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*  هرم پور

نسل قربانی شده
پدر خانواده یک طرف و مادر خانواده 
طرف دیگر، سری در تلفن همراه 
و چشمی به صفحه اش دارند! آن 
طرف تر،  فرزندی معصومانه فاصله 
دل های این پدر و مادر را که احتمااًل 
 تحصیل کرده هم هستند، هروله 
می کند تا تمنای نگاهش، جوابی 
داشته باشد و درخواست التفاتش، 
 پاسخی به دنبالش بیاد! اما نه تنها 
این گونه نیست، بلکه هر بار که 
مزاحم تمرکز پدر و مادر عزیزش  
روی مطلبی خاص یا دیدن تصویری 
ویژه می شود ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

خطر این است انتخابات ، 
تشریفات شود

روحانی:

صفحه  6

تحریم ها هم رفع شود، نباید
 با آمریکا  مذاکره کرد  

بروجردی:

وحدت مهیا نباشد، پایداری 
حق دارد مستقل بیاید

حسن بیادی:

صفحه  6

صفحه  6

5“هردنگ” خوسف توجه می خواهد5ایجاد 31۹شغل ریز و درشت با 315 میلیارد5فجر سپاه با ۷۷۹ ۲ برنامه

بن بست مالیاتی
تولید  لرزید
واحدهای تولیدی استان توان پرداخت۲۰ - ۲۵ درصد سود خالص را برای مالیات ندارند

 نشانه گیری رئیس کل دادگستری ؛ 

نقشه راه گیاهان دارویی در  مرحله چکش کاری
 برگزاری نشست های بررسی نقشه راه تهیه شده برای تولید ، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی استان آغاز شده و برنامه ریزی ها و 
 ارزیابی ها برای اجرای راهکارهای این نقشه در حوزه های مختلف زیر ذره بین مسئوالن مرتبط برای اجرا در میدان عمل است. نقشه
 راهی که برای اجرای عملی نیاز به کمک دستگاه های مختلف و مرتبط در استان دارد ... مشروح در صفحه ۳

جناب آقای هادی خسروی 
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت پدر همسر گرامی تان

 مرحوم کربالیی حسین مهرآور
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده

 علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

جمعی از همکاران

آگهي مزایده به شماره فراخوان 1098003929000001
و شماره فراخوان 1098003929000002 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 2 )دو( دستگاه خودرو 
و 16 )شانزده( دستگاه موتورسیکلت مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 
1098003929000001 و 1098003929000002 به فروش برساند. متقاضیان محترم مي 
توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، از تاریخ انتشار آگهي 98/11/08 لغایت 
 www.setadiran.ir98/11/21 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتي 
مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره    1-32421560-056 اداره امور 
اداری تماس حاصل فرمایند. آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( و تحویل پاکت )الف(- تضمین شرکت در مزایده - به اداره کل حفاظت 
محیط زیست، پایان وقت اداري روز 98/11/21 خواهد بود. زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده: 
روز چهارشنبه 98/11/23 ساعت 10 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل حفاظت محیط زیست 
 برگزار خواهد شد. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه ثبت نام
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس خیابان مطهری- سازمان صنعت، معدن 

و تجارت، طبقه همکف اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

جناب آقای 
مهندس اسد ا... جالل زاده

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان خراسان جنوبی
 که موید حسن سابقه، توانایی و تجارب ارزشمند شما 
می باشد تبریک عرض نموده، ضمن قدردانی از زحمات 
ارزنده جناب آقای مهندس شهامت در دوران تصدی 
را در  مسئولیت، سربلندی و موفقیت روزافزون شما 

مسئولیت جدید از درگاه خداوند سبحان آرزو داریم.

مسافربری شماره 8 لوان نور- شماره ۴  میهن نورآریا )علی دالکه(

جناب آقای 
مهندس اسد ا... جالل زاده

سرپرست محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خراسان جنوبی

 با کمال مسرت انتصاب ارزشمند شما را که حاصل 
سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی اجرایی 
جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
همچنین از زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقای 
مهندس شهامت کمال تشکر و قدردانی را داشته 
توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

انجمن شرکت های مسافربری استان خراسان جنوبی

جناب آقای احسان یوسفی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل حوزه استاندار خراسان جنوبی
 که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد،

صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال
 توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

مراسم اولین سالگرد درگذشت فرزند، همسر، مادر و معلمی دلسوز

 مرحومه فرشته فتاده 
)همسرآقای  محمود  اطلسی کارمند  سازمان جهاد کشاورزی( 

امروز سه شنبه ۹8/11/8 از ساعت ۲ الی3 بعدازظهر
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می شود. 
فتاده ، اطلسی و فرزندان

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود    هم تاج سرم بود و هم بال و پرم بود
هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند     آوازه نامش سند معتبرم بود

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج مال محمد یوسف پور 
جلسه یادبودی روز چهارشنبه ۹8/11/۹ از ساعت 1۰ الی 11 صبح در محل 

حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: یوسف پور،  خسروی، رضایی و سایر فامیل وابسته

ضمن تشکر از ابراز همدردی و حضور سروران گرامی در مراسم تشییع و ترحیم عزیزمان

 مرحومه حاجیـه رقیـه جعفـری 
)همسر مرحوم عباس معاضدی فر(

 به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه فردا چهارشنبه ۹8/11/۹ 
 )مصادف با سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا »س«( از ساعت

 ۹ الی 1۰ صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: معاضدی فر، جعفری و سایر بستگان

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(
مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصل پاییز سال 13۹8 موضوع ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های 

مستقیم از طریق سامانه TTMS.TAX.GOV.IR حداکثر 15 بهمن ماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵2۶

آگهي فروش امالك
 به صورت مزایده

سازمان اموال و امالك ستاد
شرح در صفحه آخر

صفحه  2
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2
سرمقاله

نسل قربانی شده!
* هرم پور

پدر خانواده یک طرف و مادر خانواده طرف 
به  چشمی  و  همراه  تلفن  در  سری  دیگر، 
فرزندی  تر،  طرف  آن  دارند!  اش  صفحه 
معصومانه فاصله دل های این پدر و مادر را 
 که احتمااًل تحصیل کرده هم هستند، هروله 
می کند تا تمنای نگاهش، جوابی داشته باشد و 
در خواست التفاتش، پاسخی به دنبالش بیاد! اما 
نه تنها این گونه نیست، بلکه هر بار که مزاحم 
تمرکز پدر و مادر عزیزش  روی مطلبی خاص 
یا دیدن تصویری ویژه می شود، توبیخ می 
بیند و با چشم های گزنده، تنبیه هم می گردد! 
این برشی از زندگی ناجوانمردانه تکرار شده هر 
روزه صدها خانواده اطراف ماست که فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، رونق را از آنها 
و دلگرمی را از محیط و ادب را از تعامالت 
مهربانانه شان گرفته است. واقعا ناجوانمردانه! 
چرا که انگار در یک خانواده، هیچ کس به 
دیگری کاری ندارد، به او اهمیتی نمی دهد، 
دنبال وضعیتش را نمی گیرد و شرایط روحی و 
روانی اش را پی جویی نمی کند، دل به دلش 
نمی گذارد و نازش را نمی َخرد و از خواسته ها 
و نیازهایش سؤالی نمی پرسد. انگار قرار است 
دیگر هیچ دلی، خالصانه برای دلی نتپد و هیچ 
چشمی با خلوص، برای قلبی به اشک ننشیند. 
همه اسیر همان متن ها و تصویرها و فیلم 
ها و صداها و رویدادهایی شده ایم که چون 
نو و تازه اند، به کام مان می نشینند و چون 
عمیق نیستند، به سرعت از یاد می روند. شبکه 
 های اجتماعی و فضای مجازی، تربیت کننده 
مورد اعتمادی برای نسل های بعد ما  نخواهند 
برای  را  از سربلندی  بود و هیچ دریچه ای 
واقعی،   سوخته  نسل  کرد.  نخواهند  باز  ما 
قربانیان حقیقی این ماجرا و متضررین رده 
 اول، کودکان معصومی هستند که به مسلخ 
بی تفاوتی های پدران و مادران شان دعوت 
شده اند و ناگزیرند برای وارد نشدن به حریم 
های تازه ایجاد شده که هر روز جدیدتر از 
دیروز، پیله وار، اطراف جان و دل و ذهن شان 
را با تار بی تفاوتی ها فرا می گیرد، روز به روز 
فاصله دل و قلب شان را به پدرها و مادرها 
بیشتر و بیشتر کنند. حقیقت تلخ آن است 
که شبکه های اجتماعی، جای فرزندان ما را 
 گرفته اند، جایگاه شان را ... )ادامه در ستون مقابل( 

سه شنبه* 8 بهمن 1398*  شماره 4556 

تشدید یخبندان در خراسان جنوبی، تا چهارشنبه

صداوسیما - کارشناس هواشناسی استان گفت: با وجود امواج نسبتا پایدار در الیه میانی جو، امروز و فردا آسمان استان در اغلب ساعات صاف و شرایط جوی آرام 
و یکنواخت خواهد بود.زارعی با بیان اینکه با تقویت زبانه های سیستم پرفشار، تا صبح روز چهارشنبه )۹ بهمن( برای استان تداوم سرما و تشدید یخبندان شبانه 

پیش بینی می شود افزود: عبور امواج ضعیف کم دامنه نیز از ظهر چهارشنبه )۹ بهمن( تا صبح جمعه )۱۱ بهمن( سبب افزایش دما، ابر و رطوبت خواهد شد.

)ادامه سرمقاله( اشغال کرده اند و لذت توجه فراگیر 

لحظه ای  را  جایگزین لذت مستدام فرزندپروری 
کرده اند. قربانیان اصلی شبکه های اجتماعی، 
کودکان و نسل نوپای ما هستند. هیچ عیبی بر 
آنان نیست اگر فردا در خیابان های  همین شهر، 
تاریخی ترین تظاهرات ضد بی تفاوتی خانوادگی 
را علیه ما راه بیندازند و شعار »پدر و مادر بی 
تفاوت، مرگت باد، مرگت باد« را سر دهند! اگر 
فضای  در  شده  صرف  زماِن  برابر  دو  حداقل 
مجازی به کودکان مان نپردازیم، سخت باخته 
ایم و البته، زندگی قماری نیست که برای باختن 
یا بردن به آن وارد شده باشیم؛ زندگی، حقیقتی 
است که باید آموخت و انجامش داد. و گرنه به 
سرافکنده  بعدی،  متمادی  های  نسل  درازای 
خواهیم کشید. رنج همیشگی  و  بود  خواهیم 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹4383۱ ارسال فرمایید(      

 بن بست مالیاتی تولید لرزید

گروه خبر - برخی واحدهای تولیدی استان 
در بازدید رئیس کل دادگستری از شهرک 
صنعتی بیرجند از میزان مالیات گالیه مند بودند 
چرا که در شرایطی فعلی با وجود مشکالت و 
افزایش هزینه ها، توانایی پرداخت مالیات های 

سنگین را ندارند و معتقدند مبلغ دریافتی برای 
مالیات نسبت به حجم تولید و سود آنان بسیار 
زیاد است.رئیس کل دادگستری استان هم این 
گفته ها را قبول دارد و این گالیه های تولید 
 کنندگان را به جا می داند، چون می گوید : 

در  ویژه  به  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
خراسان جنوبی در شرایطی نیستند که هم 
هم  و  باشند  روزمره  نیازهای  پاسخگوی 
بتوانند این حجم از مالیات قانونی را پرداخت 
کنند.حجت االسالم حمیدی ادامه  می دهد: 
سود  از  درصد   ۲۵  –  ۲0 حدود  پرداخت 
خالص یک واحد تولیدی برای مالیات بسیار 
زیاد است که این موضوعات را حتماً به قوه 
قضائیه منتقل می کنیم تا در ستادهای مربوطه 
مورد پیگیری قرار گیرد چون ساختار قوانین 
و مقررات در بحث مالیات نیازمند اصالح در 
راستای حمایت از تولیدکنندگان است. او در 
جمع خبرنگاران می افزاید: باید با استفاده از 
ابزارهای تشویقی شرایطی را فراهم کنیم که 

یک واحد تولیدی در مناطق مرزی بتوانند با 
آرامش و با سهولت کار خود را انجام دهد.

حمیدی تاکید می کند: تولیدکنندگانی که در 
مناطق کمتر توسعه یافته و در جوار مرز فعالیت 
می کنند، باید بتوانند از ابزارهای تشویقی در 
بخش صادرات و توزیع محصوالت استفاده 
کنند.از نظر او برخی از واحدهای تولیدی هم 
با مشکالت حقوقی و قضایی مواجه هستند 
بانک ها  و  از عملکرد سازمان ها  ناشی  که 
است، برخی از مشکالت واحدهای تولیدی 
برمی گردد  قوانین کشور  و  مقررات  به  نیز 
و او در بازدید و ارزیابی ها، این مشکالت 
را رصد کرده است. رئیس کل دادگستری 
از  یکی  صنعتی  شهرک  اینکه  بیان  با 

است،  جنوبی  خراسان  خوب  ظرفیت های 
هدفش از بازدیدها را شناسایی مشکالت و 
کمک برای حل مشکالت این واحدهای 
گوید:  می  و  کند  می  عنوان  تولیدی 
تولیدی  واحدهای  مشکالت  از  برخی 
درون  مدیریت  در  اشکال  دلیل  به 
است. رسیده  امروز  شرایط  به  سازمانی 

او می گوید: قوه قضائیه به مقوله حمایت 
در  و  پیدا کرده  اشتغال ورود  و  تولید  از 
این راستا ستادی در این دستگاه شکل 
ستاد  این  تشکیل  از  هدف  که  گرفته 
ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی 
قضائیه  قوه  ظرفیت های  از  استفاده  و 
برای رونق تولید و رفع موانع تولید است.

 نشانه گیری رئیس کل دادگستری؛

واحدهای تولیدی استان توان پرداخت ۲۰ – ۲۵ درصد سود خالص را برای مالیات ندارند

امتیازی که فردوس به سارقان می دهد
سربازی-فرمانده انتظامی شهرستان فردوس 
گفت : نبود دوربین در سطح معابر و حتی 
مرکز شهر به عنوان امتیازی است که ما 
به سارقان داده ایم و آنها با خیال راحت و 
اغلب در ساعات ابتدای شب که افراد مطمئن 
هستند به زودی به خانه بازمی گردند و موارد 
ایمنی را هم رعایت نمی کنند، دست به 
سرقت می زنند.سرهنگ علیرضا فوالدی 
که در جمع خبرنگاران سخن می گفت وقتی 
نوبت به گزارش سرقت ها که در صدر آسیب 
های اجتماعی فردوس است، رسید از اینکه 
شهری مانند فردوس با این وسعت در سطح 

معابر و حتی مرکز تجاری شهر یک دستگاه 
دوربین مدار بسته ندارد به شدت انتقاد کرد و 
از شورای اسالمی شهر و فرمانداری خواست 
هر چه زودتر نسبت به حل این مشکل مهم 
که مستقیما با امنیت یک شهر مرتبط هست 
اقدام کنند. او سرقت،  جرائم مواد مخدر و 
اختالفات خانوادگی را به ترتیب در صدر 
اجتماعی شهرستان فردوس  آسیب های 
برشمرد و افزود: در ۱0 ماهه گذشته ۲70 
که  داشتیم  شهرستان  در  سرقت  مورد 
متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۲ درصد بیشتر شده  است. وی البته این 

را هم گفت که ۱8۵ مورد از این سرقت 
ها منجر به کشف شده که خوشبختانه 7 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش کشف داشتیم. وی ادامه داد : شخصا 
اعتقادی به اینکه فردوس دومین شهر امن 
جهان است ندارم زیرا آماری در این خصوص 
نداریم و شاید مربوط به گذشته بوده ولی در 
حال حاضر با توسعه شهر و عبور افراد مختلف 
از شهر این موضوع  جایگاهی ندارد. وی در 
بخش دیگری به کشفیات مواد مخدر اشاره 
و گفت: در ۱0 ماهه گذشته ماموران مبارزه 
با مواد مخدر 8۹8 کیلوگرم انواع مواد مخدر 

سنتی و صنعتی کشف کردند که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱3 درصد کاهش 
داشته است. وی همچنین از کشف ۹ هزار و 
۲80 لیتر سوخت قاچاق و ۵۲7 هزار و400 
نخ سیگار به ارزش ریالی ۱0 میلیارد و 6۵6 
میلیون و 8۱7 هزار ریال را از دیگر کشفیات 

مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد. 
فوالدی از دستگیری باند 4 نفره سارقان 
از  و  داد  خبر  بودند  آموز  دانش  که  بومی 
خانواده ها خواست مراقب فرزندان خویش 
بوده و دوستانی که برای خود انتخاب می 
بیشتر مراقبت و مواظبت کنند.  را  کنند 

پلیس  گفت:  فردوس  انتظامی  فرمانده 
اندازی  راه  فردوس  شهرستان  در  فتا 
شده و در دهه فجر انقالب اسالمی به 
صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا جلوی 
و  گرفته  را  الکترونیکی  ها  کالهبرداری 

آموزش الزم را به مردم بدهد.

افزایش ۲۶درصدی کشفیات 
موادمخدر در استان

4۱ُتن انواع موادمخدر در خراسان جنوبی از 
از  نقل  به  شد.  کنون کشف  تا  سال  ابتدای 
صدا و سیما ، فرمانده انتظامی استان گفت: 
سبب  افغانستان  و  منطقه  در  آمریکا  حضور 
افزایش تولید و عرضه موادمخدر شده است 
و افزایش ۲6درصدی کشفیات در مقایسه با 
هوشیاری  نتیجه  در  قبل  سال  مشابه  مدت 
انتظامی  مأموران  روزی  و تالش های شبانه 
استان است.سردار شجاع افزود: دستگاه های 
مقابله ای به تنهایی نمی توانند در راه مبارزه با 
موادمخدر اقدام کنند بلکه بایستی تجهیزات 
توسط  موادمخدر  رصد  و  کشف  مناسب 
قرار  پلیس  اختیار  در  ربط  ذی  دستگاه های 
گیرد تا اقدامات تخصصی تری انجام گیرد.
وی با بیان اینکه حدود ۹6درصد موادمخدر 
سایر  از  جنوبی  خراسان  در  شده  کشف 
گفت:  است  شده  استان  این  وارد  استان ها 
خراسان جنوبی استانی کویری است که مرز 
طوالنی با کشور افغانستان دارد و تالش ما بر 
این است که ورود موادمخدر از مرز های این 

استان را به حداقل برسانیم.
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
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تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
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قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم
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با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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آگهی ابالغ اجرائیه  )سند ذمه - قرارداد بانکی(: بدین وسیله به آقای علی کاوسی فرزند غالمحسین به شماره ملی ۰۸۸۸۸۹۲۳۴۹ متولد ۱۳۵۶/۴/۴ به نشانی آموزش و پرورش سربیشه ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ 
مستند به قرارداد شماره ۹۲۳۹۷۹۸۶۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ جهت وصول مبلغ ۱۱/۷۱۴/۸۶۸ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۹/۰۸۵/۵۰۹  ریال اصل و مبلغ ۲/۶۲۹/۳۵۹ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۷/۲/۱۱ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای 
صدور اجرائیه علیه آقای عزیز عزیزی به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامن را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۲۷۲ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۳/۱  مامور اجرا امکان ابالغ مفاد 

اجرائیه در آدرس فوق میسر نبوده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.                                                                                                                                                        تاریخ انتشار: 1۳۹۸/11/۸             غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
یک دستگاه موتور سیکلت نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۱۴۹۸ اجرایی آقای محمد حسین صبحی فرزند محمد علی 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۴/۵۷۱/۹۷۸ ریال در حق آقای حسین صحراکار و مبلغ ۱/۲۲۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق 

دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه موتورسیکلت طرح هندا به شماره پالک ۹۶۶۵۷-۷۹۱ مدل ۱۳۹۴ به رنگ مشکی )که 
هم اکنون در پارکینگ نیروی انتظامی در توقیف می باشد و حسب نظر کارشناس منتخب بر اثر آفتاب زدگی و باران قطعات ظاهری موتور 
سیکلت آسیب دیده که باید تعویض گردد( معرفی و توقیف و به مبلغ سی و هفت میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
 قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس  Www.dadki.ir قابل مشاهده می باشد . 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۱۰۲۹ موضوع دعوی خانم معصومه حسینی و غیره به طرفیت خانم زهرا ایزدخواه و 
غیره به خواسته تقسیم ماترک در خصوص ۱- پالک ثبتی صفر فرعی از ۴۳۸۰ اصلی بخش یک بیرجند با کاربری مسکونی واقع 

در خیابان جمهوری اسالمی ۱۹- کوچه حائری پالک ۵  و ۱۰ به مساحت عرصه برابر سند مالکیت ۱۹۵/۲۰ متر مربع و مساحت عرصه پس 
از تعریض برابر اعالم شهرداری ۱۳۵/۵۱۱ متر مربع، مساحت اعیان ۱۱۰ مترمربع و دارای دو انشعاب برق، دو انشعاب آب و دو انشعاب گاز که 
به مبلغ ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است. ۲- پالک ثبتی صفر فرعی از ۴۳۷۹ اصلی بخش یک بیرجند با کاربری بهداشتی واقع 
در خیابان جمهوری ۱۹ حاشیه میدان فرهنگ به مساحت عرصه برابر سند مالکیت ۵۷۹/۵۵ مترمربع و مساحت عرصه پس از تعریض برابر 
اعالم شهرداری ۴۸۷/۰۲۴ مترمربع و مساحت اعیان ۳۳۲/۵۰ مترمربع و دارای یک انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز که به مبلغ 
۱۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است. ۳- پالک ثبتی ۱۲۶۶ اصلی بخش یک بیرجند با کاربری مسکونی واقع در خیابان حکیم نزاری 
۱۲ - کوچه شهید خامسان پالک ۱۷ مساحت عرصه برابر سند مالکیت ۳۴۵/۴۳ مترمربع و مساحت عرصه پس از تعریض برابر اعالم شهرداری 
۲۲۰/۴۳  مترمربع مساحت اعیان ۳۱۵ مترمربع و دارای یک انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز که به مبلغ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ 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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 1۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  091۵۵602۷3۷

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت کشاورزی حافظان سرسبزی فردوس

 ثبت به شماره ۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۳۵۱۰ روز پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۷ صبح در محل دفتر 
مرکزی واقع در نبش شهید آوینی ۶ تشکیل خواهد شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه شرکت 

فرمایند. دستور جلسه: انتخاب بازرسین شرکت
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پزشکی سه شنبه* 8 بهمن 1398*  شماره 4556  علوم  محترم  مسئولین  از 

خود  های  وعده  به  خواهشمندیم 
زودتر جامه عمل بپوشند و معوقات ما 
پرستاران که شب و روز بدون کوتاهی 
درگیر خدمات به بیماران هستیم  وبیش 
از یکسال معوق داریم را پرداخت کنند.
915...149
سالم آوای عزیز خواستم از روزنامه شما 
و گفتگوهای خانم نسرین کاری تشکر 
کنم چقدر خوب است که کسی باشد با 
مقام آوران استان و چهره های ماندگار 
استان و نابغه های شهر ما گفتگویی 
داشته باشد هم ما آشنا میشویم هم 
شاید تلنگری برای مسوولین باشد تا 

از این ظرفیت ها استفاده کنند
915...650

چند هفته پیش به مطب دکتر مراجعه 
کردم پزشک زنان این که دیگه عادی 
که 3 الی 4 نفر با هم میرن داخل رو 
این که نباید اعتراض داشته باشیم نفر 
اوایل  بود  رفته  آزمایش  من  جلویی 
جدید  آزمایشات  با  بود  اش  بارداری 
احتمال مشکل دار بودن جنین وجود 
داشت برای اطمینان خاطر باید میرفت 
مجددا آزمایش چشمام از حلقه دراومد 
قیمت آزمایش برای اینکه تا 90 درصد 
درست پیش بینی کند حدود 3 میلیون 
بود که تازه اگر بعد آن جنین مشکل 
داشت خانم دکتر خیلی راحت گفت 
دلم  میدهم  کورتاژ  و  سقط  دستور 
سوخت مسوولین استانی و کشوری در 
دانشگاه علوم پزشکی این ظلم نیست 
شاید کسی نداشته باشد بعد میگویید 
جمعیت کشور رو به سالمندی میرود 
چه تدبیری اندیشه اید پدر و مادر از 
نمی  بر  بارداری  دوران  عهده مخارج 

آیند متوجه میشوید...
ارسالی به تلگرام آوا

پیام  بگم چقد  مسوولین چقد  سالم 
یک  از  دریغ  و  کنه  چاپ  آوا  و  بدم 
چرا  نمیشود  اگر  حتی  که  جواب 
انتهای خیابان ماژانی خیابان شکوفه 
و ماژانی پایین تر اینقدر تاریک است 
و حتی یک تیر چراغ برق. روشنایی 
خیلی خطرناک است جرات نمیکنید 
ببری  خودتو  زباله  کیسه  شب  سر 
نمیبینید  هم  خودتون  پای  جلوی 
برای امتحان هم که شده یک شب 
سر بزنید تا از درد دل ما با خبر شوید.
ارسالی به تلگرام آوا

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نمایندگان مردم 
یا وکالی شهرداری

سالم گویا ستون دیدگاه برای اظهار 
نظر و پیشنهاد است و انتقاد در آن 
دارید  باالخره حق  نمی کنید  چاپ 
 در کنار ستون پیام شما که همه اش

و  پیشنهاد  است  خوب  است  انتقاد 
یا حتی تشکر هم باشد اما امیدوارم 
پیشنهاد امروزم را که در دلش یک 
 نقد هم نهفته است را منتشر فرمائید.

تان خواندم که شهردار  روزنامه  در 
آالینده  صنوف  زمین  در  بمبی 
بر  شیری  باید  اوال  است  انداخته 
روی دوش آقای استاندار و فرماندار 
که  کشید  شهر  شورای  آقایان  و 
پیشینه  به  اصال  که شاید  نفر  یک 
و دغدغه مردم در این خصوص آشنا 
بدون  را  اقدامی  هر  و  بیاید  نیست 
انجام  اجتماعی آن  تبعات  به  توجه 
دهد . من فکر می کنم  ) تاکید می 
 کنم فکر می کنم و مطمئن نیستم (

مردمداری  علم  شهردار  جناب  یا 
خدای  که  نیست  متوجه  و  ندارد 
در  و  انتخابات  آستانه  در  نکرده 
جامعه ملتهب امروز این کارش آن 
با قشری که سختی کشیده و  هم 
نیازمند توجه بیشتر است چه معنی 
پازل  در  ندانسته  یا  و  دهد  می 
و  نارضایتی  ایجاد  به  که   دشمن 
نا امیدی در جامعه امید بسته است 
کنم  می  پیشنهاد  کند.  می  بازی 
همانطور  بیرجند  فرمانداری  در 
در  شورا  مصوبات  تک  تک  که 
داده  تطبیق  آن  عمرانی  معاونت 
آن  سیاسی  معاونت  در  شود  می 
هم کمی به این موارد توجه شود و 
پیشنهاد می کنم آقایان عضو شورا 
یاد  به  را  حضورشان  فلسفه  هم 
به  روزی  نکرده  خدای  که  بیاورند 
دستگاه  مدافع یک  عنوان وکالی 
و  نشوند   شناخته  مردم  مقابل  در 
هم  آوا  روزنامه  به  همه  از  مهمتر 
و  موارد  این  کنم  می  پیشنهاد 
دیدگاه های دوستان را ثبت کن تا 
در آستانه انتخابات بعدی با انتشار 
مجدد آن مردم هم با دیدگاه های 
بتوانند  و  شوند  آشنا  افراد  واقعی 
همچنین  بگیرند.  بهتری  تصمیم 
پیشنهاد می کنم آوا برای انتخابات 
قبلی  های  دیدگاه  نیز  مجلس 
کاندیداهای این دور  را در خصوص 
تا  نماید  منتشر  مختلف  مسائل 
تبلیغاتی  فضای  در  نکرده  خدای 
واقعیت ها از نگاه مردم دور نماند.
م . ی  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تدوین اطلس بازی های بومی و محلی در خوسف

ایسنا-رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف از تدوین اطلس بازی های بومی و محلی در شهرستان خبر داد و گفت: این اطلس به زنده نگه داشتن بازی های بومی و محلی شهرستان کمک 
شایانی خواهد کرد.فاطمه چهکندی نژاد افزود: بیش از ۷0 درصد جمعیت شهرستان در مناطق روستایی زندگی می کنند؛ لذا توجه به ورزش روستایی از اولویت های این اداره شهرستان است.

وی از پیش بینی 50 برنامه های متنوع این اداره برای دهه فجر خبر داد که مسابقات فوتسال، والیبال، شطرنج، دوچرخه سواری، بازی های بومی و محلی از ان جمله است .

طاعون درحیات وحش 
فردوس و سرایان

زیست  محیط  مدیرکل   - کاری 
وحش  حیات  گفت:  جنوبی  خراسان 
و  فردوس  شهرستان  آزاد  مناطق 
طاعون  بیماری  معرض  در  سرایان 
نشخوارکنندگان کوچک قرار گرفتند.

حسن اکبری با بیان اینکه مدتی پیش 
وحش  حیات  پراکنده  تلفات  گزارش 
)قوچ و میش( در مرز شمالی استان 
)مرز فردوس، بجستان و گناباد( ارائه 
بررسی های  همان  در  افزود:   شد، 
اولیه به این نتیجه رسیدیم که احتماال 
عامل بیماری از منطقه حفاظت شده 
به  رضوی  خراسان  در  واقع  هاللی 
داخل استان گسترش پیدا کرده چرا 
که قبال در شهرستان های گناباد و 
بجستان تلفات حیات وحش گزارش 
انجام  از  بود. به گفته وی پس  شده 
نمونه  نهایت  در  متعدد  آزمایشات 
بانان  محیط  توسط  مریض  حیوان 
نمونه  و  بالینی  کامل  بررسی  برای 
قرار  دامپزشکی  اختیار  در  برداری 
تکمیلی  آزمایشات  نتیجه  و  گرفت 
عامل  استان  دامپزشکی  توسط 
نشخوار  طاعون  ویروس  بیماری 
تشخیص   )ppr( کوچک   کنندگان 
مقابل( ستون  در  )ادامه  شد...  داده 

 خبر ویژه

درآمد فرآوری صفر ، درآمد تولید 2 هزار میلیارد تومان

نقشه راه گیاهان دارویی در  مرحله چکش کاری
گروه خبر- برگزاری نشست های بررسی 
نقشه راه تهیه شده برای تولید ، فرآوری 
آغاز  استان  دارویی  گیاهان  یابی  بازار  و 
شده و برنامه ریزی ها و ارزیابی ها برای 
اجرای راهکارهای این نقشه در حوزه های 
مختلف زیر ذره بین مسئوالن مرتبط برای 
اجرا در میدان عمل است. نقشه راهی که 
برای اجرای عملی نیاز به کمک دستگاه 

های مختلف و مرتبط در استان دارد.
گیاهان  ملی  “سند  مصوبه  به  توجه  با 
دارویی و طب سنتی کشور” در جلسه ۷35 
مورخ ۲5 تیرماه سال 139۲ شورای عالی 
برای تحقق اهداف و  انقالب فرهنگی و 
در  مهم  سند  این  راهبردی  سیاست های 
برش منطقه ای و استانی، طرح پژوهشی 
با عنوان “تهیه، طراحی و اجرای نقشه راه 
گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان 
این  اجرای  از  شد.هدف  اجرایی  جنوبی” 
طرح، مطالعه، طراحی، اجرا و سیاست گذاری 
در مسیر تحقق اهداف سند ملی گیاهان 
دارویی و طب سنتی است. از این رو نقشه 
راه گیاهان دارویی و طب سنتی می تواند به 
عنوان نقشه فنی و اجرایی تحقق اهداف 
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در 
شود.مجری  تلقی  جنوبی  خراسان  استان 
طرح نقشه گیاهان دارویی استان و عضو 
دانشگاه  هیات علمی دانشکده کشاورزی 
بیرجند، گفت: بسیاری از محصوالت تولید 
شده در استان مانند گل نرگس، زعفران، 
زرشک و عناب منحصر به فرد است و این 
محصوالت  اقتصادی  نظر  از  محصوالت 
ارزشمندی هستند.محمدحسین امینی فرد، 
دارویی  گیاهان  نقشه  بررسی  نشست  در 
استان خراسان جنوبی با تاکید بر ثبت دخایر 
ژنیتکی و ایجاد بانک ژن گیاهی، گفت: در 
حوزه زیرساخت، تدوین استانداردها، برنامه 

کامل کشت و ساماندهی تولیدکنندگان و 
بهره وران گیاهان دارویی دنبال می شود و 
باید استانداردهای مزرعه و بذر و نهال را 

مشخص کنیم.

1300 گونه گیاه دارویی در استان 
دارویی  گیاهان  راه  نقشه   طرح  مجری 

گفت: اکنون یک هزار و 300 گونه گیاه 
دارویی در خراسان جنوبی وجود دارد که 
۸0 گونه آن جزو گیاهان کمیاب و بومی 
است. گیاهان دارویی استان10 درصد از 
تنوع کشور را تشکیل می دهدو خراسان 

فرآیند  در  برتر  استان  پنج  جزء  جنوبی 
تولید گیاهان دارویی است.محمدحسین 
سوم  یک  حدود  افزود:  فرد  امینی 
مساحت استان مربوط به گیاهان زراعی 
و دارویی است و این گیاهان، باتوجه به 
دو  قیمت گذاری حدود  میانگین  متوسط 

استان  عاید  درآمد  تومان  میلیارد  هزار 
دیده  که  راهی  نقشه  طبق  که  می کند 
شده باید در سال های آتی درآمد حاصله 
گیاهان  کاشت  گفت:  یابد.وی  افزایش 
استان  برای  را  متناسبی  درآمد  دارویی 
ضعف های  متاسفانه  اما  داشت  خواهد 
فراوری  و  کاشت  حوزه  در  اساسی 

گیاهان دارویی داریم.

فله فروشی 80 درصد
 زعفران و زرشک

تصریح  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

تولید  63 تن زعفران  از  متاسفانه  کرد: 
فله  صورت  به  درصد   ۸5 ساالنه  شده 
تولید  درصد   ۸5 و  می رسد  فروش  به 
فله  هم  زرشک  محصول  تن  هزار   19
که  حالیست  در  می شود.این  فروشی 
چون  گیاهانی  در  موجود  موثره  مواد 
بسیار  “عناب”  و  “زرشک”  “زعفران”، 
است،  جهانی  استانداردهای  از  باالتر 
امکانات  و  دانش  نبود  دلیل  به  اما 
کافی از این پتانسیل اقتصادی استفاده 
نمی شود.امینی فرد با اشاره به وضعیت 
کرد:  تصریح  دارویی،  گیاهان  فرآوری 
مجتمع   19 زعفران  محصول  مورد  در 
فعال  استان  در  بسته بندی  و  فرآوری 
مجتمع   10 زرشک  مورد  در  و  هستند 
15 درصد آن  فعال است که  کنسانتره 

فرآوری می شود.

فرآوری صفر نرگس و آنغوزه
مجتمع  یک  وجود  به  اشاره  با  وی 
فرآوری  درصد  یک  با  زرشک  فرآوری 
این محصول تولیدی، اظهار کرد: میران 

فرآوری در مورد گل نرگس و آنغوزه در 
استان صفر است.این عضو هیات علمی 
گیاهی  داروی  هیچ  کرد:  بیان  دانشگاه 
حاصل  بهداشت  وزارت  تایید  مورد 
تولید  استان  در  دارویی  گیاهان  از 

که  است  اصلی  ضعف  این  و  نمی شود 
بودن  سنتی  شود.وی  توجه  آن  به  باید 
خشک  عملکرد،  بودن  پایین  کاشت، 
تجهیزات  بودن  کم  غیراصولی،  کردن 
برندسازی  و  فروشی  خام  آزمایشگاهی، 
در  استان  ضعف  نقاط  مهمترین  از  را 

زمینه گیاهان دارویی عنوان کرد.

نشانه های مهم 
در نقشه گیاهان دارویی

زیرساخت،  حوزه های  فرد  امینی 
بازار  تحقیقات،  و  پژوهش  آموزش، 
از  را  گردشگری  و  ترویج  و  اقتصاد  و 
مهمترین موضوعات مورد بررسی نقشه 
راه گیاهان دارویی خراسان جنوبی بیان 
کمک  با  باید  اینکه  بیان  با  کرد.وی 
کنیم  تالش  اجرایی  دستگاه های  تمام 
اجرایی  دارویی  گیاهان  راه  نقشه  تا 
برنامه  راه  نقشه  این  در  افزود:  شود، 
و  زیرساخت  بخش  چند  در  عملیاتی 
تحقیقات،  پژوهش،  آموزش،  تولید، 
بازار و اقتصاد و ترویج و فرهنگ سازی 

تدوین شده است.وی با بیان اینکه باید 
ستاد گیاهان دارویی قوی تشکیل شود 
ادامه داد :این ستاد نیز باید چند کمیته 
براساس  دستگاه ها  تا  باشد  داشته 
شوند. عضو  آن ها  در  خود  وظایف 

سازمان  است  الزم  اینکه  بیان  با  وی 
تعاون روستایی باتوجه به وظایف خود، 
و  داده  قرار  پوشش  تحت  را  تعاونی ها 
جمله  از  مختلف  روش های  با  را  آن ها 
خرید تضمینی حمایت کند، یادآور شد: 
در  دیده شده  زیر کشت  افزایش سطح 
علمی  مبنای  اساس  بر  راه،  نقشه  این 
یافته های  براساس  موارد  همه  و  است 
استان تدوین  اقلیم  با  علمی و متناسب 
امور  هماهنگی  است.معاون  شده 
طرح  گفت:  هم  استاندار  اقتصادی 
نقشه راه گیاهان دارویی در استان باید 
قابلیت اجرایی داشته باشد و چشم انداز 
آن براساس موازین علمی ترسیم شود.

به  توجه  با  افزود:  عابدی  مشیرالحق 
کل  مدیران   و  دانشگاهیان  حضور 
شده  ارایه  طرح  اجرایی  دستگاه های 
دستگاه ها  اختیارات  حوزه  براساس  باید 
بعدی  های  شود.نشست  ارایه  و  تنظیم 
بررسی نقشه راه گیاهان دارویی  استان 
آموزش،  تخصصی  کمیته های  قالب  در 

بازار، اقتصاد و ترویج برگزار می شود.

در حالی که خراسان جنوبی جزو پنج استان برتر در فرآیند 
تولید گیاهان دارویی است اما هیچ داروی گیاهی مورد تایید 
تولید  استان  در  دارویی  گیاهان  از  حاصل  بهداشت  وزارت 

نمی شود و این ضعف اصلی است

برچسب

ادامه خبر ویژه :

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اینکه   به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
در  ویروسی  بیماری های  متاسفانه 
و  ندارند  درمانی  هیچ  حش  حیات 
حیات  واکسیناسیون  برای  راهکاری 
فقط  افزود:   ندارد،   وجود  نیز  وحش 
باید از طریق امحای بهداشتی الشه 
کاهش  آبشخورها،  عفونی  ضد  ها، 
و  اهلی  دام های  مشترک  چراگاه 
حیات وحش و راهکارهای مشابه از 
انتشار بیشتر بیماری جلوگیری کرد. 
اکبری در خصوص انتشار بیماری در 
سطح مناطق آزاد شهرستان فردوس 
از  پس  بالفاصله  گفت:  سرایان  و 
کارگروه  بیماری  قطعی  تشخیص 
دامپزشکی،  حضور  با  مشترکی 
امور  طبیعی،  منابع  بحران،  مدیریت 
و  برگزار  کشاورزی  جهاد  عشایر، 
راهکارهای هم افزایی برای مقابله با 
بیماری بررسی و تصویب شد. وی با 
این  تمام  اگرچه در  اینکه   به  اشاره 
مدت پایش های مداومی توسط یگان 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
و همچنین  و سرایان  فردوس  های 
لیکن  افزود:  شد،  انجام  کل  اداره 
تشدید پایش ، ضدعفونی و مخصوصا 
امحای الشه های احتمالی با جدیت 
با  وی  شد.  خواهد  دنبال  بیشتری 
اشاره به این موضوع که این بیماری 
قابل انتقال به انسان نیست اما قابل 
انتقال به دام های اهلی می باشد ابراز 
امیدواری کرد:  همکاری دستگاه های 
مرتبط مخصوصا مردم محلی و نیز 
کنترل  به  منجر  عشایر  و  دامداران 
کوتاه  در  بیماری  این  انتشار  دامنه 
ترین  زمان ممکن شده و از نابودی 
استان  ارزشمند  ژنی  های  ذخیره 
خاطرنشان  اکبری  شود.  جلوگیری 
الشه های  تعداد  تاکنون  کرد: 
محدوده  در  میش  و  قوچ  مکشوفه 
سرایان  و  فردوس  شهرستان های 
است. رسیده  الشه    ۷0 حدود  به 
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رژیم غذایی گیاهخواری مفید است؟

رژیم های غذایی گیاهخواری برای پیشگیری 
از افت عملکرد کلیه ها و بهبود نارسایی کلیوی 
گزینه خوبی هستند. رژیم های غذایی با محتوای 
پروتئین حیوانی زیاد با افزایش اسید اوریک در ادرار 

ارتباط دارند که فشار مضاعفی را بر کلیه ها وارد 
می کند. یک رژیم غذایی گیاهخواری می تواند در 
کلیه ها به این اندام ها در ارائه عملکرد بهتر کمک 
کند. کلیه ها نقش مهمی در عملکردهای روزانه 

بدن، ایفا می کنند.

خرما برای نوزادان مضر است

خرما برای نوزادان بیش از حد غلیظ و پرمایه 
است. جویدنش برای آن ها سخت است و چون 
روده هایشان در حال تکامل است، ممکن است 
امر  این  را به راحتی هضم کنند.  نتوانند خرما 

می تواند به دشواری ها و مشکالتی منجر شود. در 
واقع، حتی ممکن است خرما نای نوزاد را مسدود 
کند و باعث خفگی او شود.  پس خیلی مراقب 
باشید. خرما را از دسترس اطفال دور نگه دارید 

حداقل تا زمانی که کمی بزرگتر شوند.

مزیت کلم بروکلی  برای کبد و کلیه

در مبارزه با رادیکال های آزاد کلم یک عامل 
قدرتمند محسوب می شود، مانند کلم بروکلی، 
از  سرشار  بلکه  دارد،  خوبی  طعم  تنها  نه  که 
آنجایی  از  فیتوکمیکال های مختلف هستند. 

که کلم فاقد پتاسیم است، مزیت های زیادی 
برای کبد و کلیه ها دارد. به عالوه کلم سرشار 
از ویتامین K ، C ، ویتامین B6، فولیک اسید و 
فیبر است که این سبزی را به یک ماده مغذی و 

ارزشمند تبدیل کرده است.

افزایش سالمت قلب با هویج

هویج حاوی میزان باالیی از فیبر محلول است 
سطح  کاهش  به  می تواند  دلیل  همین  به  و 
کلسترول بد و افزایش سطح کلسترول خوب 
و  خون  لختگی  خطر  نتیجه  در  کند.  کمک 

از بیماری های قلبی کاهش  مشکالت ناشی 
نشان  بررسی ها  نتایج  پیدا می کند. همچنین 
می دهد که مصرف هویج سطح کلسترول را 
کاهش داده و به کاهش فشار خون و پیشگیری 

از سکته مغزی کمک می کند.

جادوی سیر را دست کم نگیرید

غیرقابل  آدم ها  بیشتر  برای  پیاز  و  سیر  بوی 
تحمل است، اما این خوراکی ها که با خوردن 
شان همه را فراری می دهید، با عوامل عفونی 
و باکتریایی در بدن مبارزه می کنند و در نهایت، 

منجر  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش  به 
می شوند. 

حتی بر اساس نتایج، افرادی که بیش از شش 
حبه سیر خام در طول هفته مصرف می کنند 
50 درصد کمتر به سرطان معده مبتال می شوند.  

پس از مصرف آهن، بدن دارای سیستم متعادل کننده خود است تا از دریافت آهن به میزان کافی اطمینان 
حاصل شود. مصرف بیش از حد مرگبار به واسطه دریافت بیش از اندازه مکمل های آهن امکان پذیر است.

 سطوح بیش از اندازه آهن می تواند در برخی افراد مبتال به بیماری هموکروماتوز نیز رخ دهد. این شرایط 
به واسطه ژنی شکل می گیرد که جذب آهن را افزایش می دهد.

از دیگر دالیل میزان بیش از اندازه آهن می توان به تزریق مکرر خون، دوزهای بسیار زیاد از رژیم غذایی 
و اختالالت متابولیک نادر اشاره کرد. افزون بر این، مصرف بیش از اندازه آهن در طول زمان ممکن است 

موجب شکل گیری ذخایر بزرگ از این ماده معدنی در کبد یا بافت های دیگر شود.

ماهی های استخوانی مانند ساردین، ۴۴ درصد از نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند. محصوالت لبنی: 
یک فنجان شیر ۳5 درصد  از نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند.سبزیجات برگ سبز تیره مانند بروکلی، 
اسفناج و همچنین 28 گرم از کلم پیچ، 5 درصد از نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند. اثربخشی و ایمنی 
مکمل های کلسیم در سا لهای اخیر مورد بحث واقع شده به طوری که در بعضی مطالعات عارضه هایی برای 
آن ذکر شده در حالی که در سایر مطالعات این طور نبوده. اگرچه دریافت کلسیم از منابع غذایی در ارجحیت 
نسبت به دریافت آن به صورت مکمل است اما دریافت مکمل های کلسیم برای افرادی که از منابع غذایی 

مقادیر کافی کلسیم را دریافت نمی کنند، بسیار مناسب است.

منابع غذایی دریافت  کلسیمخطرات سالمت آهن بیش از اندازه

رویداد های تلخ، شرایط سخت بیماری و دوری از پدر 
بیش از پیش شرایط جسمی و وضعیت روحی حضرت 
زهرا )س( را دشوارتر می کرد، اما حضرت فاطمه )س( 
با اینکه روز به روز پیکرش آب می  شد، هیچ ِشکوه ای 
از بیماری نداشت. حضرت زهرا )س( مقامی آن چنان 
رسول  که  است  کسی  تنها  که  طوری  به  دارد،  رفیع 
خدا )ص( و سرآمد خلقت، در عمر مبارک شان دست 
و  بوییدند  می  را  آن حضرت)س(  و  بوسیده  را  ایشان 
می فرمود:»من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می 

کنم«. دربارة تاریخ شهادت حضرت زهرا )س( روایات 
مختلف است. دو تاریخ مشهور و مقبول است: یکي هفتاد 
و پنج روز بعد از رحلت پیامبر )ص( و دیگري نود و پنج 
روز. فاطمه )س( پس از مدتی بیماری ناشی از صدمات 
 جسمی که در حوادث پس از رحلت پیامبر متحمل شد، 
در سال ۱۱ هجری قمری درگذشت. فاطمه زهرا)س(  
قبل از شهادت، وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی 
که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم 
کردند، بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند؛ 

از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند 
و محل دفن او مخفی بماند. به گفته مورخان، حضرت 
علی)ع( به کمک اسماء بنت ُعمیس، همسرش را غسل 
داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به غیر از امام علی)علیه 
السالم( چند نفر دیگر نیز در نماز شرکت کردند که در 
مورد تعداد و نام افراد اختالف وجود دارد. منابع تاریخی 
السالم(،  )علیه  حسین  امام  السالم(،  حسن)علیه  امام 
عباس بن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر و فضل بن 
عباس را افرادی دانسته اند که در این نماز شرکت داشتند.

عطر بهشت از فاطمه)س( استشمام می کنم 

یاد یاران

)شهید ابراهیم حبیبی،  قاین( : بار الها ! تو را شکر که به من منت گذاشتی و شهادت را نصیب من ساختی و چه زشت و ناپسند است در خانه و میان لحاف مردن و همیشه از این گونه 
مردن هراس داشتم زیرا که دنیا محل گذر است و لذات دنیا زودگذر است و اصوال دنیا رو به فناست پس چه بهتر است که فرزندان آخرت باشیم.
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بخشي   - الکتریکي  ظرفیت 
ایشان  سنگین-   -2 سلول  از 
بساوایي  - صداقت  ۳- حس 
- گراني - پرورده دین موسي 
مادر  معروف -  )ع( ۴- حدیث 
آذري  مادر   - برقرار   - عرب 
5- شلوار جین - مجله حاوي 
آراستگي صفات  لباس -  مدل 
نرگس   - ویتنام  مرکز   -۶
نگفتني ۷-   حرف   - صحرایي 
سنگ انداز-  نامي براي قرقاول 
لکنت    -8 ساختمان  ظاهر   -
زبان - حکم و دستور -  افتاده 
۹- مقصود و آرزو-  سال گذشته 
- خداي هندو  ۱0- لحظه کوتاه 
-  ریسمان آویزان کننده - میوه 
به سقف - ناشي ۱۱- فرصت 
  -۱2 رازي  شهر   - لندهور   -
تصدیق فارسي - از آثار مشهور 
 - یاوه  - سخن  آلماني   گوته 
رنگ ناخن ۱۳- واحد مایعات -  
درخت جوان  - مشابه و یکسان 
واحد   - فاکهه    - گیل   -۱۴
انگلیسي ۱5- جنگجوي  طول 

رومي  - وزیر فرعون

عمودي: ۱-  فرهنگ عوام - 
کاال نما  2-  رئیس دربار - گازی 
است - واحد پول کشورمان ۳- 
خداي هندو - مرد بخشنده  - 
فرشته موکل بر مهر و محبت ۴-  
از واحدهاي ذخیره  رود مرزي- 
سازي اطالعات در کامپیوتر- از 
نهاد برآید - مقصدش دریاست 
خداي   - کوبي  آب  وسیله   -5
نور یونان باستان - چه وقت ۶-  
ترویج دهنده  -کارآموز پزشکي 
افترا 8-  پارتیشن-  آیین -   -۷
)ع(  یوسف  حضرت  برادران  از 

- خاک گور-  رانندگي در زبان 
بیگانه ۹- کوکب  - زبان یهود-  
ماست چکیده ۱0-  دستگاهي 
بچه   - کامپیوتري  بازي  براي 
و  مداوم   - لبریز  ترسان ۱۱-  
هندي  ادویه  هم-  سر  پشت 
۱2- گل ته حوض-  صد متر 
مربع - شهري درا ستان مرکزي  
مرزبان ۱۳-  دیسانتري - خانه 
اسب  دهانه   - آفتاب  به  پشت 
ساختمان  نگهدارنده   -۱۴
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واگذاري صحنه و عرصه فعالیت 

به دیگران و خود را کنارکشیدن

جدول کلمات

موفقیت و انرژی

توصیه ها 

ببخشید، اشتباه از من بود

راهبری و مدیریت مانند سکه دو رو دارد. روی 
اول این است که راهبر باید همواره آماده پذیرش 
مسئولیت شکست های کسب وکارش باشد. دوم 
این که راهبر باید حاضر باشد مسئولیت و افتخار 
موفقیت های کسب وکار را میان اعضای مجموعه 
تقسیم کند. راهبران تحول گرا به خوبی می دانند 
اگر اشتباهی زیر نگاه شان رخ دهد، مسئولیتش 
کامال متوجه خودشان خواهد بود. البته باید در 
ادامه با دقت دلیل شکست و جزئیات آن را بررسی 
کنید و بر حسب وظیفه افراد آن ها را در خصوص 
عملکردشان آگاه کنید. اما در بدو وقوع اشتباه، باید 
بتوانید خود را مقصر دانسته و بابت اشتباه پیش آمده 

از اعضای تیم کاری عذرخواهی کنید.

چگونه حاضرجواب شویم؟

زیاد تمرین سخنرانی کنید. فن سخن گفتن را هم 
خوب یاد بگیرید.

شاید حافظه تان خوب نباشد، اما الزم است که 
برای خوب سخن گفتن، حافظه خوبی داشته 
باشید و چیز های زیادی را حفظ کرده باشید تا 
بتوانید از آنها در جمله هایتان به کار ببرید. شعر زیاد 

حفظ کنید، جمله های آموزنده و....
 از چی دارید حرف می زنید؟ لطفا بی گدار به آب 
نزنید و درباره چیزی که نمی دانید یا کم می دانید، 

صحبت  نکنید.
واجب تر از همه، این است که کمی روانشناسی 
بلد باشید و بدانید چطوری می شود در مردم شور 
برانگیخت. از انتقاد نترسید. اصال دربه در دنبال 
کسی باشید که از شما انتقاد کند. همین طور زل 
بزنید توی چشم هایش تا از شما انتقاد کند و شما 

هم بروید و این مشکالت را رفع کنید.
اطالعاتی  چیز  همه  از  و  کنید  مطالعه  خوب 
به دست بیاورید تا این مطالعه، خودش را در 

حرف های شما نشان بدهد.
طوری تمرین کنید که قاعده های خوب حرف 
درست  شود؛  عادت  به  تبدیل  شما  برای  زدن 
مثل اینکه دارید راه می روید و نفس می کشید. نه 
اینکه همین طوری یاد بگیرید و هر وقت خواستید 
صحبت کنید و به زور آن را اجرا کنید؛ مطمئن 

باشید کار را خراب می کنید.
 یادتان باشد شما باید اطرافیان تان را سرگرم کنید تا 
از حرف هایتان لذت ببرند. درست است که هدفی 
دارید، اما باید اول سرگرم و پر نشاط شان کنید، تا 

در دل آنها به هدف تان برسید.
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آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

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

۰91۵   8۶۶   8۰۰2 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3۶۴7  3۶3  ۰91۵ داخل و خارج شهر   

به دو نیروی خانم وآقا 
جهت همکاری در 
پوشاک نیازمندیم.

۳۲۲۲۰۶۵۵
۰۹۱۹۸۸۱۳۱۲۰

یم
ند

ازم
نی

به چند کارگر ساده جهت کار 
در لبنیات سنتی قائم نیازمندیم.

آدرس:  باهنر غربی
 نبش چهارراه شهید نوربخش

ساعت مراجعه: ۸ الی ۱۱/۳۰
۱۸ الی ۲۱

یم
ند

ازم
نی

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

مدرک مهندسی عمران
 با ۳ سال سابقه بیمه نیازمندیم. 

۰۹۱۵۳۳۴۶۱۴۶ یم
ند

ازم
نی

کارت دانشجویی خانم نجمه رونده به شماره ملی 
۵۶۳۰۰۵۰۰۸۷ به شماره دانشجویی ۰۵۰۲۲۹۳۷ 

رشته گرافیک مقطع کاردانی دانشگاه سپیده کاشانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل 
کادر اداري به یک خانم حسابدار 

با سابقه کاري و مجرد نیازمند است. 
 ۳۲۰۳۴۱۳۷-۰۹۱۵۹۶۱۲۱۹۳

ساعت تماس: ۸صبح الي ۱۴ 

یم
ند

ازم
نی

شیرینی عربی برای تکمیل پرسنل خود استخدام می کند
توضیحاتتعدادسمتردیف

ترکار و دسر زن۳ نفراستاد کار ماهر۱

ترکار۲ نفروردست ترکار۲

خشک کار۳ نفراستادکار۳

---۲ نفرفردار۴

---۳ نفرکارگر ساده۵
برای اطالعات بیشتر لطفا فقط پیام دهید  ۰۹۳۶۵۴۷۳۷۴۷

ام
ـد

خــ
ست

ی ا
ـــ

گه
آ

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰91۵1۶3۵8۶۰ - کرباسچی

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 

09156655601 -09151602835

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151602835- 09156655601-  ترابی

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی ) مدرن برتر(
  شبانه روزی
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پلیس مانع مرگ 
جوانی در طبس شد

شهرستان  انتظامی  فرمانده   - ایرنا 
این  انتظامی  ماموران  گفت:  طبس 
شهرستان با حضور به موقع، جوان ۲۷ 
ساله را که قصد پایان دادن به زندگی 
خود را داشت با استفاده از روش های 
مشاوره ای از این اقدام منصرف کردند.

افزود:  پور  علی  محمود  سرهنگ 
با مرکز فوریت های  یکشنبه، فردی 
پلیس تماس گرفت و عنوان داشت که 
به دلیل مشکل خانوادگی با همسرش 
بالفاصله  که  دارد  خودکشی  قصد 
موضوع فوق با قاضی کشیک هماهنگ 
شد وبا حضور به موقع ماموران پلیس، 
مشاوره ای  روش های  از  استفاده  با 
یافت. نجات  ماموران  توسط  جوان 

حوادث

ویژه  فاطمیه  ایام  با  همزمان   *
در  نبوی  یاس  سوگواره  برنامه های 
آستان مقدم امامزادگان باقریه بیرجند 

برگزار می شود.
* دختر 15 ساله گمشده توسط پلیس 

در خوسف نجات یافت.
* استاندار خراسان جنوبی در حکمی 
عنوان  به  را  یوسفی«  »احسان 
مدیرکل حوزه استاندار منصوب کرد.
او پیش از این معاون هماهنگی امور 

اجرایی حوزه استاندار بوده است.
* مأموران انتظامی بشرویه خودروی 
حامل یک هزار و ۸۰۰ مرغ غیر مجاز 
و بدون مجوز بهداشتی را توقیف کردند.
* کشاورز خوسفی ارث پدری اش را 

وقف تأمین جهیزیه نیازمندان کرد.

اخبار کوتاه

اجرای نیت ۷۴ موقوفه مرتبط با »فاطمیه«

صدا و سیما - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: تعداد موقوفات فاطمی در استان ۷5 موقوفه است که در سوگواره یاس نبوی اجرای نیت می شود.حجت االسالم 
بخشی پور با بیان اینکه بیش از ۹ هزار موقوفه و ۲۳ هزار و ۴۰۰ رقبه در خراسان جنوبی به ثبت رسیده، اظهار داشت: از این تعداد ۷۴ موقوفه با نیت ایام فاطمیه ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه از تعداد موقوفات فاطمی، متولی ۶۰ موقوفه ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان ها هستندو تولیت 1۴موقوفه با اشخاص حقیقی قید شده در وقف نامه است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی خبر داد:

فجر سپاه با ۷۷۹ ۲ برنامه
 ایرنا - جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا 
و  هزار   ۲ گفت:  جنوبی  خراسان  )ع( 
استانی،  برنامه در سه سطح  ۷۷۹ عنوان 
برای  بسیج  پایگاه های  و  شهرستانی 
است. شده  بینی  پیش  امسال  فجر  دهه 

روز  اسماعیلی  صفرعلی  پاسدار  سرهنگ 
دوشنبه در نشست خبری کارگروه بسیج 
ستاد بزرگداشت دهه فجر استان خراسان 
جنوبی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان، شرکت در مراسم 1۲ بهمن، رژه 
اسالمی  انقالب  زنگ  نواختن  و  موتوری 
از  آموزی  دانش  بسیج  در مدارس توسط 
بیان  وی  است.  فجر   دهه  برنامه های 
کرد: اجرای سرودهای انقالب و تئاتر نیز 
پیش بینی شده است و برنامه های هنری 

شهرستان های  از  بسیاری  در  فرهنگی  و 
فرمانده  می شود.جانشین  برگزار  استان 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: 
با  فرهنگی  علمی،  نشست های  سلسله 
موضوع تبیین نظریه مقاومت روز دوشنبه 
1۴ بهمن برگزار می شود که محوریت آن 
همایش ها  برگزاری  از  است.وی  جوانان 
اعزام  و  ایام  این  در  شهدا  یادواره های  و 
گروه های جهادی به مناطق محروم خبر 
نقش  موضوع  با  همایشی  افزود:  و  داد 
زنان در تحقق اهداف انقالب اسالمی و 
تداوم آن با محورمیت بسیج جامعه زنان 
برگزار می شود.  سرهنگ اسماعیلی دیدار 
و  نمازجمعه  در  حضور  شهدا،  خانواده  با 
برنامه ها  دیگر  از  را  میز خدمت  برگزاری 

بحث های  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
شهرستان ها،  در  روشنگری  و  بصیرتی 
شهادت  روز  چهلمین  آیین  برگزاری 
سردار سلیمانی، همکاری در بانگ تکبیر 
با حضور سازمان یافته بسیجیان از دیگر 
گفت:  است.وی  بسیج  حوزه  برنامه های 
همچنین در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن 
آیین  مختلف  قشرهای  حضور  با  امسال 
شعار  با  آمریکا  با  مبارزه  نمادین  ثبت نام 
انتقام  و  هستم  سلیمانی  قاسم  هم  »من 
مردم  و  شد  خواهد  برگزار  می گیریم« 
را  طومار  این  راهپیمایی  مسیر  طول  در 
دیگری  بخش  در  وی  می کنند.  امضا 
گسترش  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
ایران  مرزهای  از  فراتر  در  انقالب 

افزود: در بسیاری از کشورها هسته های 
انسان های  و  گرفته  شکل  مقاومت 
شتافته اند  انقالب  استقبال  به  آزادیخواه 
و  چهل  در  داریم  تکلیف  و  وظیفه  لذا 

انقالب اسالمی  یکمین سالگرد پیروزی 
داشته  را  تالش  نهایت  خود  سهم  به 
و  یادآوری  مبارک  ایام  این  که  باشیم 

گرامی داشته شود.

کلید همه مشکالت
 در بصیرت است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: باید از خداوند متعال درخواست کنیم تا 
به ما بصیرت در دین عنایت کند چون کلید 
است.  موضوع  این  در  مشکالت  همه  حل 
آیت ا...  عبادی در دیدار با کارکنان و خانواده های 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ انصارالرضا)ع( 
خراسان جنوبی با تسلیت ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و شهادت سردار سرفراز سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی گفت: آنهایی که راه ایمان 
و راه بندگی خدا را می روند اینگونه نیست که در 
امنیت باشند و دشمن نداشته باشند؛ بلکه باید 
دانست همه پیغمبران رنج برده اند.وی با اشاره 
به اینکه باید در جهان بینی توحیدی، انسان 
شناسی و دین شناسی بصیرت را کسب کرد 
گفت: مشکالت وجود دارد اما همه مشکالت 
دارای راه حل است و رمز آن این است که 
جهان شناسی درست، انسان شناسی درست 
و دین شناسی درست حاصل شود چون همه 
برگ برنده ها در همین مشکالت است.عبادی با 
اشاره به اینکه اگر فردی دارای بصیرت باشد تمام 
کارهایی که انجام می دهد عبادت است گفت:  
اگر انسان در بصیرت جهان شناسی، انسان 
شناسی و دین شناسی به آن حد نصاب الزم 
برسد همه مسائل حل است، و دیگر از دشمن 
نمی ترسد، به کسی طمع نمی کند، در دام کسی 
نمی افتد، معامله سیاسی نمی کند، از طاغوت 
تعریف نمی کند و راه الهی را نیز گم نمی کند.

تأمین ۲۴ هزار تن کود
 یارانه ای در خراسان جنوبی

۲۴ هزار و 5۰۰ تن کود یارانه ای در خراسان 
جنوبی تأمین شده که بین بهره برداران توزیع 
می شود. به نقل از صداوسیما ، معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: این مقدار کود که شامل 5 هزار و ۸۸۰ 
تن کود فسفاته، ۲ هزار و ۳۰۰ تن کود پتاسه و 
مابقی کود اوره است بین ۲۶ کارگزاری که در 

سطح استان وجود دارند توزیع می شود.

ارائه۴۹۲ خدمت حقوقی
 به مددجویان امداد

ایسنا- رئیس اداره حقوقی و امالک کمیته امداد 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ۴۹۲ 
خدمت حقوقی به مددجویان تحت حمایت 
دیانی،  است.علی  ارائه شده  جنوبی  خراسان 
افزود: ۳۹ وکیل طی ۹ ماهه سال جاری با 
کمیته امداد همکاری داشته و طی این مدت 
به مددجویان تحت حمایت خدمت حقوقی 
و مشاوره ارائه شده است. وی یادآور شد: در 
دوره های آموزشی، مددجویان با مسائل حقوقی 
از قبیل حقوق خانواده ازدواج و طالق، تکالیف و 
وظایف همسر، قوانین ارث، تشریح و بیان قانون 
معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی و فرآیند 

استفاده از آن و ...    آشنا می شوند.

اکران فیلم های جشنواره
 رشد در مدارس استان

صدا و سیما- معاون پژوهش، برنامه ریزی و 
آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان 
در جلسه برنامه ریزی اکران فیلم های رشد در 
مدارس استان گفت: فیلم های منتخب چهل و 
نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، هفدهمین 
جشنواره دانش آموزان و فرهنگیان فیلمساز و 
پنجمین جشنواره دانشجو و معلمان فیلمساز 
در ۷۰ درصد مدارس استان اکران می شود که 
حدود ۷5 هزار دانش آموز دختر و پسر دوره های 
مختلف تحصیلی از مزایای آن بهره مند خواهند 
شد.خسروی افزود: در چهل و نهمین جشنواره 
فیلم رشد، ۸5 اثر ایرانی در کنار 5۷ فیلم از 
۲5 کشور جهان به عنوان فیلم های منتخب 
جشنواره در بخش های پویانمایی، مستند های 
و  کوتاه  داستانی  مستند،  آموزشی،  و  علمی 

داستانی بلند در مدارس استان اکران می شود.

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری 
شوسف را لرزاند

مهر- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در 
ساعت 1۴ و ۲۸ دقیقه روز دوشنبه منطقه 
لرزاند.این  را  شوسف در شهرستان نهبندان 
زمین  کیلومتری   1۰ عمق  در  لرزه  زمین 
منطقه  در  امدادی  است.گروه های  داده  رخ 
اند و در حال  آمده  آماده باش در  به حالت 
بررسی خسارات احتمالی هستند و تا کنون نیز 
خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

طرح آمایش اتباع خارجی در 
خراسان جنوبی تمدید شد

و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست   - ایرنا 
اجرای  اجتماعی خراسان جنوبی گفت:  رفاه 
چهاردهمین طرح آمایش و تمدید یک ساله 
اقامت پناهندگان و اتباع خارجی دارای کارت 
آمایش در استان از ۷ بهمن به مدت دو هفته 
تمدید شد.غالمرضا اشرفی افزود: ۳۴1 مورد 
بازرسی از کارگاه های فعال در سطح استان به 
منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین بکارگیری 

اتباع خارجی انجام شده است.

تولید ساالنه ۵۰۰ تن گوشت 
بوقلمون در استان

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  فارس- 
خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی چهار 
دارد  وجود  صنعتی  بوقلمون  پرورش  واحد 
که به طور متوسط ساالنه 5۰۰ تن گوشت 
در  افزود:  قوسی  می کند.غالمرضا  تولید 
خراسان جنوبی چهار واحد پرورش بوقلمون 
صنعتی وجود دارد که به طور متوسط ساالنه 
ادامه  می کند.وی  تولید  گوشت  تن   5۰۰
داد : ۷۴۷ واحد پرورش زنبور عسل با ۳۰ 
هزار کندو در استان فعال است که ساالنه 
1۸۰ تن عسل تولید می کند.قوسی  گفت: 
کرم  پرورش  بهره بردار   ۶۴ خراسان جنوبی 
ابریشم دارد که به طور متوسط ساالنه چهار 

هزار و ۷1۲ کیلو پیله تولید می کنند.

سین دهه فجر

۱۰۰ پوستر محتوایی دهه فجر در فضای مجازی منتشر می شود

دبیر کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد بزرگداشت دهه فجر خراسان جنوبی از تولید و انتشار بیش از 1۰۰ پوستر محتوایی در فضای مجازی خبر داد 
و گفت: 15 فتوکلیپ و بیش از 5۰ عکس نوشته نیز با موضوعات مختلف تولید و منتشر می شود.به نقل از ایرنا ، سعید کسرایی نیا با اشاره به تولید ۳۰ 
موشن گرافی و اینفوگرافیک، ۳۰ مورد استوری ویژه اینستاگرام به شکل ویدئو و پوستر اظهار داشت: بیش از ۲۰ کلیپ و نماهنگ با هدف ایجاد شور 
و هیجان و نشاط مبتنی با فضای مجازی در جامعه منتشر می شود.وی گفت: چهار نشست ویژه جوانان و رسانه ها با موضوع جریان شناسی رسانه و 
بازخوانی وقایع انقالب پیش بینی شده که یک نشست آن پنجشنبه هفته جاری در خانه مطبوعات برگزار می شود. دبیر کارگروه رسانه و فضای مجازی 

اظهار داشت: 1۰ مسابقه در بستر فضای مجازی طراحی شده است که با هدف افزایش اطالعات عمومی و تعامل برگزار می شود.

۱۳۰ گفتمان دینی دهه فجر در خراسان جنوبی برگزار می شود

ایرنا - معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 1۳۰ گفتمان دینی با هدف تبیین اهداف انقالب اسالمی همزمان با دهه فجر 
امسال در استان برگزار می شود.حجت االسالم محمدعلی سلم آبادی گفت: ختم یک میلیون قرآن نیز از برنامه هایی است که توسط دارالقران سازمان 
تبلیغات اسالمی پیش بینی شده است.وی تصریح کرد: فضاسازی محیطی به شکلی خواهد بود که عزاداری ایام فاطمیه، دهه فجر و اربعین شهید 
سلیمانی را پوشش دهد.وی از تاسیس دارالقران شهید سلیمانی در شهرستان فردوس همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: برگزاری سبک زندگی 
قرآنی در دهه فجر ، محافل قرآنی به یاد شهدای انقالب و شهدای حرم در سطح استان، توزیع پوسترهای قرآنی، دهه فجر و تمثال شهید سلیمانی، 

سرکشی از خانواده شهدای حرم، شهدای انقالب و شهدای اهل سنت از دیگر برنامه ها است.

رنا
 : ای

س
عک

ارشاد اسالمی  و  مدیر کل فرهنگ 
طبس  هودر  گفت:  جنوبی  خراسان 
به جمع روستاهای راه یافته به مرحله 
عشایر  و  روستاها  جشنواره   نهایی 

دوستدار کتاب ایران پیوست.
 ناصر نبی زاده با اعالم این خبر، ادمه 
و  روستاها  جشنواره  ششمین   : داد 
عشایر دوستدار کتاب ایران از ابتدای 
تیرماه با اعالم فراخوان آن از سوی 

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 
و ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای 
دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

شروع  مرتبط  های  دستگاه  تمامی 
به کار کرد. وی با اشاره به این که با 
اعالم فراخوان ارسال آثار روستاهای 
جشنواره،  این  در  شرکت  متقاضی 

هزار و ۴1۹ روستا و منطقه عشایری از 
سراسر کشور آثار و مستندات خود را به 
دبیرخانه مرکزی ارسال کردند، ادامه داد: 
در این دوره نسبت به دوره های گذشته 

کیفیت آثار ارسالی از رشد قابل توجهی 
برخوردار بود و هیئت داروان 1۲۶ روستا 
و منطقه عشایری را برای داوری در 
مرحله دوم انتخاب کردند. داوران مرحله 

دوم نیز ۶۰ روستا و منطقه عشایری 
از ۲۳ استان را به عنوان برگزیدگان 
مرحله دوم این جشنواره انتخاب و به 
دبیرخانه جشنواره برای داوری نهایی 
معرفی کردند.به گفته وی از این استان 
تعداد 11۷ فرم تکمیل شده برای  این 
جشنواره به دبیرخانه مرکزی ارسال شد 
و روستای هودر از شهرستان طبس در 

ردیف روستاهای برگزیده قرار گرفت.

راهیابی »هودر« به خوان آخر 
روستاهای برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب انتخاب شدند

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ایسنا/ 
و از اهالی این منطقه در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: خشکسالی های 
چندساله برخی از روستاهای ناحیه 

هردنگ را از سکنه خالی کرده به 
گونه ای که اکنون تنها کهنساالن در 
این منطقه روزگاز می گذرانند.مسعود 
مرادی، افزود: یکی از دالیل اصلی 

این مشکالت، خشکی قنات ها ست 
که راه اشتغال را بسته است.راه های 
مشکالت  از  یکی  نیز  مواصالتی 
از  کوتاهی  قسمت  تنها  که  است 

آن آسفالت دارد و آن نیز  بی کیفیت 
از  یکی  اینکه  بیان  با  است.مرادی 
این  احیای  و  احیای شغل  راه های 
پتانسیل های  از  منطقه، بهره گیری 
حیات  افزود:  است،  منطقه  معدنی 
وحش در کوه های این منطقه یکی از 
ظرفیت  هاست که حضور شکارچیان 
به آن صدمه زده و می توان از آن 
به عنوان جاذبه توریستی بهره برد.

از ساکنان این  سعید جمالی، یکی 
کلی  مشکالت  گفت:  هم  منطقه 
منطقه شامل؛ عدم پوشش سیمایی، 
عدم پوشش شبکه های تلفن همراه 
زیرسازی  عدم  مهم تر  همه  از  و 
است. جاده ای  مسیرهای  درست 

وی ادامه داد: مشکل اساسی دیگر، 
جاده منتهی به امامزاده شاه سلیمان 
علی)جاده رود کاج( است که حدود 

یک دهه است که قرار بوده آسفالت 
شود، اما متاسفانه انجام نشده است.
مهدی خزاعی، مدیر اجرایی و هیات 
امنای آستان شاه سلیمان علی)ع( نیز 
به ایسنا گفت: الزم است مسئوالن 
برای روستاهایی که برق ندارند، پنل 
ضمن  دهند،  مردم  به  خورشیدی 
اینکه این منطقه  از نعمت گاز نیز 

برخوردار نیست

“هردنگ” خوسف توجه می خواهد
درخواست اهالی برای نصب پنل خورشیدی و اشتغالزایی

یخبندان، بازگشایی بزرگراه 
بیرجند- قاین را به تاخیر انداخت

سرپرست اداره کل کار خبر داد:
ایجاد 319شغل ریز و درشت با 315 میلیارد

وشهرسازی  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
بازگشایی 1۰  قول  درخصوص  گفت:  خراسان جنوبی 
کیلومتر از این مسیر در ماه گذشته همانطور که گفته 
شده، یخبندان بی سابقه ای داشتیم که سبب توقف و 

عقب ماندگی یکسری کارهای ایمنی و تکمیلی شد.
میرمحمد مودی، در ارتباط با آخرین وضعیت پروژه بزرگراه 
بیرجند - قاین افزود: از مجموع طول 1۰۰ کیلومتر محور 
بیرجند- قاین ۴۹ کیلومتر آن زیر بار ترافیک بوده و ۶ 
کیلومتر آسفالت شده ولی به دلیل عدم نصب عالئم هنوز 
بازگشایی نشده است.وی اادامه داد : از زمان افزایش دو 
برابری اعتبارات این پروژه، عالوه بر تکمیل آن ۶ کیلومتر 
1۷ کیلومتر هم تا سطح آسفالت انجام شده است.وی 
با بیان اینکه درصورت مساعد شدن وضعیت آب و هوا 
آسفالت این 1۷ کیلومتر انجام خواهد شد، تصریح کرد: 

وضعیت جوی سبب تأخیر در زمان بهره برداری این مسیر 
شد وگرنه قرار بود تا پایان سال بخشی از این مسیر به 
بهره برداری برسد.وی افزود: ۲5 کیلومتر از این مسیر 
تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.مودی 
گفت: زمان پایان این پروژه هم اواخر سال ۹۹ یا ابتدای 
سال 1۴۰۰ خواهد بود که وضعیت آب و هوایی، در تغییر 
زمان نهایی پروژه موثر خواهد بود.مودی با بیان اینکه 
مجموع اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه هم 1۴۰ 
میلیارد تومان است، عنوان کرد: هم اکنون پنج پیمانکار 
با 1۰۰ دستگاه ماشین سنگین و نیمه سنگین در این 
مسیر درحال فعالیت هستند.وی به مطالبات پیمانکاران 
این پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: به طور کامل مطالبات 
پیمانکاران پرداخت شده است و مطالبات باقیمانده بابت 

فعالیت های جدید بوده که هنوز پرداخت نشده است

ایرنا - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی گفت: ۳۴۰ طرح اشتغال و تولید با ۳15 
میلیارد ریال اعتبار همزمان با دهه فجر امسال در این 
استان به بهره برداری می رسد.غالمرضا اشرفی دیروز 
در نشست خبری کارگروه کارگری و کارآفرینی ستاد 
دهه فجر استان گفت: از این طرح ها ۳1۹ مورد اشتغال 
خرد و کالن اسصت که از محل صندوق کارآفرینی 
امید تسهیالت اشتغال دریافت کرده اند. وی افزود: سایر 
طرح ها نیز در حوزه بهزیستی خراسان جنوبی و شرکت 
شهرک های صنعتی است که افتتاح می شود. سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
همچنین از پیش بینی 1۳۷ برنامه در سطح استان برای 
بزرگداشت دهه فجر خبر داد و گفت: ۲5 برنامه فرهنگی 
و اجتماعی برای مرکز استان برنامه ریزی شده است. 

وی با بیان اینکه جامعه کارگری و تعاونگران استان در 
برنامه های دهه فجر حضور پرشور خواهند داشت گفت: 
عطرافشانی گلزار شهدا، تجدید میثاق با آرمان های امام و 
بزرگداشت شهید سلیمانی از دیگر برنامه های پیش بینی 
شده برای این حضور پرشور است. اشرفی با اشاره به سفر 
نایب رییس صندوق بیمه روستایی و عشایر به استان 
اظهار داشت: در این سفر که همزمان با ایام دهه فجر 
است، دیدار با روستاییان، کشاورزان و عشایر، اجرای احکام 
بازنشستگی، تقدیر از فعاالن این بخش در شهرستان 
بیمه  کارگزاران صندوق  و نشست مشورتی  نهبندان 
اجتماعی پیش بینی شده است. وی برگزاری گردهمایی 
و کارگاه های آموزشی رابطان اقامه نماز را از دیگر برنامه ها 
برشمرد و گفت: افتتاح کارگزاری تامین اجتماعی در 
شهرستان قاینات نیز همزمان با دهه فجر انجام می شود. 
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 امام علی علیه السالم فرمودند:

ِة، َواجَمع بِِه َشمَل االمَِّة مِن ُدعائِِه لإِلِماِم الَمهِديِّ علیه السالم: اللُّهمَّ فَاجَعل بَعثَُه ُخروجا مَِن الُغمَّ
از دعای ایشان برای امام مهدی  علیه السالم: بار خدایا! ظهور او را مایه بیرون شدن از غم

 )شبهه و سرگردانی( قرار ده و به واسطه او، امّت را متّحد گردان.
)بحار األنوار: ج 51 ، ص 115 ، ح 14(

یارانه ها ترکیب شد؛ 
مجموعا ۷۲ هزار تومان!  

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
99 کل کشور گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون 
تلفیق از ابتدای فروردین ماه سال 99 رقم یارانه 
نقدی از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان 
اضافه خواهد شد و بر این اساس بساط سرکشی 
به حساب ها و دارایی مردم و در نتیجه اعتراضات 
برچیده خواهد شد.قوامی بر همین اساس اضافه 
کرد: طبق مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق به 18 
میلیون نفر که به آنها یارانه معیشتی پرداخت 
نمی شد، یارانه تعلق خواهد گرفت و این متناسب 

با تعداد اعضای خانواده افزایش می یابد.

موسسات کنکور
 هم مشمول مالیات شدند  

خانه ملت - نمایندگان مردم در خانه ملت، با 
موسسات  توسط  عوارض  و  مالیات  پرداخت 

کمک آموزشی و کنکور موافقت کردند.

زمان واریز عیدی 
کارکنان دولت اعالم شد  

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان 
عیدی امسال، گفت: با عنایت به اینکه میزان 
رشد حقوق در سال جاری 20 درصد در نظر 
گرفته شده بود، هیئت وزیران نیز بر مبنای همین 
میزان افزایش، میزان عیدی را یک میلیون و 
200 هزار تومان در نظر گرفت. نوبخت گفت: 
عیدی پایان سال کارکنان و بازنشستگان دولت 

در پایان بهمن ماه به حساب آنها واریز می شود.

رمز دوم پویا از ۸ بهمن  به طور 
تدریجی اجباری می شود  

تسنیم- بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم 
کرد رمز دوم ایستا از روز هشتم بهمن ماه جاری 
در بانک ها و موسسات اعتباری به طور تدریجی 
ظرف چند روز قطع می شود و تنها »رمز دوم 

پویا« قابل استفاده می باشد.

واریز سود سهام عدالت در اسفند ۹۸  

واگذاری  معاون  عالئی  حسن  سیما-  و  صدا 
سازی  خصوصی  سازمان  بنگاه های  و  سهام 
گفت:  سعی می کنیم سود سهام عدالت را در 

اسفند امسال به همه مشموالن واریز کنیم.

خطر این است که مردم فقط
 تشریفات انتخابات را انجام دهند  

روحانی پس از سخنان انتقادی اش خطاب به 
شورای نگهبان ، در توییتی نوشت : بزرگترین خطر 
برای حاکمیت ملی ما روزی ست که انتخابات، 
تشریفاتی شود. جای دیگری انتصاب بفرمایند؛ 
مردم پای صندوق رای بروند و فقط تشریفات 

انتخابات را انجام دهند.

نگرانی رئیس جمهور درباره 
جمهوریت بی جا نیست  

اظهارات  درباره  سیاسی  فعال  طبا  هاشمی 
انتخاباتی روحانی گفت: نگرانی رئیس جمهور 

درباره جمهوریت بی جا نیست.

لوازم وحدت مهیا نباشد، جبهه 
پایداری حق دارد مستقل بیاید

حسن بیادی فعال اصولگرا در سخنانی با بیان 
اینکه جبهه پایداری هم دارای یک برنامه و یک 
به اهداف خودشان است،  برای رسیدن   فرآیند 
در خصوص ائتالف اصولگرایان ، گفت: چنانچه 
لوازم وحدت نباشد، حتما مستقل وارد انتخابات 
خواهند شد، اگرچه پیروز میدان نباشند. معتقدم 
 سخنانی مثل رقابت در انتخابات بین اصولگرایان ، 
است. طلبان  اصالح  های  سازی  شایعه 

تحریم ها هم رفع شود، نباید با 
تروریست های آمریکایی مذاکره کرد  

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  بروجردی 
اگر  آمریکا  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست 
با  مذاکره  به  حاضر  بردارد،  هم  را  تحریم ها 

دولت تروریستی ترامپ نخواهیم بود.

ادعایی در مورد تائید صالحیت برخی 
چهره های مشهور اصالح طلب  

برخی منابع خبری مدعی شدند: محمد علی وکیلی، 
الیاس حضرتی و علی مطهری برای کاندیداتوری 
شدند.  صالحیت  تایید  مجلس  انتخابات 

ابطحی: مسئوالن وزارت خارجه 
مراقب حرف هایشان باشند  

محمدجواد ابطحی گفت: از مسئوالن دیپلماسی 
می خواهم که مراقب صحبت هایشان باشند چرا 
که دشمنان از حرف های آنان سوءاستفاده می کنند.

باهنر: اصولگرایان با دو لیست
 حتمًا انتخابات را می بازند  

باهنر درخصوص لیست جداگانه جبهه پایداری 
گفت: من فکر می کنم اینها دیگر چانه زنی است 
و اصولگرایان به این جمع بندی رسیده اند که اگر 

چند لیست شوند، شکست شان قطعی است.

آگهي فروش امالك به صورت مزایده
سازمان اموال و امالك ستاد

 برگزاري نود و پنجمین مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت ويژه به شرح جداول ذيل اعالم مي گردد. متقاضيان خريد امالك 
مي توانند از روز سه شنبه مورخ 98/11/08 تا پايان روز شنبه مورخ 98/11/19 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 الي 17 و روز يکشنبه مورخ 98/11/20 از ساعت 8 الي 10/45 

صبح )صرفاً در محل بازگشايي پاكت ها به شرح توضيحات ذيل( جهت اطالع از شرايط و دريافت فرم ثبت نام شركت در مزايده به محل هاي ذيل مراجعه نمايند.
همچنين به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني www.ssa-s.ir  قابل رويت مي باشد.

شماره تلفندورنویسآدرس نمایندگينام نمایندگيردیف
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مالحظات:
 1 - اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کد شناسه ملی 14003127610 بدون 
پشت نویسی به میزان 5% قیمت پايه ملك در روزهاي سه شنبه الي شنبه 98/11/08 الی 98/11/19 و در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد؛ شايان ذكر است اخذ درخواست 

هاي پيشنهادي در روز يکشنبه مورخ 98/11/20 از ساعت 8 الي 11 صرفاً در محل بازگشايي پاكت ها صورت مي پذيرد.
2 - نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد :

تخفیف  پرداخت  نقديحصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملكحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط  پرداخت )گروه(

16%60% دراقساط 27 ماهه10%30%ج

تبصره 1: در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 10% زمان تحويل ملك به حصه نقدي )پيش پرداخت( 
اضافه خواهد شد.

تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غير نقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداكثر به مدت سه ماه )سررسيد اولين قسط( موجب برخورداري از تخفيف پرداخت 
نقدي به شرح جدول فوق مي گردد. 3 - رعايت مفاد فرم شركت در مزايده الزامي مي باشد. 4 - پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5 - اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تکميلی امالك و امضاء و تحويل آن به همراه تقاضای شركت در مزايده الزامی است . بديهی است هرگونه ادعايی مبنی بر عدم اطالع يا عدم قرائت 
يا عدم امضاء اين فرم الحاقيه و يا عدم ارايه آن از سوی حوزه های اجرايی قابليت استماع ندارد. 6 - شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثنای مواردي كه سهم عرضه شده 
در ستون مالحظات  و يا فرم الحاقيه قيد گرديده ششدانگ مي باشند )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان، مساحت كل ششدانگ است(. 7 - بازگشايي پاكت هاي ارائه شده در روز 
يکشنبه مورخ 98/11/20 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. 8 - ملك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از 
ملك مورد درخواست الزامي است.9 - شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق شركت در مزايده صرفاً تا ساعت  10/30 صبح روز يکشنبه مورخ 98/11/20 در محل هاي تعيين شده مي باشد.
10 - وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز اداري پس از اعالم نتايج )دوشنبه مورخ 98/11/21( در محل هاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به 

 سازمان اموال و امالك ستادشخص متقاضي مسترد خواهد شد.     
 مهلت شرکت در مزایده  از روز سه شنبه مورخ 98/11/08 تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  98/11/20 مي باشد   ليست امالك  )به شرح ذيل(
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مطالبه شهرداری به عهده خریدار  است

»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« 
با نهايت ادب و احترام، بدينوسيله مراتب تقدير و تشکر خودمان را از همت واالی مردم شريف، فهيم و قدرشناس استان خراسان جنوبی و روحانيون 
محترم، دفتر نمايندگی ولی فقيه و امام جمعه محترم بيرجند و علمای حوزه های علميه، دانشگاهيان، مديران و پرسنل بيمارستان ها، سازمان ها، 

نهادها و ارگان های دولتی، بانك ها، شركت ها، موسسه های مردم نهاد كه در مراسم تشييع و ترحيم

شـادروان  دکتـر فروزانفـر
 بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

شركت نموده و مضافاً از طرق مختلف ابراز همدردی داشته اند اعالم می نماييم. به خصوص از:
جناب آقای مهندس معتمديان استاندار محبوب و معاونين محترم- جناب آقايان دكتر دهقان و دكتر بحرينی روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی بيرجند و مشهد و 
معاونين و اعضای محترم هيئت علمی - جناب آقای دكتر تقی زاده رياست و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بيرجند- جناب آقای دكتر جاويد شهردار و معاونين محترم 
ايشان و شهرداران محترم ناحيه يك و دو - جناب آقای مهندس آئينه دار رئيس  و پرسنل محترم سازمان صدا و سيمای خراسان جنوبی- جناب آقای دكتر خامسان و 
معاونين محترم اعضای هيئت علمی و كارمندان و دانشجويان دانشگاه بيرجند - جناب آقای دكتر هاشمی رياست و معاونين و دانشجويان محترم دانشگاه آزاد- جناب آقای 
دكترقائمی رياست محترم نظام پزشکی و كاركنان- روسا و پرسنل محترم بيمارستان ها و دانشجويان و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند- جناب آقای مهندس 
شهركی رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و معاونين محترم- جناب آقای مهندس قوسی رياست محترم سازمان جهادكشاورزی خراسان 
جنوبی و معاونين و پرسنل محترم- جناب آقای دكتر اصغرزاده مديركل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی و پرسنل زحمتکش آن اداره- جناب آقای دكتر عليزاده رياست 
محترم شبکه دامپزشکی بيرجند و كاركنان محترم - جناب آقای مهندس روشن مديركل محترم پشتيبانی امور دام خراسان جنوبی و همکاران گرامی شان- جناب آقای 
واقعی مديريت محترم سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی و كاركنان محترم- جناب آقای مهندس عباسی رياست و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی- جناب آقای عليزاده رياست محترم اتاق اصناف و همکاران گرامی صنف- جناب آقای مهندس رمضانی مديركل محترم ميراث فرهنگی،صنايع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی- جناب آقای دكتر رضايی امام جمعه محترم سابق بيرجند- جناب آقای مهندس طاهر موهبتی مديرعامل محترم سازمان بيمه سالمت ايران 
و همکاران محترم ايشان در خراسان جنوبی- جناب آقای دكتر محمدرضا مجيدی دبيركل محترم مجمع مجالس آسيايی- جناب آقای سيد محمود حسينی مديرعامل 
محترم مجمع خيرين سالمت استان و سرپرست بيمارستان ايران مهر بيرجند- رياست و كاركنان محترم مركز بهداشت شهرستان بيرجند- گروه كودكان دانشگاه علوم 
پزشکی بيرجند- كانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند- مديران مسئول محترم روزنامه های آوای خراسان جنوبی، خراسان امروز، زعفران و خراسان جنوبی- هيئت مديره و مديرعامل و پرسنل محترم توانبخشی حضرت علی اكبر)ع( بيرجند- 
هيئت مديره محترم صندوق قرض الحسنه امام علی)ع( - هيئت محترم ابوالفضلی و دارااليتام حضرت ابوالفضل )ع(- هيئت محترم حسينی پايين شهر - شورای خيرين سالمت سربيشه- مركز جامع درمان بيماری های خاص خراسان جنوبی- روابط عمومی 
خيريه بيرجندی های مقيم تهران - مديريت و پرسنل محترم بانك صنعت و معدن خراسان جنوبی - مديريت و پرسنل محترم بانك سپه خراسان جنوبی- هيات مديره، مديرعامل و كاركنان محترم اتحاديه مرغداران ماكيان شرق خراسان جنوبی- مديريت 
و كاركنان محترم شركت قاين طيور - مديريت و كاركنان محترم شركت دان و علوفه شرق- مديريت و پرسنل شركت های دان و علوفه خوشينه و پهن دشت بيرجند-  شركت مجتمع توليدی مرغ مادر جنوب خراسان - شركت دامپروری و كشاورزی 
ستاره كيان- مجتمع توليدی تخم مرغ هاركو- مديريت محترم مرغداری نگين كوير بيرجند- شركت فراز دانه و شركت كشاورزی فالت شرق كوير- مدير عامل محترم شركت سيمرغ ايران - زنجيره توليد و عرضه محصوالت پروتئينی ديزباد-  هيئت مديره 
و مديرعامل محترم تعاونی مرغداران وحدت سربيشه- مديريت و پرسنل محترم كشتارگاه دام بيرجند و جايگاه اختصاصی مشعل- مديريت محترم شركتهای نيکو طيور نوشهر و نيکو دشت گلستان - شركت تهران طيور سبز- شركت طيور بهشت- مديريت 
محترم شركت كامل برچسب - شركت كشاورزی و دامپروری ميرامين - انجمن مهر جويان طبيعت و حيوانات بيرجند- مدير عامل محترم كاشی فرزاد- تعاونی متشکل گناباد - شركت تعاونی كشاورزی مرغداران مودت قاين- شركت سرمايه گذاری هالل 
احمر ايران - مهندسين مشاور پرديس محاسب بيرجند- شركت ساختمانی نقش آوران قهستان - كاركنان و اعضای انجمن و هيئت امنای محترم عالمه حلی- مديريت و پرسنل محترم هنرستان رسالت- هنرستان مها- هيئت محترم بسکتبال استان خراسان 
جنوبی و بيرجند- هيئت محترم كشتی استان خراسان جنوبی و بيرجند- جناب آقای حاج حسين كريم پور - جناب آقای دكتر محمود شکيبی- جناب آقای دكتر شريف - جناب آقای دكتر غفوری آزمايشگاه پيشگام- جناب آقای دكتر ثابتی- جناب آقای 
حسينی وكيل محترم دادگستری- سركار خانم دكتر سجادی نژاد - جناب آقای مهندس فرهادی - جناب آقای مهندس رمضانی- درب های آپارتمانی نوژن )جناب آقای نصرآبادی(- كاركنان پارچه بافی سنتی فروزان- خانواده های محترم زهرازاده ، آشوری و 
عظيمی  كه با حضور آرامبخش و دلسوزانه خود ما را مورد تفقد قرار داده و با تلفن، پيامك، ارسال اعالميه، درج آگهی در مطبوعات، نثار تاج گل و حضور خود مرهمی بر قلب داغداران بودند، صميمانه تشکر و قدردانی  می نماييم.

اميدواريم خداوند متعال عنايت فرمايد تا بتوانيم زحمات يکايك عزيزان را جبران نماييم.

 خانواده های: فروزانفر ، نیکجو و سایر بستگان
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