
ارسال 1۳ پرونده از ۶ شهرستان استان به 
دبیرخانه شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر کشور خبر داد. زمزم با بیان این 
شهرهای  شبکه  کرد:  عنوان  خبر، 
طرحی  عنوان  هنر  و  فرهنگ  خالق 
برای شناسایی خالقیت های فرهنگی 
و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی 
ایران و ایجاد شبکه هایی برای تعریف 
همکاری ها و برنامه های مشترک میان 
آن هاست.پیرو این موضوع، شهرستان 
های استان نیز طرح های فرهنگی و 
هنری خود را ارائه دادند که از بین این 
شهرستان ها، طرح های ۶ شهرستان 
که  این  به  اشاره  با  وی  شد.  انتخاب 
های  رشته  در  پرونده   ۶ با  سربیشه 
های  لباس  سازی)دوتوک(،  عروسک 
رنگی چنشت، بافته های داری همچون 
نمد، برک و قالی فعال ترین شهرستان 
می باشد، ادامه داد: قاین با یک پرونده 
در حوزه صنایع دستی و نقاشی، زیرکوه 
خوانی،  تعزیه  حوزه  در  پرونده  یک  با 
نهبندان با یک پرونده در رشته مجسمه 
سازی، سرایان با یک پرونده در حوزه 
تعزیه خوانی و خوسف با ۳ پرونده در 
حوزه ادبیات، موسیقی و صنایع دستی 
سایر شهرستان های منتخب برای شبکه 
شهرهای خالق فرهنگی و هنری بودند.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

سبد خریدی که کوچک تر می شود
نسرین کاری- عصر یک روز سرد دی ماه 
بازار روز شهرداری بیرجند مملو از همشهریانی 
این  به  مایحتاج خود  برای خرید  است که 
مکان آمده اند. اما خریدها کمیت قبل را ندارد، 

از کیفیت باید بیشتر بدانم.
با وسواس دانه دانه جدا می کند دو تا سیب، 
سه تا کیوی و  چند دانه انار آن را داخل ترازو 
می گذارد. نگاه نگرانش به فروشنده است. 
مرد میوه فروش میوه ها را جداگانه محاسبه 
دفترچه  دیگر  خانم  گوید:  می  و  کند  می 
حساب و کتاب ماهانه نداریم شما از قبل هم 
بدهی دارید. زن می گوید آخر بچه ام به میوه 
نیاز دارد!  فروشنده با لحن دلسوزانه می گوید: 
خواهرم من هم زن و بچه دارم هزینه اجاره و 
آب و برق می دهم زندگی من هم خرج دارد. 
اما باز هم دلش به رحم می آید و پالستیک 

خرید را به زن می دهد تا ببرد. 
بعد رفتن او میوه فروش می گوید: تا شب اینجا 
بایستی خیلی ها را می بینی که دانه ای میوه 
ثابت من  می خرند. خیلی های شان مشتری 
هستند که در گذشته کیلو کیلو خرید می کردند 
اما گرانی ها امان همه را بریده و سبد خرید 

مردم هر روز کوچک تر می شود.

کم کردن از شکم سیری نیست
مادر  پای  و  پر  به  کودکی  تر  طرف   آن 
می پیچد و از او شکالت  و پفک می خواهد 
مادر تلنگری به او می زند و می گوید: شب 
مهمان داریم باید برای شام  خرید کنم. آن 
طرف تر زنی سبزیجات تازه را سبک سنگین 
می کند؛ یک ساقه کرفس دست می گیرد و 
می گوید: درسته که همه چیزگران شده، اما 
همه جای دنیا این جوری میوه می خرند. هیچ 
جا مثل ما نمی آیند کیلو کیلو میوه بخرند. بلکه 
این گرانی ها کمی صرفه جویی یادمان بدهد. 
مرد مسنی با عصبانیت رو به زن می گوید: خانم! 
این حرف ها کدام است؟ این کم کردن ها از سر 
شکم سیری نیست، من بازنشسته ام  آخر هفته 

عروس و دامادهایم به دیدن من می آیند نباید 
یک کیلو میوه داشته باشم جلوی آنها بگذاریم. 
من و همسرم  میوه هم نمی خوریم. اما به 
مهمان که نمی شود گفت نداریم! همشهری 

است،  کرده  ازدواج  تازگی  به  که   دیگری 
می گوید: من یک کارگر ساده  ساختمان 
زندگی  نه فقط کفاف  هستم و حقوق من 
ام را نمی کند بلکه شاید ماهی یک بار هم 
میوه نخورم. وقتی به این مکان می آیم دلم 
 خیلی چیزها می کشد ولی وقتی نگاه به جیبم 

می کنم می بینم نباید به دل توجهی کرد.

مصرف محدود ،شیوه جدید زندگی
یخچال  از  را  پنیر  قالب  یک  که   زنی 
 برمی دارد می گوید:  شوهرم کارمند است و مجبور 
شده ایم خیلی چیزها را از سبد خرید مان حذف 
کنیم. قبال که خانواده همسرم در روستا گاو و 
گوسفند داشتند شیر، ماست و پنیر مان تأمین 
بود ولی با خشکسالی های که شد امروز مجبور 

هستم مصرف لبنیات مان را محدود کنیم. 
آن سوی بازار مرکز فروش گوشت مرغ هم 
خلوت است و فروشنده منتظر مشتری است. 

مردی با پالستیکی از گوشت هایی که تکه 
 تکه شده اند از فروشگاه بیرون می آید. او 
می گوید: بیشتر خریدم را از این بازار می کنم 
چون قیمت های آن نسبت به جاهای دیگر 

مناسبت تر است. اما نظر او درباره کوچک 
شدن  سبد خرید مردم متفاوت است و خاطر 
نشان می کند: ما بچه که بودیم گاهی ماهی 
یک بار هم گوشت و میوه نمی خوردیم. او 
معتقد است اگر قناعت باشد همه چیز درست 
می شود االن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد مهیا 
است فقط مردم گاهی ناشکری می کنند. 
نانوایی تنها مکانی است که در همه وقت ها 
 شلوغ می ماند چرا که آن را قوت الیموت 
می نامند و هیچ سفره ای بدون نان نمی شود.  
یکی از کاسب ها هم با تعجب می گوید: 
قدرت خرید! بابا کارگر با حقوق یک میلیون 
و نیم قدرت  خریدش کجا بود؟ تا دیروز پنیر 
قالبی ۷ تومان بود امروز ده هزار تومان شده 
است که آن هم ثابت نیست. همین چایی را 
که نوشیدنی قالب همشهریان هست هر چند 
ماه یکبار من کاسب با قیمت متفاوت خریداری 
می کنم. به غروب آفتاب که نزدیک می شویم 

بازار شلوغ تر می شود چرا که میوه و سبزی و 
برخی کاالهایی که امکان خراب و فاسد شدن 
آن است با قیمتی پایین تر به فروش می رسد.  
آب رفتن سبد خرید مردم حکایت جدیدی 

نیست اما سخت است!

جریمه جزئی برای کاالهای
 بی اتیکت

مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن  رئیس 
کنندگان مرکز استان می گوید: طبق ماده ۵ 
قانون حقوق مصرف کننده درج قیمت کاالها 
و خدمات که مصوب سال ۸۸ در مجلس بوده، 

برای فروشندگان اجباری است.
علیرضا یادگاری ادامه داد:  همچنین طبق  
ماده 1۵ قانون نظام صنفی و یا قوانین مصوب 
برای  که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
تعزیرات حکومتی تعریف کرده، کاالها باید 

برچسب قیمت داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این راستا انجمن ملی 
پویشی  کنندگان  از حقوق مصرف  حمایت 
راه اندازی کرده تا مردم از خریدن کاالهای 
بدون برچسب قیمت خودداری کنند،  افزود: 

نصب  به  مجبور  فروشنده  پویش   این  با 
معموال  افزود:  وی  شود  برچسب  یا  اتیکت 
که  دارد  جزیی  جریمه  یک  قیمت  نداشتن 
گاهی بعضی فروشندگان ازین حربه استفاده 
گذاری  قیمت  باالتر  را  کاالها  و  کنند   می 
می کنند و مشتری خریداری می کند. فاکتورهم 
این صورت  در  و  کند  نمی  صادردرخواست 
پیگیری های بعدی را دچار مشکل می کند. 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مرکز استان افزود: وقتی کاالیی قیمت داشته 
باشد مشتری یا خریداری نمی کند، یا خود 
 به نوعی بازرس افتخاری می شود و گزارش 
می دهد پس همه باهم به این پویش بپیوندیم 

و از خرید کاالهای بدون قیمت اجتناب کنیم.

تنظیم بازار میوه برای عید
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی هم 
گفت: معموال طرح های تنظیم که شامل 
یارانه هم هست توسط کارگروه تنظیم بازار و 
به صورت هماهنگ به همه استان ها ابالغ 
می شود. الیاس جویبان  با بیان اینکه معموال 
قیمت  از  فصل  همان  به  مخصوص  میوه 
 پایینی برخوردار است، افزود: اکثر مواقع قیمت 
میوه ای که در سردخانه نگهداری شده و از 
فصل برداشتش هم گذشته قیمت باالیی دارد. 
وی یادآور شد: مثال االن قیمت پرتقال و سیب 
و نارنگی در حداقل قیمت قرار دارد ولی هندوانه 
و یا موز  با قیمت باالیی عرضه  می شود دقیقا 

این مورد در تابستان برعکس است.
وی با بیان اینکه با این حال کارگروه تنظیم 
بازار هر ساله برای  تأمین میوه شب عید برای 
حمایت از تولید کنندگان و باغداران و مصرف 
کنندگان در فصل برداشت اقدام به خرید و 
ذخیره سازی میوه  و در ایام عید به مصرف 
کنندگان عرضه  می کند، افزود: در استان ما 
نیز امسال 4۵۰ تن سیب و ۶۵۰ تن پرتقال در 

ایام عید توزیع خواهد شد.
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برف روبی  5 هزار کیلومتر از را ه های استان
راهداری و حمل  دادرس مقدم- مدیر کل 
و نقل جاده ای استان گفت: در پی بارش 
های سنگین  برف در سه روز گذشته بیش 
از ۵ هزار و 4۵۰ کیلومتر از راه های استان 
برفروبی شده است.شهامت ادامه داد: جهت باز 
نگاه داشتن محور ها تاکنون ۷۸ دستگاه انواع 
ماشین آالت راهداری و 1۶۰ نیروی راهداری 
با استفاده از حدود ۲۵1۶ تن شن و نمک نسبت 
به برف روبی مکرر ۵4۵۰کیلومتر-باند راه های 

استان اقدام نموده اند.

نیروهای  اخیر  روز  سه  طی  داد:  ادامه  وی 
راهداری به 9۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف 
و یخبندان جاده های استان امداد رسانی کرده 
اند و به ۷۰ مسافر و سرنشین گرفتار نیز اسکان 
داده شده است.وی افزود: براساس برنامه ریزی 
و  فرعی  راه های  در  برف روبی  شده  انجام 
از  راهداری  تیم های  توسط  استان  روستایی 
صبح دیروز با کمک دهیاران در شهرستان 
های مختلف انجام می گیرد با توجه به اینکه 
اولویت اول بازگشایی راههای اصلی و سپس 

فرعی و روستایی می باشد تا کنون 19۸ محور 
روستایی بازگشایی و کلیه راهداران در غالب 
اکیپ های عملیاتی به صورت شبانه روزی 
در حال انجام عملیات برفروبی جهت بازگشایی 

محورهای روستایی مسدود می باشند.
وی همچنین به رانندگان توصیه کرد: با توجه 
برودت هوا، برنامه سفر خود را متناسب با شرایط 
جوی تنظیم کنند و ضمن همکاری با پلیس 
راه و تیم های راهداری، تجهیزات مورد نیاز را 

همراه داشته باشند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع پالک 

۱۵۸۳ فرعی مجزی شده از ۷۷۸ فرعی از ۶۴۵ و ۶۴۶ فرعی از یک اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس نهبندان، خیابان دانشگاه، کوچه 
دانشگاه ۵، قطعه جنوبی به پالک ۳۸ ملکی آقای جان محمد جمالزائی فرزند گلزار که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۷۱۸ صفحه ۱۸۴ دفتر 
جلد ۲۸ - امالک صادر و تسلیم شده محدود به حدود: شماال به طول ۱۲ متر پی دیواریست به کوچه ۱۲ متری، شرقا به طول ۲۵ متر پی 
دیواریست به پالک ۱۵۸۴ فرعی جنوبا به طول ۱۲ متر پی دیواریست به فضای سبز غربا به طول ۲۵ متر پی دیواریست به پالک ۱۵۸۲ 
فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. طبق سند رهنی شماره ۱۲۵۷۲ – ۸۵/۱۱/۳۰  دفتر اسناد رسمی پنج نهبندان در قبال مبلغ ۱/۱۰۱/۳۴۶/۱۰۸  
)یک میلیارد و یکصد و یک میلیون و سیصد و چهل و شش هزاز و یکصد و هیجده( ریال با سود و خسارت تاخیر در رهن بانک ملی 
شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه علیه آقای 
عبدالناصر جمالزائی )مشتری( و آقای جان محمد جمالزائی )وثیقه گذار( را نموده است که پرونده تحت کالسه ۹۰۰۰۰۰۸ در اجرای ثبت 
نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ ۹۰/۵/۱۸ به مدیونین وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان 
گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف ۱۰ روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خود را تودیع ننموده به تقاضای بستانکار 
پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورت جلسه مورخ ۹۰/۹/۶ مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره ۳۲۰۳-۹۰/۹/۸ کارشناس 
 رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )یک میلیارد و دویست میلیون( ارزیابی شده و ارزیابی قطعیت یافته 
لذا با توجه به اینکه از تاریخ ارزیابی مدت یک سال گذشته بستانکار برابر نامه وارده به شماره ۹۸/۹۰۲۵/۶۸-۱۳۹۸/۰۱/۱۹ درخواست 
ارزیابی مجدد و ادامه عملیات اجرایی را نموده که پس از انجام تشریفات قانونی ارزیابی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ انجام و برابر نظریه کتبی 
وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۰۶۰ – ۱۳۹۸/۲/۱۲ کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 ریال )سه میلیارد و یکصد میلیون( ارزیابی شده و ارزیابی به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و پالک فوق در اجرای مقررات 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک ملی نهبندان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ از ساعت ۹ صبح 
الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )سه میلیارد و یکصد میلیون( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. سپس بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۳۸۲ – ۱۳۹۸/۶/۷  
باقیمانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ اصل تسهیالت و سود تسهیالت و جریمه تاخیر را جمعا مبلغ ۴۲۲۶۷۶۲۰۶۴ ریال اعالم 
نموده است که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه 
خواهد شد. پالک های فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک ملی نهبندان از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد و هزینه 
های دولتی به شرح ماده ۴۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي الزم االجرا وصول خواهد گردید و هزینه های راجع به نقل و انتقال و سایر 

هزینه های احتمالی که مبلغ آن مشخص نمی باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴  اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱6۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

ملی  شناسه  و   ۳۳۹۵ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  بنای  سنگ  شرکت  تغییرات  آگهی 
شد: اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳۶۰۰۴۸۰۶۴ 
۱ - خانم بنت الهدی عربپور فتح آبادی به شماره ملی ۳۰۹۱۲۵۶۰۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
امین کوزه گران به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۲۵۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد شیر مهنجی 
به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۴۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای اقای جواد شیر مهنجی )مدیرعامل( 

و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )7۲۱6۸۴(

ملی  شناسه  و   ۳۳۹۵ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  بنای  سنگ  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۳۶۰۰۴۸۰۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:۱ - آقای جواد شیرمهنجی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۴۶۰۳ و آقای امین کوزه گران به شماره ملی 
۰۶۵۱۹۴۲۵۸۶ و خانم بنت الهدی عربپور فتح آبادی به شماره ملی ۳۰۹۱۲۵۶۰۴۹ به عنوان اعضای 
اصلی هیئت میره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد علی شیرمهنجی به شماره ملی 
۰۶۵۲۴۲۰۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید آرزومندان به شماره ملی ۰۸۵۵۸۶۸۲۱۴۱ به عنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )7۲۱6۸۳(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره نه بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰۴۶۱۳۶ به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ و به موجب 
نامه شماره ۵۴۱۸۳-۲۶/۰۹/۱۳۹۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای حسن احمدی به شماره ملی ۵۲۳۹۹۰۸۶۳۱ به سمت رئیس هیئت تصفیه و امید رمضانی به 
شماره ملی ۰۶۵۱۹۶۳۷۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت تصفیه و آقای حسین سخن پرور به شماره ملی 
۰۶۵۲۷۵۷۵۷۱به سمت منشی هیئت تصفیه تاپایان مدت تصدی انتخاب شدند. ۲- آقای حسن احمدی 
با کد ملی ۵۲۳۹۹۰۸۶۳۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسناد 
تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای امید رمضانی )نایب رئیس هیئت 
تصفیه( و در غیاب ایشان آقای حسین سخن پرور )منشی هیئت تصفیه( به اتفاق آقای حسن احمدی )مدیر 
تصفیه( و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسن احمدی )مدیر 

تصفیه( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )7۲۱۸۹۰(
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موفقیت و انرژى

توصیه ها

احترام، احترام  مى آورد

جدى باشید تا جدى گرفته شوید. احترام بیش 
تر سبب خواهد شد تا سایرین شما را جّدي 
تلقى کنند. احترام دیدن از دیگران در نتیجه 
احترام گذاشتن به دیگران و جدیت به کار به 

وجود مى آید .
نکته هایى که گفته شد را حتما رعایت کنید. 
امکان دارد یک شبه احترام را به دست نیاورید، 

ولى این عادت ها بر مردم تأثیر مى گذارد 
( حتى اگر آن ها به سرعت متوجه آن نباشند). 
صبر و انسجام بزرگ ترین ابزار شماست وقتى 
به طور جّدي مورد توجه قرار مى گیرید و جّدي 
در نظر گرفته مى شوید، بنابر این وقت بگذارید 

و اهمال کارى نکنید.

قدم هاى موثر
 براى رفع سردردهاى میگرنى

قدم اول در درمان تغذیه اى سردرد از جمله میگرن 
استفاده از یک رژیم غذایى متعادل از هر پنج گروه 
غذایى بوده و دریافت سه وعده غذایى اصلى و 

حداقل سه میان وعده از راهکارهاى مناسب در 
کنترل سردرد میگرنى است.از مصرف قندهاى ساده 
به خصوص در زمان گرسنگى پرهیز کنید، استفاده 
از یک دفترچه روزانه براى تعیین زمان و نوع غذاى 
خورده شده ضرورى است. باید به سالمتى عمومى 

بدن توجه ویژه اى شود.

لیموناد زنجبیلى به چربى سوزى 
و بهبود گوارش کمک مى کند

لیموناد زنجبیلى مى تواند به چربى سوزى، بهبود 
گوارش و پیشگیرى از احتباس مایع و التهاب در بدن 
کمک کند. براى آماده کردن این نوشیدنى مى توانید 

آب دو لیمو ترش را گرفته و چند برش زنجبیل به 
آن اضافه کنید. سپس این ترکیب را روى حرارت به 
جوش آورید.زمانى که به نقطه جوش رسید، حرارت 
را کم کنید و حدود یک لیتر آب و دو تکه پوست لیمو 
به آن اضافه کنید.  مى توانید لیموناد زنجبیلى را پیش 

از وعده هاى غذایى مصرف کنید.

 روغن کرچک با افزایش درخشندگى مو 
در ارتباط است

روغن کرچک مى تواند با افزایش درخشندگى به 
بهبود شرایط ظاهرى مو کمک کند. همچنین روغن 
کرچک براى درمان برخى از بیمارى ها مفید است. 

روغن کرچک روغنى گیاهى زرد کم رنگ است و 
با خرد کردن دانه هاى گیاه کاستور تولید مى شود.

 استفاده از این روغن مى تواند به طور قابل توجهى میزان 
رشد مو  را  افزایش دهد. حتى برخى ادعا کرده اند که 
استفاده ماهانه از روغن کرچک مى تواند به رشد مو
با نرخى پنج برابر بیشتر از میزان عادى منجر شود.

خرو پف موجب خطر ابتال
 به بیمارى قلبى عروقى مى شود

خروپف با صداى بلند ممکن است نشانه ابتال به 
آپنه انسدادى خواب باشد. عضالتى در گلو شل 
شده و مسیر هوایى را هنگام خواب به طور موقت 

مسدود مى کنند. این شرایط مى تواند موجب 
مشکالت تنفسى و اختالل در الگوهاى خواب فرد 
شود. این وقفه هاى مداوم احساس خواب آلودگى 
را حتى پس از خوابیدن به میزان کافى موجب 
شود.در صورت عدم درمان، آپنه خواب مى تواند 
خطر ابتال به بیمارى قلبى عروقى،  را  افزایش دهد.

شیر سرد آرامش بخش
 و ضد التهاب است

شیر سرد  مى تواند به بهبود حلقه هاى تیره زیر 
چشم کمک کند.خواص آبرسانى شیر سرد به 
محافظت از پوست و حفظ استحکام آن کمک 

مى کند.روش استفاده:یک پارچه پنبه اى را با شیر 
سرد مرطوب کرده و حلقه هاى تیره اطراف چشم 
را به آرامى با آن ماساژ دهید.اجازه دهید براى 10 
دقیقه به همان حالت باقى بماند، سپس مواد مازاد 
را با یک پارچه مرطوب پاك کنید.این کار را هر روز 

و دو بار در روز انجام دهید.

در حالى که حوادث همیشه اتفاق مى افتند و همیشه نمى توان از ریزش مژه ها جلوگیرى کرد اما راه هایى وجود دارد 
که با استفاده از آنها احتمال ریزش مژه ها را مى توان کاهش داد. رژیم غذایى سالم: برخى از کمبودهاى تغذیه اى 

ممکن است باعث ریزش مو شوند که مى تواند بر ریزش مژه ها نیز اثر بگذارد. 
افرادى که از دستگاه هاى فر مژه استفاده مى کنند ممکن است به طور اشتباه باعث کشیده شدن مژه ها و 
آسیب دیدن فولیکول هاى مو شوند. شست و شوى آرایش در شب: آرایش چشم در شب مى تواند باعث 
خشکى مژه ها شود و مژه هاى خشک احتمال بیشترى براى شکسته شدن یا ریزش دارند. اجتناب از 
مالیدن چشم ها: مالیدن چشم ها با شدت زیاد مى تواند به ریزش مژه ها منجر شود. چرا که موها بسیار 

حساس هستند بنابراین هنگام تماس با چشم ها با مالیمت برخورد کنید.

به علت وجود آلودگى هاى صنعتى موجود در دریاها باید از مصرف ماهى هایى که امکان آلودگى دارند یا توسط 
مراجع ذیصالح تأیید نشدند، اجتناب نمود. در ضمن در مورد ماهى هاى دریاهاى آزاد باید توجه کرد که امکان 
دارد، برخى از این ماهى ها در برخى افراد ایجاد حساسیت هاى غذایى نمایند؛  براى پیشگیرى از این موارد و حفظ 
سالمت خود، هرگاه مى خواهید ماهى نوع جدیدى را مصرف نمایید، حتماً اولین بار با مقادیر کم آن را مصرف 
نمایید. نکته دیگرى که در مورد مصرف ماهى باید به آن توجه نمود، مصرف ماهى خام در رستوران هاى 
بین المللى است. در واقع به دلیل این که در بدن ماهى ممکن است انگل هایى مانند انگل آنیسکیس رشد نماید، 
توصیه اکید مى شود که هرگز ماهى خام استفاده نکنید. تا زمان مصرف، ماهى در فریزر و دماى زیر 20 درجه 

سانتى گراد نگهدارى شود. مرکز اطالع رسانى مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى   

احتیاط هاى مهم در مورد مصرف ماهى دریاهاى آزادجلوگیرى از ریزش مژه ها

براى یک بیان درست باید اداى حروف و کلمات ما صحیح  
باشند. باید تمامى کلمات را به نحوى بیان کرد که تمامى 
حروف آن شنیده شوند. تمامى حروف نیز باید به درستى 
شنیده شوند. این طبیعى است بعضى حروف به درستى ادا 
نمى شوند. به عنوان مثال بعضى ها ”ر“ را درست نمى توانند 
ادا کنند و بعضى ”و“ و بعضى ها حروفى دیگر را. منظور 
از درست ادا کردن یعنى اینکه تمامى حروف شمرده و با 
حجم درست بیان شوند.براى اینکه خوب صحبت کنید به 
جمالت خود ساختار بدهید. سعى کنید از اصطالحات کمتر 

استفاده کنید. براى شنونده هضم یک جمله مطابق با دستور 
زبان راحت تر است. اینکه بدانید چگونه خوب صحبت کنیم، 
باید اول اشتباهات رایج در صحبت کردن را برطرف کنیم. 
یکى از اشتباهات رایجى که مرتکب مى شویم، این است که 
خیلى ُتند صحبت مى کنیم. چه به دلیل هیجان زدگى باشد، 
چه از روى عادت، ُتند صحبت کردن نه تنها فهم حرف هاى 
شما را براى شنونده دشوار مى کند، بلکه باعث مى شود 
دیگران مسخره تان کنند. ُتند حرف زدن مى تواند یکى 
از نشانه هاى اضطراب باشد. پس یکى از اولین چیزهایى 

که در روند بهبود مهارت هاى گفتارى خوب باید بدانید این 
است که آرام و با سرعتى که فهم آن آسان باشد و بتوانید 
هر واژه را به وضوح بیان کنید، حرف بزنید. اگر هنگام حرف 
زدن، تنفس از ناحیه قفسه سینه باشد، با تأثیر منفى در لحن 
حرف زدن تان مواجه خواهید شد، زیرا صداى شما، عصبى 
و غیرعادى به گوش شنونده خواهد رسید. اگر واژه هاى 
خاصى هستند که در صحبت کردن تان وقفه هاى ناجور 
ایجاد مى کنند، تنها راه حل این است که به تلفظ درست 

آنها گوش دهید و بارها و بارها تمرین  کنید.

همه عاشق تان مى شوند

آیه روز

و اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمان ها و زمین را آفریده است مسلما خواهند گفت  خدا، بگو 
ستایش از آن خداست ولى بیشترشان نمى  دانند. (سوره لقمان/ آیه 25)

سخن روز

سعى کنید چیزهایى را که دوست دارید، به دست آورید وگرنه ناچار خواهید شد ، چیزهایى را که به 
دست آورده اید ، دوست داشته باشید. (برنارد شاو)
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رمز - پوستین - وسیله سنجش 
5- رنگی براي خودرو - با اعتبار 
- فرودگاه نظامی روسیه -6 قوم 
تکانه -   - تلفنی  میوه   - آتیال 
خوب نیست 7- آلودگی- لیست 
- نوعی کامیون 8- نمره شاگرد 

زرنگ - فن، شگرد - باالي چشم 
9- کتاب مقدس هندوان -محو 
کردن غم از دل - شهري باستانی 
واقع در بخش مرکزي شهرستان 
کنگان در استان بوشهر 10- نفس 
سوزناك - تخته نازك - نیاکان 
- به رخ کشیدن احسان 11 میوه 
ساوه - سربار، باعث زحمت - پول 
ژاپن 12- شنیدن - جدید -کوره 
جنگ  در   - بال  و  زرنگ   -13
می گیرند - گناهکار 14- دشت 
حل  از  ناتوان   - الورید  -حبل 
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عرضه کننده انواع پفیال 
در طعم هاى مختلف و نبات و آبنبات 

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

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

0915   866   8002 
سمســـارى صــادق

لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.
09151641464 - 09380160779

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

یک شرکت راهسازي
 جهت تکمیل کادر اداري 

به یک خانم مجرد با مدرك 
حداقل لیسانس ، آشنا به 

کامپیوتر و داراي سابقه کار 
مرتبط نیازمند است. 

32034137-09159612193

یم
ند

ازم
نی

به یک همکار خانم آشنا به wordpress جهت مدیریت 
سایت فروشگاهى نیازمندیم.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  
خیابان شهدا- بین شهدا 3 و 5 فروشگاه شیائومى – طبقه پایین

 مراجعه فرمایند.
ساعت مراجعه: 9/30 الى 12 و 17 الى 20

 09151614398

یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروى پى کى به شماره پالك
ایران 32  387 د 16 به نام سید حسین 

خراشادى زاده به شماره ملى 0650135776 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
برگ سبز خودروى سوارى پراید 141 به شماره مف

پالك 636 ل 17 ایران 52  به نام على مودى به 
شماره ملى 0640018017 مفقود گردیده

دى و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
قو

مف

مدرك مهندسى عمران
 با 3 سال سابقه بیمه نیازمندیم. 

09153346146 یم
ند

ازم
به یک همکار خانم جهت کار در دفتر مصالح نی

ساختمانى و یک نفر آقا گواهینامه دار 
جهت براى کار با وانت نیازمندیم. 

یم آدرس: بلوار شعبانیه     09152659433 
ند

ازم
نی

به یک نیروى ساده جهت کار 
در کابینت MDF نیازمندیم.

 09151632632 یم
ند

ازم
نی

کارگـاه صنعتى دقیق
سازنده انواع کرکره برقى

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح هاى مختلف (ترابى) 
تعمیرات کرکره برقى و ساده پذیرفته مى شود. 
09156655601 -09151602835

خیابان مدرس 
 جنب استاندارى
  09151635860 - کرباسچى

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل ادارى، ساختمانى، کشاورزى 
صنایع و معادن، خانگى به صورت نقدى

آهن، مس، برنج با قیمت عالى
09151602835- 09156655601- ترابى

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

حسابدارى: 
* مهارت هاى دیپلم: حسابدارى عمومى مقدماتى، حسابدارى عمومى تکمیلى، رایانه کار  
حسابدارى مالى، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابدارى صنعتى، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکى .
* حسابدارى شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالى، ارزش افزوده، 

معامالت فصلى، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشى پارسیان برگزار مى نماید: 

با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور

  32237886 همراه: 09155605441 
آدرس: بیرجند، نبش طالقانى 15، ساختمان عسل، طبقه سوم

خود را روى کاغذ بیاورید!

این است که  براى شناخت خود  اولین قدم  شاید 
بتوانیم خودمان را توضیح دهیم .اینکه عمده صفات 
شخصیتى خود را به همراه نقاط ضعف و قدرت تان 

روى کاغذ بیاورید یعنى نیمى از راه را رفته اید.
 اگر خود را به طور کامل و دقیق آنالیز کنید و موارد 
یاد شده را روى کاغذ بیاورید، ارتباط بین نقاط ضعف 
و توانایى هایتان را خواهید یافت و در همین مرحله 
و  مشکالت  از  عمده اى  انگیزى،  طور شگفت  به 
نقاط ضعف شما حل خواهد شد.سعى کنید سواالت 
چالشى از خود بپرسید و به نوعى در شخصیت و 
وجود خود سیر کنید تا بتوانید بدون کم و کاست، 
نقاط  استعداد ها،  و  توانایى ها  هنجارها،  ارزش ها، 

ضعف و قدرت خود را کشف کنید.
 همچنین اگر مى توانید نقاط قوت و ضعف را از هم 
جدا کرده و براى هرکدام یک رنگ را در نظر بگیرید 
این  دوم  شود.قدم  آسان تر  آنها  تفکیک  امکان  تا 
است که  به رفتارهاى خود در طول روز توجه کنید.

تمام نکاتى که در مرحله قبل یادداشت کرده اید 
احتماال در رفتارهاى روزانه شما وجود دارند؛ بنابراین 
بدون اتالف وقت سعى کنید در طول روز رفتارهاى 
در  و  گرفته  نظر  زیر  را  ناخودآگاه خود  و  خودآگاه 
صورت امکان نکات برداشتى خود را یادداشت کنید. 
دارند  روز  در طول  را  تکرار  بیشترین  که  مواردى 
مشخص کنید و درباره ارتباط آن با شخصیت تان 
اطالعات کسب کنید. همچنین اگر موارد تکرارى 
از نقاط ضعف شخصیتى هستند،براى رفع آنها و 
با مشخص کردن  توانید  بردارید.بنابراین مى  گام 
فهرستى از رفتارهاى تان براى اصالح برخى و به 
منظور تقویت برخى از آن ها اقدام کنید و شخصیت 

تان را راتقا دهید.
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واگذاری پروژه های بزرگ معدنی استان به شرکت های قوی

 
دارترهای خراسان جنوبی
 بر سکوهای رنکینگ کشور

فارس- بانوان استان بر سکوهای اول 
تا سوم رنکینگ دارت کشور ایستادند.  
مریم عرفانیان با کسب ۸۰ امتیاز در 
صدر جدول رنکینگ دارت بانوان کشور 
قرار دارد، زهرا رجبی با کسب ۷۰ امتیاز 
حائز رتبه دوم شد، آتنا بیگمی، شیما 
کیانوش مقدم و ملیحه رجبی جایگاه سوم 

رقابت ها را به دست آورده اند.

ورزشی

ارسال ۴۰۰ چادر برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

ایسنا- مدیرعامل جمعیت هالل احمر  گفت: شب گذشته یک دستگاه تریلی حامل ۴۰۰ دستگاه چادر تیپ دو برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان ارسال شد. شهریاری، اظهار کرد: در صورت بروز 
هرگونه حادثه فرا استانی در استان های همجوار این استان خود را موظف به همکاری در امر امدادرسانی می داند. وی، خراسان جنوبی را یکی از استان های معین سیستان و بلوچستان برشمرد . هموطنان می توانند 

با شماره گیری# ۵۴ *۱۱۲* و یا از طریق شماره حساب ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ نزد بانک ملت شعبه امام علی)ع( به نام کمک های خیران، کمک های نقدی خود را به سیل زدگان اهداء کنند.

هشدار مدیریت بحران استان 
درباره یخبندان و سرمازدگی

استانداری   ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به کاهش شدید 
دامداران،  کشاورزان،   ، استان  هوای  دمای 
به  نسبت  گلخانه داران  و  مرغداران  عشایر، 
گرمایش مستحدثات خود تا پایان هفته اقدام 
کنند. میرجلیلی افزود: در بخش کشاورزی 
بیشتر نگرانی ها به علت کاهش شدید دما 
کاهش  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی  است. 
شدید دمای هوا تا آخر هفته مردم در مصرف 

حامل های انرژی صرفه جویی کنند کنند. 

می
مقا

س : 
عک

می
مقا

س : 
عک

می
مقا

س : 
عک

جشنواره رسانه ای ابوذر در خراسان 
جنوبی برگزار می شود

گروه خبر- رئیس بسیج رسانه خراسان جنوبی از 
برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد و گفت: 

تمامی خبرنگاران رسانه های مکتوب، مجازی و 
تلویزیون  می توانند در این جشنواره شرکت 
کنند. رضایی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران 
با اعالم برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر در 
استان اظهار کرد: فعاالن رسانه ای می توانند 
برای شرکت در این جشنواره  آثار خود را نهایتا 
تا تاریخ ۷ بهمن  سال جاری به همراه سند 
انتشار آن در یکی از رسانه های مکتوب، مجازی 
و تلویزیون به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان در رابطه با 
موضوعات و محورهای جشنواره رسانه ای ابوذر 
استان خراسان جنوبی بیان کرد: دفاع مقدس و 
جبهه مقاومت، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، 
مبارزه با آسیب های اجتماعی، بسیج و حوزه های 
و  بصیرت  خبرنگاران،  صنفی  مسائل  اقدام، 
دشمن شناسی و نیز موضوعات آزاد اجتماعی 

محورهای این جشنواره هستند.
وی با بیان اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی 
و در بخش ویژه با توجه به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب، بیانیه گام دوم انقالب نیز از دیگر 
محورهای جشنواره انتخاب شده است افزود: 
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب 
خبر، مصاحبه، گزارش، یادداشت، عکس، تیترو 
گزارش تلویزیونی برای جشنواره ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان افزود: فعاالن 
رسانه ای می توانند فقط ۵ اثر برای این جشنواره 
بخش  یک  داد:  ادامه  کنند.رضائی  ارسال 
جانبی به جشنواره رسانه ای ابوذر اضافه شده 
که می توانند فعاالن فضای مجازی در سطح 
شبکه های اجتماعی نیز در این جشنواره شرکت 
کنند و به بهترین پست در بستر شبکه های 
اجتماعی نیز جوایز ویژه ای تعلق خواهد گرفت.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان تصریح کرد: 
آثار ارسال شده حتما باید از ابتدای سال 9۸ در 
یکی از رسانه های رسمی منتشر شده باشند.
رضائی گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره در 
دهه فجر در مرکز استان برگزار خواهد شد و 

برگزیدگان تجلیل خواهند شد.

هم  جنوبی  خراسان  راههای  *تمام 
اکنون باز و تردد در آن روان است.

* حدود دو تن علوفه و ۲۰۰ کیلوگرم 
دان در دو روز برفی خراسان جنوبی، 
برای حیات وحش و پرندگان توزیع شد.

* سرپرست مخابرات منطقه با اشاره 
به پیش بینی هواشناسی از آماده باش 
کامل تمام واحدهای اجرایی برای گذر 

از بحران خبر داد. 
*مدیرکل کمیته امداداستان گفت: طی 
9 ماهه امسال زمینه اشتغال ۵9۶ زن 
سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته 

امداد استان فراهم شده است.

اخبار کوتاه

فرمول معنوی سردار سلیمانی

درآیین  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  ایرنا- 
بزرگداشت هفتمین روز شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، شهدای مقاومت و شهدای 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت :  سردار 
سلیمانی به صورت اتفاقی به این جایگاه نرسید 

بلکه براساس یک فرمول معنوی به این درجه 
نائل آمدحجت االسالم عبادی در این جلسه 
که  با حضوراستاندار و جمعی از مسئوالن و 
قشرهای مختلف مردم برگزار شد ادامه داد: 
نباید مسائلی همچون شهادت سردار سلیمانی 
در احساس خالصه و متوقف و باید این راه 
کمال تجزیه و تحلیل شود . وی با تسلیت 
)س(،  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز 
شهادت سردار سلیمانی و جان باختن شماری 
برای  گفت:  اخیر  حوادث  در  هموطنان  از 
جان باختگان علو درجات و برای بازماندگان 
صبر جزیل از خداوند متعال خواهانیم. همچنین 
در این آیین یاد جان باختگان سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در تهران گرامی داشته و با 

خانواده آنان ابراز همدردی شد.

تفاهمنامه ای برای تقویت منش 
پهلوانی و فرهنگ جهادی

تسنیم- تفاهم نامه اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی و سپاه انصارالرضا)ع( با هدف 
توسعه ورزش همگانی، تقویت ورزش قهرمانی، 
ترویج فرهنگ اسالمی ایرانی، اخالق و منش 
پهلوانی و تفکر بسیجی و امور جهادی امضا 
شد. عزیزی در مراسم امضای این تفاهم نامه، 
اظهار کرد: این تفاهم نامه اهدافی نظیر توسعه 
ورزش همگانی، تقویت ورزش قهرمانی، ترویج 
فرهنگ اسالمی ایرانی در ورزش، ترویج اخالق 
و منش پهلوانی در جامعه ورزش استان و ترویج 
فرهنگ و تفکر بسیجی و امور جهادی در ورزش 
قرار داده است. را در دستور کار خود  استان 

شیوع بسیار پایین خودکشی
 در  استان 

دانشگاه  بهداشت  مرکز  فنی  معاون  ایرنا- 
علوم پزشکی روز دوشنبه در»کارگاه آموزشی 
اینکه  بیان  با  خودکشی«   اخبار  مدیریت 
میزان خودکشی منجر به فوت در استان از 
اظهار  است،  پایین  بسیار  کشوری  میانگین 
کرد: نحوه گزارش دهی رسانه ها از یک اقدام 
به خودکشی می تواند تاثیراتی بر جامعه داشته 
باشند که باید تالش کنیم این تاثیرات به سمت 
مثبت هدایت شود.  امیرآبادی زاده از وجود ۱۳ 
مرکز جامع خدمات سالمت در استان خبر داد 
و گفت: در هر کدام از این مراکز یک نیروی 
روانشناس جذب شده و در موضوعات مختلف 

بهداشت روان خدمات رایگان ارایه می شود. 

 راهکار ایمیدرو برای استفاده ازظرفیت مشاوران بومی

سرمایه گذاری بدون سقف برای بهسازی مس قلعه زریتولید ورق فوالدی در برنامه توسعه فوالد قاین

یادواره  6۴ شهید ورزشکار استان برگزار می شود

بهره مندی از بند خاکی سربیشه قبل افتتاح  رسمی

افزایش۵7 درصدی کشفیات مواد مخدر

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
پروژه های  اجرای  برای  اینکه  بیان  با  ایران 
اکتشافی در خراسان جنوبی از توان مشاوران 
استان استفاده می کنیم گفت: ایمیدرو برای 
اعالم  استان  در  بیشتر  اکتشافات  اجرای 
آمادگی کرده است. به گزارش تسنیم، جعفری 
صبح دیروز در بازدید از معادن استان خراسان 
جنوبی اظهار کرد: استفاده از توان و ظرفیت 
ماست.وی  کار  اولویت  در  استان  مشاورین 
تأکید نمود: از آن جایی که مشاورینی که برای 
پروژه ها گزینش می شوند باید گرید مشخصی 
داشته باشند، بنابراین تا آن سطحی که امکان 
داخلی  مشاوران  توان  از  دارد  وجود  تطبیق 
استان استفاده خواهد شد.مدیر عامل شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: از آن 

جاکه امکان اجازه خورد کردن پروژه را نداریم 
برنامه ریزی کنیم که  به گونه ای  می توانیم 
پروژه های بزرگ به شرکت های قوی سپرده 
شود و آنها برای اجرای کار از توان و ظرفیت 

مشاورین استان استفاده کنند.
پیشرفت 33 درصدی کارخانه  طال

جعفری، هدف از سفرش به استان را  بررسی 
پروژه هایی عنوان کرد که قباًل برای اجرا در 

دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است وی تصریح 
کرد: یکی از این پروژه ها، کارخانه و معدن 
طالی هیرد بود که کار ها دراین کارخانه  در 
حال حاضر ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
سنگ شکن آن در این سفر افتتاح شده است.

به گفته اوجلسات ایمیدرو با استاندار و مدیران 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به 
طور مستمر ادامه دارد و این سفر نتیجه حضور 

استاندار در ایمیدرو است.

اکتشاف ذخایر ۵۵ درصداستان
نوسازی  و  توسعه  سازمان  اکتشافات  مدیر 
معدنی ایران  هم گفت: ۵۵ درصد مساحت 
استان برای کشف ذخایر معدنی جدید مورد 
بررسی قرار گرفته است. اصغرزاده با اعالم این 

خبر اظهار کرد: نتیجه این بررسی ها به اکتشاف 
۱۱۰ پتانسیل جدید، صدور ۱۲ پروانه فعالیت، 
بهره برداری  پروانه  یک  و  کشف  گواهی   ۲
انجامیده است. مدیر اکتشافات سازمان توسعه 
و نوسازی معدنی ایران خاطر نشان کرد: تالش 
ایمیدرو برای به نتیجه رساندن کار در بقیه پهنه 
سازمان  داد:  ادامه  وی  دارد.  ادامه  همچنان 
توسعه و نوسازی معدنی ایران در بحث اکتشاف 
تا این لحظه فعالیت های خوبی در استان داشته 
اگر  آمادگی کرده ایم که  نیز اعالم  اکنون  و 
استان پهنه های جدیدی معرفی کند و هیچ 
محدودیتی برای فعالیت نداریم.وی بیان کرد: 
مطمئنیم تمام این تالش ها منجر به افزایش 
ظرفیت های معدنی، اشتغالزایی و در نهایت 

توسعه استان خواهد شد.

ایرنا - مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: تولید ورق 
فوالدی در برنامه های توسعه ای کارخانه فوالد قاینات قرار 
گرفته است. یونسیان افزود: بنا داریم به طور موازی تا پایان 
سال 99 تولید ورق را به محصوالت فعلی که اسلپ و 
بیلت است، اضافه کنیم. وی گفت: بعد از راه اندازی بخش 
فوالدسازی کارخانه، در پایین دست، پروژه ورق سازی 
را ایجاد می کنیم. به گفته وی برای استان های خراسان 
شمالی و خراسان جنوبی که هم اکنون نیازشان را از مرکز 

ایران و مبارک آباد تأمین می کنند، این اولین کارخانه تولید 
ورق است. مدیرعامل شرکت ملی فوالد با تأکید بر اینکه 
با توجه به مشکالتی که سد راه بود، ۲ ماه از برنامه عقب 
هستیم تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا آخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه 99  فاز احیای 
کارخانه راه اندازی می شود. وی ادامه داد: برنامه این است 
که تا آخر سال 99 برای پروژه فوالدسازی نیز مجوز تست 

سرد را  بگیریم تا وارد مدار شود.

ایسنا- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
برای میزان اعتباری که به منظور بهسازی  و تأمین 
تجهیزات مس قلعه زری نیاز است، سقف خاصی تعیین 
نشده و به هر میزان که الزم باشد، می توانیم سرمایه گذاری 
کنیم. برای توسعه معدن و کارخانه مس قلعه زری در 
خراسان جنوبی، آمادگی الزم را داریم. سعدمحمدی در 
سفر به خراسان جنوبی اظهار کرد: شرکت ملی صنایع 
مس ایران، آمادگی الزم برای توسعه کارخانه مس را دارد. 

وی با اشاره به سهم ۳۳ درصدی شرکت ملی صنایع مس 
ایران در پروژه مس قلعه زری، تصریح کرد: تصمیم گیری 
نهایی با سهامدار اصلی است که ۶۷ درصد سهام را در 
اختیار دارد، اما ما آمادگی الزم برای هرگونه همکاری 
راداریم.سعد محمدی با بیان اینکه پروژه مس قلعه زری به 
علت قدمت، نیاز به نوسازی تجهیزات و بهسازی شرایط 
دارد، خاطرنشان کرد: شرکت ملی مس آمادگی خود را 

برای بهسازی شرایط موجود، اعالم کرده است. 

گروه خبر- مدیرکل ورزش و جوانان استان از برگزاری 
دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار خراسان جنوبی 
خبر داد. عزیزی صبح روز گذشته در دیدار با نماینده 
دوازدهمین  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه 
یادواره شهدای ورزشکار خراسان جنوبی برگزار می شود.

عزیزی با بیان اینکه خراسان جنوبی ۶۴ شهید ورزشکار 
است  کرده  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تقدیم  را 
گفت: این یادواره روز ۲۶ دی  در سالن ورزشی علوی 
و با محوریت شهید مدافع حرم بصیری پور درمجتمع 
فرهنگی ورزشی علوی بیرجند برگزار می شود. عزیزی 
تصریح کرد: برگزاری اینگونه یادواره های شهدا زمینه 
ساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است وی اظهار کرد: 
همزمان با ایام دهه فجر نیز ۱۷ پروژه ورزشی خراسان 
تعداد سه  این  از  که  بهره برداری می رسد  به  جنوبی 
پروژه به نام شهید سردار سلیمانی در بیرجند، سربیشه 
و زیرکوه است. حجت االسالم عبادی، نماینده ولی فقیه 

در خراسان جنوبی هم گفت: خون سردار شهید سلیمانی 
جایگاه رو به افول فرهنگ غرب را به زباله دان تاریخ 
خواهد سپرد.پدر شهید مرتضی بصیری پور ، اولین شهید 
مدافع حرم خراسان جنوبی هم در این آیین گفت: هدف 
دشمن شکاف بین مردم و مسئوالن است تا با سقوط 
و حادثه هواپیما تمام خدمات سپاه و نظام را از بین ببرد. 
واقع در خیابان شهید آوینی بیرجند بعد از نماز مغرب و 

عشا برگزار می شود.

محمود آبادی- بارندگی های اخیر و ذخیره 
بند های خاکی و سازه های  سازی آب در 
آبخیزداری تجلی امید در دل روستاییانی شد 
که تا قبل از این عزم رفتن داشتند. به ویژه 
در چند روستای شهرستان سربیشه که حاال 
ساکنانش از امید به زندگی می گویند. روستای 
کالته رحیمی،کالته مصیب، پوزه زرد، درخت 
توت و مشوکی از جمله روستاهای مرزی و 
عشایری شهرستان سرییشه است،که به دلیل 
خشکسالی های مداوم، آب در دسترس آنها 
کاهش و در برخی قسمت ها دست نیافتنی 
شده بود.این موضوع باعث شد، در سفر استاندار 

به شهرستان سربیشه احداث یک بند خاکی با 
کمک اعتبارات صندوق توسعه در دستور کار 

قرار گیرد. و این بند خاکی روز گذشته قبل از 
بهره برداری رسمی آبگیری و موجب شادی 

مردم منطقه شد.رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری سربیشه در این باره گفت: بند خاکی 
حوزه ی مشوکی روستای کالته رحیمی یکی 
از مصوبات استاندار در سفر به این شهرستان 
است. فتحی افزود: عملیات اجرایی این بند از 
ابتدای مهر ماه با حجم خاکریزی ۵۵ هزار متر 
مکعب ، به ارتفاع ۱۰ متر و حجم آبگیری ۲۵۰ 
هزار متر مکعب از مهر ماه سال جاری آغاز شد. 
وی اضافه کرد: تاکنون ارتفاع این سازه به ۵  
متر و حجم خاکریزی به ۴۰ هزار متر مکعب 
در  این وجود  با  داد:  ادامه  است. وی  رسیده 
بارندگی اخیر ۱۱۲ هزار متر مکعب آب توسط 

این سازه استحصال شده است،که برای ساکنان 
روستاهایی که منابع آبی آنها از این بند تأثیر 
می گیرد بسیار امید بخش بوده است.رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه قنات 
پنج روستای کالته رحیمی، کالته مصیب، پوزه 
زرد،درخت توت و مشوکی را متأثر از این بند 
خاکی عنوان کرد و گفت: ۲۰۴ خانوار و ۶۸9 
نفر جمعیت از احداث این سازه بهره مند می 
شوند. وی با اشاره به اعتبار یک میلیارد تومانی 
این سازه که از صندوق توسعه ملی تامین شده 
است گفت: بند خاکی حوزه مشوکی تا دهه 
فجر امسال آماده بهره برداری کامل خواهد بود.

فرمانده مرزبانی کشور در سفر به خراسان جنوبی گفت: 
کشفیات مواد مخدر از سوی مرزبانی در 9 ماه گذشته 
۵۷ درصد افزایش داشت.  به گزارش صداوسیما، سردار 
رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با بیان 
اینکه به دلیل وجود قوانین ناقص شاهد ورود کاالی 
ضد فرهنگی از راه دریا هستیم گفت: مسئله اصلی 
مرزبانی در شرق کشور، مبارزه با مواد مخدر است و 
تولیدات و کشت مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با 
بیست سال گذشته حدود ۵۰ برابر شده و آمار ها نشان 
می دهد در سال ۲۰۱9، نه هزار تن کشت مخدر در 
افغانستان صورت گرفته است. فرمانده مرزبانی کشور با 
بیان اینکه وضعیت مرز های ما در دریا، آسمان و خشکی 
وضعیت خوبی است افزود: به لطف الهی و با نگاه بین 
المللی فرماندهی کل قوا، وضعیت مرز ها در مقایسه با 
گذشته از حیث اشرافیت و تعامالت اقتصادی و فرهنگی 

با همسایگان، مطلوب است.

 وی گفت: به منظور رفاه حال مرزبانان یکی از مؤلفه هایی 
که به جد دنبال می شود، ساخت شهرک های مسکونی 
حضور  برای  وغیره  فروشگاهی  درمانی،  امکانات  با 
خانواده های مرزبانان غیور ایران اسالمی است. حجت 
االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در استان هم در این 
دیدار گفت: مرزبانی جمهوری اسالمی ایران فقط مرزبانی 
فیزیکی از دریا و خشکی نیست ، بلکه مرزبانی از مرز های 

عقیدتی ، فکری ، اسالمی و ارزشی است.
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ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲3۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
             جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۸۱۰۸۵ محکوم علیه خانم زهرا حاجی آبادی و غیره محکوم اند به پرداخت مبلغ ۴۵/۲۰۴/۴۷۹ ریال بابت اقساط معوق دادنامه اعسار در حق محکوم له آقای 
محمد صادقی چلونک و پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- یکفرد ۱۲ متری زرشکی ماشینی ۵۰۰ شانه با اتیکت نگین مشهد )تابان( 

۲- یکفرد ۱۲ متری ماشینی زمینه شکالتی طرح ۵۰۰ شانه یا اتیکت شاکرین بافت مشهد ۳- یکفرد ۹ متری ماشینی زمینه شکالتی که جمعا به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در 
روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ 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 فی 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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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امام على علیه السالم فرمودند:

َُّه َو ال یَخافَنَّ اِالّ َذنْبَُه ال یَْرُجَونَّ اََحٌد مِنُْکْم اِالّ َرب
هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد و جز از گناه خود نترسد.

(نهج البالغه: ح82، ص1123)
 

خانواده هاى محترم شایگان و راج پوت 
با نهایت تأسف درگذشت مرحوم مهندس ابوالقاسم شایگان 

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، براى آن مرحوم غفران و رحمت الهى و براى شما 
بازماندگان صبر جمیل و  اجر جزیل خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت حسینى بیرجند

اداره جمع آورى و فروش اموال تملیکى استان خراسان جنوبى در نظر دارد با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به فروش نقد و اقساط 14 ملک از 
امالك به نام دولت جمهورى اسالمى ایران با کاربرى هاى مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به آدرس بیرجند خیابان غفارى - خیابان یاس پالك 22 اداره جمع آورى و فروش اموال تملیکى 

استان مراجعه فرمایند. 
ضمناً شرایط نقد و اقساط توسط سازمان با رعایت قوانین سازمان انجام مى  گردد. تلفن تماس: 32341526 - 056

مزایده اموال غیر منقول اداره جمع آورى و فروش اموال و تملیکى خراسان جنوبى

نشانىردیف
پالك ثبتى

مساحت کل زمیننوع مال
توضیحاتقیمت پایه سهم سازمان(ریال)واحد سهم(دانگ)(متر مربع)

اصلىفرعى

626,000,000دانگ401,34مستغالت212214نهبندان - روستاى طبسین علیا1
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622,000,000دانگ500مستغالت209214نهبندان - روستاى طبسین باال2
6535,000,000دانگ297,44مستغالت1308148درح – خیابان امام حسین (ع)3
632,000,000دانگ562,28مستغالت255214نهبندان روستاى طبسین4
632,000,000دانگ202,71مستغالت325214نهبندان – روستاى طبسین5

6155,000,000دانگ229,1مستغالت1193456درمیان – روستاى نوغاب6

45,000,000سهم500زمین- مشاع5164بیرجند – روستاى حاجى آباد بخش 72
685,000,000دانگ506,82مستغالت335165نهبندان – روستاى سهل آباد8
682,000,000دانگ388,7مستغالت5241332قاین – روستاى على آباد علیا9

6210,000,000دانگ291,69مستغالت65797نهبندان روستاى چاهشند10
647,000,000دانگ8633,9زمین - مشاع4731413قاین – روستاى زوگ11
615,500,000دانگ882زمین کشاورزى4691413قاین – روستاى زوك12

6155,000,000دانگ237,97مستغالت3078قاین – روستاى نوغاب حاجى آباد13

6210,000,000دانگ181,45مستغالت93744نهبندان – روستاى گوند14

مزایــده عمومــى

آغاز سرمایه گذارى 268 میلیاردى براى تشکیل ”هاب شتر“ در استان

8 هزار شتر براى 5 هزار شغل جدید
محمودآبادى - قرار است خراسان جنوبى طى یک 
مرکز  به  تبدیل  سال 1400  تا  ساله  سه  داد  قرار 
منطقه اى پرورش شتر در کشور شود،مرکزى که 
قرار است با واردات 8 هزار نفر شتر براى 5 هزار نفر 
اشتغال زایى کند. «هاب»به معنى مرکز منطقه اى 
پرورش شتر است،واژه اى که این روزها در استان

زیاد مى شنویم و البته درباره تالش هایى که استاندار 
خراسان جنوبى براى اجراى کامل این طرح انجام 
داده تاکنون خبرهاى زیادى منتشر شده است، اما 
از جمله  زمینه   این  در  متفاوت  وجود سوال هاى 
اینکه چه کسانى از مزایاى این طرح بهره مند مى 
منابع انتظار عرصه هاى  در  شوند؟ چه سرنوشتى 

این  براى  هایى  زیرساخت  چه  است؟  طبیعى  
 .  .  . و  شود  آماده  استان  در  است  قرار  موضوع 
هاب  ویژه  خبرى  نشست  گذشته  روز  شد  باعث 
شتر در سازمان جهادکشاورزى استان برگزار شود.

چرخه کامل براى پرورش شتر
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى 
خراسان جنوبى با اشاره به پتانسیل هاى دامى استان 
گفت: 70 هزار رأس گاو و گوساله، 30 هزار نفر شتر، 
یک میلیون و 600 هزار رأس گوسفند و بز در استان 
داده مى شود که ساالنه  پرورش  دامداران  توسط 
13 هزار و 500 تن گوشت قرمز و 114 هزار تن

شیر تولید مى کنند.  
اشرفى گل  در ادامه طرح هاب شتر در منطقه را 
مطرح کرد،طرحى که قرار است بر اساس آن هشت 
هزار نفر شتر شیرى توسط ستاد اجرایى فرمان امام 
(ره) وارد استان و توزیع شود.  به گفته وى  با اجراى 
این طرح براى سه هزار نفر در استان اشتغال ایجاد مى 
شود که البته با اجراى تمام زیرساخت هاى مربوط به 
این طرح از کارخانه تولید شیرخشک شتر تا فرآورى 
شیر و تبدیل آن به صابون و شامپو و یا کارخانه 
فرآورى پشم و پوشت شتر و . . . مى توان امیدوار 
بود اشتغال مستقیم و غیر مستقیم آن بیشتر شود.  

اشرفى گل، با اشاره به موضوع مهم فاصله  نسل 
در شتر و دوره باردارى13 ماهه در این حیوان ادامه 
داد: این موضوع ما را مجبور به واردات شتر مى 
شترهاى  ازدیاد  منتظر  توانیم  نمى  که  چرا  کند، 
دنبال  به  چون  طرفى  ،از  باشیم  استان  در  بومى 
به نژادى و همچنین شترهایى با تولید شیر بیشتر 

هستیم راهى به جز واردات شتر نداریم.
144 نفر شتر وارد استان شدند

وى گفت: تاکنون توسط ستاد اجرایى فرمان امام  
(ره) 144 نفر شتر و  هزار و 61 رأس دام سبک وارد 
استان شده است. یکى از خصوصیات مهم این شتر 

ها تولید 10 تا 12 کیلوگرم شیر در روز است که مى 
تواند منفعت مالى فراوانى براى شتردار داشته باشد. 
وى ادامه داد: این منفعت در صورتى  ارزش بیشترى 
خواهد داشت که بتوانیم کارخانه هاى فرآورى آن را 
نیز در زمان کوتاهى به بهره بردارى برسانیم،یعنى در 
راستاى افزایش تعداد شترها در استان کارخانه هاى 

فرآورى آن نیز احداث شود.
اشتغال زایى بیشتر با تقویت زیرساخت ها 
ابراز  جنوبى  خراسان  دامى  تولیدات  بهبود  معاون 
شده  انجام  هاى  ریزى  برنامه  با  کرد:  امیدوارى 
مجتمع جمع آورى شیر شتر زودتر از زیرساخت هاى 
دیگر حداقل تا اردیبهشت سال آینده اجرایى تا شیر 
شترداران از آنها خریدارى شود. عالوه بر این  براساس 
تفاهم نامه ستاد اجرایى امام (ره) در مرکز جمع آورى 
شیر براى 26 نفر در استان اشتغال ایجاد مى شود. 
اشرفى گل با بیان اینکه یکى دیگر از تعهدات ستاد 
دام  واردات 25 هزار رأس  (ره)  امام  اجرایى فرمان 
سبک  به استان بوده است، افزود: این امر اشتغالزایى 
براى 2 هزار نفر را به همراه دارد ، همچنین کارخانه 
بسته بندى گوشت شتر با اشتغال براى 10 نفر، کارخانه 
بسته بندى روغن کوهان، صابون و شامپوى شتر با 
اشتغال 20 نفر، کارخانه پارچه بافى و ریسندگى با 
اشتغال 20 نفر و تولید علوفه در زمین هاى غیردولتى 
با اشتغال 100 نفر ایجاد خواهد شد که جمع اشتغال 

آن به 5 هزار و 186 نفر خواهد رسید. 
وى در ادامه درباره شغل هاى وابسته به شتر هم 
گفت: سه سایت قرنطینه دام در دو کوهانه،یزدان 
بازار   ، نژادى بچه شتر  به  نهبندان ،یک مرکز  و 
انبار  ایجاد  زیرکوه،  و  نهبندان  در  دام  تخصصى 
کنار  در  نیز   .  . و.  استان  از  نقطه   10 در  علوفه 
کارخانه هاى فرآورى به کمک ستاد اجرایى فرمان 

امام (ره ) ایجاد خواهد شد.

27 ستاد تسهیلگر براى متقاضیان
وى اعالم کرد:  در حال حاضر 27 تسهیلگر توسط 
جنوبى  خراسان  سطح  در  (ره)  امام  اجرایى  ستاد  
براساس شرایط  را  متقاضى  افراد  تا  انتخاب شدند 
خاصى شناسایى و براى دام سبک و شتر به جهاد 
کشاورزى معرفى کنند.  وامى که به افراد متقاضى 
پرداخت مى شود 40 میلیون تومان است که در اختیار 
بانک قرار مى گیرد و دام مورد نظر شتر یا گوسفند و بز 
به دامدار تحویل مى شود. نکته مهمى که در این باره 

الزم است شهروندان بدانند، این است که این وام به 
روستاییانى پرداخت مى شود که ساکن روستا هستند 
و زمین براى نگه دارى از شتر و دام سبکى که به آنها 

داده مى شود، دارند.
شتردارى به شرط احیاى مرتع

اشرفى گل توضیح داد: شترها باید به صورت صنعتى 
نگهدارى شوند چرا که در این طرح نباید عرصه هاى 
منابع طبیعى استان دچار چالش شود. از طرف دیگر 
بخشى از اراضى نیز باید براى تولید علوفه (خارشتر) 
توسط دامداران احیا شود.وى ادامه داد: تاکنون 6.5 
هکتار زمین در حیدرآباد زیرکوه به ستاد اجرایى امام 
و 500  هزار  و  شتر  نفر  نگهدارى 600  براى  (ره) 

رأس دام سبک واگذار شده و 400 هکتار زمین نیز 
در مجاور آن براى احیاى مراتع واگذار شده است.

معاون بهبود تولیدات دامى خراسان جنوبى اضافه 
ستاد  با  نامه  تفاهم  این  براساس  همچنین  کرد: 
در  زمین  هکتار  هزار   2 (ره)  امام  فرمان  اجرایى 
نهبندان و زیرکوه براى کشت خارشتر به صورت 

موقت تحویل شده است.
به گفته وى قرار است جشنواره شتر بهار سال آینده در 
شهرستان نهبندان برگزار شود، این جشنواره با هدف 

آشنایى بیشتر با صنعت شتردارى در استان خواهد بود.
سرمایه گذارى میلیاردى 

ستاد فرمان امام (ره)
جانشین معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى سازمان 
با اشاره به تفاهم  جهاد کشاورزى خراسان جنوبى 
با استان، گفت:  امام (ره)  نامه ستاد اجرایى فرمان 
کل سرمایه گذارى ستاد اجرایى فرمان امام و استان  
268 میلیارد تومان است که براى راه اندازى 3 هزار 
واحد دامى با اولویت هاب شتر و زنجیره کامل تولید  
آن خواهد بود. فرجامى فرد افزود: سهم ستاد از این 
سرمایه گذارى 169 میلیارد تومان و سهم استان 99 
میلیارد تومان است، عالوه بر این براى زیر ساخت ها

 نیز 16 میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده که 
سهم ستاد و استان هر کدام 8 میلیارد تومان خواهد 
بود. وى همچنین خرید تضمینى شیر شتر، راه اندازى 
واحد هاى صنعتى از جمله کارخانه بسته بندى شیر، 
این  فرآورده هاى  سایر  و  شتر  گوشت  شیرخشک، 
حیوان از جمله پشم و روغن کوهان را از برنامه هاى 
آینده در قالب تفاهم نامه استان با ستاد اجرایى فرمان 
(ره) عنوان کرد.   جانشین معاون برنامه ریزى و امور 
اقتصادى سازمان جهاد کشاورزى خراسان جنوبى 
تاکید کرد: در این استان پنج شهرستان طبس، خوسف، 
نهبندان، بشرویه و زیرکوه مرکز پرورش شتر هستند.

بهترین عسل در خراسان جنوبى
در ادامه این نشست موارد دیگرى از جمله وضعیت 
تولید مرغ و تخم مرغ ، عسل و کرم ابریشم مطرح 
شد. مدیر امور طیور جهاد کشاورزى خراسان  جنوبى 
گفت: 747 واحد پرورش دهنده زنبورعسل در خراسان 
جنوبى ساالنه 180 ُتن عسل تولید مى کنند. فضائلى 
راد در نشست  خبرى با اشاره به وجود زنجیره کامل 
پرورش مرغ، جوجه کشى و کارخانه خوراك دام و 
کشتارگاه در خراسان جنوبى اضافه کرد: در حال حاضر 
640 واحد مرغ گوشتى با ظرفیت 10 میلیون قطعه 
مرغ و تولید ساالنه 57 هزار تن گوشت فعال است.
 مدیر امور طیور جهاد کشاورزى خراسان  جنوبى 
با بیان اینکه 39 واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت 2 
میلیون و 100 هزار قطعه مرغ در استان وجود دارد، 
افزود: ظرفیت تولید ساالنه این واحدها حدود 22 

هزار و 500 تن است.
 وى با اشاره به فعالیت چهار واحد پرورش بوقلمون 
صنعتى با تولید ساالنه 500 تن گوشت در استان، ادامه 
داد: همچنین 155 واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت 
17 هزار و 600 قطعه و تولید ساالنه 600 تن گوشت 
در خراسان  جنوبى وجود دارد.  فضائلى راد بیان کرد: 

در  بهره بردار   64 ابریشم  کرم  پرورش  حوزه  در 
استان فعال هستند که به طور متوسط ساالنه 4 

هزار و 712 کیلو پیله تولید مى کنند.
 مدیر امور طیور جهاد کشاورزى خراسان  جنوبى 
با بیان اینکه 747 واحد پرورش زنبور عسل با 30 
هزار کندو در استان وجود دارد، گفت: ساالنه 180 
در  واحدها  این  توسط  مرغوب  بسیار  عسل  تن 

استان تولید مى شود.
دام هاى شناسنامه دار

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان نیز 
در این نشست با اشاره به طرح هویت گذارى دام ، 
و  گاو  تاکنون 41 هزار و 867 رأس  اظهار کرد: 
و  هزار   61 شتر،  نفر   714 و  هزار   12  ، گوساله 
بُز   رأس   117 و  هزار   39 و  گوسفند  رأس   285

هویت گذارى و پالك کوبى شدند.
محمد شبانى افزود: هویت گذارى دام سبک تا پایان 
امسال مهلت دارد و پس از آن نگهدارى، حمل و انتقال 
دام هاى فاقد پالك کوبى قاچاق تلقى خواهد شد. 
یادآور شد:  سازمان جهاد کشاورزى  دام  امور  مدیر 
دامدارى صنعتى شیرى  در حال حاضر 294 واحد 
با ظرفیت 12 هزار و 578 رأس دام و 153 واحد 
دامدارى غیر صنعتى شیرى با ظرفیت 1541  رأس 

دام در سطح استان فعال است. 
وى با اشاره به ایستگاه بز کرکى در سربیشه و بحث 
هاى تولید کرك و صادرات آن افزود: بز کرکى در 
آب وهواى خاص پرورش مى یابد، مناطق استوایى، 
حاشیه و قسمت هاى خشک کویرى و حتى نواحى 
خشک سردسیر براى بز کرکى مناسب هستند و در 
مناطق مرطوب هرگز نمى توان آن را پرورش داد. 
وى ادامه داد:  بز کرکى یکى از مهم ترین نژادهاى 
بز ایران است که از چندین سال قبل اصالح نژاد 
سربیشه  شهرستان  در  نیاکان  سبک  به  دام  این 

خراسان جنوبى در حال انجام است.
وى با اشاره به اینکه از بزهاى این ایستگاه حدود 
240 گرم کرك خالص استحصال مى شود، گفت: 
کرکى  بز  توده هاى  جنوبى  خراسان  بومى  بزهاى 
هستند که بیش از 50 درصد و حتى در نمونه هایى 
80 تا 90 درصد از پوشش بدن آن ها کرك است. 
وى ادامه داد: دام مازاد این مرکز ساالنه بین دامداران 
منطقه با قیمت مصوب توزیع مى شود با این هدف که 
اصالح نژاد دام به سبک نیاکان نسل به نسل منتقل 
و برایآن ها بهره ورى اقتصادى داشته باشد. گفته مى 
شود در حال حاضر کرك تولیدى مشترى خوبى دارد 
و حتى پیش فروش مى شود و قیمت آن نیز مانند 

دالر در حال تغییر است.
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