
سرمقاله

شنبه 12 بهمن 1398 * 6 جمادى الثانى 1441 * 1 فوریه 2020    روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم   * شماره: 4558 

* رجب زاده

امید فجر
 ایرانی سرآمد

ماه 1398،  بهمن  دوازدهم  امروز 
چهل و یکمین آغاز فجرى است که 
از زمان پیروزى انقالب شکوهمند 
اسالمى ایران جشن مى گیریم. 12 
بهمنى که البته با سال هاى گذشته 
مقام  امسال  دارد.  اساسى  تفاوتى 
معظم رهبرى با ابالغ بیانیه گام 
دوم انقالب افق هاى روشنى را در 
برابر میراث 41 ساله انقالبیون سال 
1357 گشودند. 12 بهمن امسال 
نقطه عطفى است... ادامه در صفحه 2 2آغاز خرید توافقى زعفران از کشاورزان 5برنامه یک ساله تأمین سرمایه در گردش تولید استان403 سال محیط بانى از خارتوران تا ناى بندان 

 1614 پروژه دهه فجر در استان افتتاح یا کلنگ زنى مى شود

بسته عمرانی  ٢٥٠٠میلیاردی   برای جشن فجر

اعالم محدودیت های ترافیکی ١٢ بهمن در  بیرجند
محدودیت هاى ترافیکى12 بهمن در بیرجند از ساعت 8:30 دقیقه صبح تا پایان مراسم خواهد بود و در این مدت توقف 
وسایل نقلیه در میدان امام (ره) و مسیرهاى منتهى از فاصله 100 مترى از ساعت 7:30 ممنوع است. سرهنگ عباسى، 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان   از ممنوعیت تردد در خیابان 17 شهریور حد فاصل میدان فلسطین تا میدان امام 

(ره) ، میدان آزادى ، تقاطع مصلى و خیابان حکیم نزارى حدفاصل میدان شهدا تا میدان امام (ره) خبر داد.

مراسم ١٢ بهمن در میدان امام (ره)  برگزار می شود
 شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان از مردم براى حضور گسترده در مراسم بزرگداشت یوم ا... 12 بهمن 
دعوت و اعالم کرد: این مراسم در بیرجند امروز در میدان امام (ره) برگزار مى شود. براساس این اطالعیه ویژه 
برنامه سالگرد ورود تاریخى امام (ره) به میهن اسالمى در مرکز استان با سخنرانى حجت االسالم ادیانى 
رئیس سازمان عقیدتى سیاسى نیروى انتظامى ساعت 9 صبح در میدان امام خمینى (ره) برگزار مى شود.

خاندان محترم  خامسان
 ضایعه درگذشت شادروان

 جناب سرهنگ اسالمى
را حضور شما تسلیت عرض نموده 

 از خداوند منان رحمت و مغفرت الهى براى آن عزیز سفر کرده
 و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

مدیر عامل و کارکنان سازمان همیارى شهردارى  هاى
 استان خراسان جنوبى

به یک خانم جهت فروشندگى با حقوق 
ماهیانه  1/000/000 تومان نیازمندیم.
 09923556770 - 32228583

کــار  و  سرمایـــه 
(یدکى خودرو)

1 - درآمد ماهانه 1/5 الى 3 میلیون
2 - مبلغ سرمایه گذارى 20 میلیون

3 - داشتن خودرو یا موتور
4 - فقط آقا  - بیرجند 2 نفر
قاین یک نفر  - طبس یک نفر

نهبندان یک نفر - فردوس و سرایان یک نفر
0930  490  3723

جنـاب آقـاى احسـان یوسفـى
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت مدیرکل حوزه استاندار خراسان جنوبى

که مؤید درایت، توانمندى و شایستگى شما مى باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
و موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

برادر ارجمند جناب آقاى احسان یوسفى
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالى را به عنوان

مدیر کل حوزه استاندار خراسان جنوبى               
که نشان از تخصص و تعهد خالصانه شما مى باشد، صمیمانه تبریک  

عرض نموده، موفقیت و سربلندى تان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى 

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

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادى (اشخاص حقیقى و حقوقى)
مهلت ارسال الکترونیکى فهرست صورت معامالت فصل پاییز سال 1398 موضوع ماده 169 مکرر قانون 
مالیات هاى مستقیم از طریق سامانه TTMS.TAX.GOV.IR حداکثر 15 بهمن ماه سال جارى مى باشد.

روابط عمومى امور مالیاتى 
خراسان جنوبى

 «مرکز ارتباط مردمى و 
پاسخگویى تلفنى 1526»

آگهـى مناقصـه 
یک سازمان دولتى در استان خراسان جنوبى در نظر دارد، جهت ایاب و ذهاب 
پرسنل به صورت روزانه و در مسیر 100 کیلومترى جاده بیرجند - طبس و نیز
5 کیلومترى جاده بیرجند - مشهد و بالعکس نسبت به اجاره 4 تا 6 دستگاه اتوبوس 
بین شهرى مجهز به سیستم گرمایشى- سرمایشى، صندلى استاندارد و مبله

 از مورخ 1399/01/01 و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید.
مناقصه  فرم  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مى  داوطلبان 
هاى  شماره  یا  و  شماره 05632479762  با  تاریخ 1398/12/03  تا  حداکثر 
09120391660 و 09105479979 از ساعت 8 صبح الى 20 (به جز ایام تعطیل) 

تماس حاصل نمایند.
از عالقه مندان با  هر توان دعوت به همکارى مى نماید

آگهـى مناقصـه آگهـى مناقصـه 

 

 

 

 ردصالحیت اصالح طلبان را 
مورد تجدیدنظر قرار دهید
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سازوکار«شانا» با روش هاى 
پدرساالرانه متفاوت است 
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دولت دنبال ایجاد شکاف
 بین انقالبى ها و اصولگرایان
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سرمقاله

امید  فجر ایرانی  سرآمد 
* رجب زاده

تمدن  به سوی  در حرکت  از صفحه 1(  )ادامه 
نوین اسالمی. همان حرکتی که پیش از این از سوی 
مقام معظم رهبری نوید داده شده بود. حرکت به سوی 
جامعه ای مهدوی و منتظر. ۱۲ بهمن امسال در حالی فرا 
رسیده است که گویی قرار است نشانه های وعده پیروزی 
خداوند در برابر چشمان مردم این عصر و زمان قرار داده 
شود.  مجموعه اتفاقات دو ماه گذشته دهه فجر امسال را 
خاص تر از همیشه کرده است. مجموعه اشتباهاتی که 
از سوی دشمنان ایران و اسالم سرزده منجر به افزایش 
اتحاد ملی و انسجام اسالمی شده است. دشمن خبیث از 
یک سو با به شهادت رساندن سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی باعث شد تا نگاه دنیا به محور مقاومت 
و جهان اسالم معطوف شود و از سوی دیگر آزادگان 
کشور های مختلف به حقانیت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی پی ببرند. از دیگر سو با سیلی ای که بر پیکر 
نحیف استکبار نواخته شد هیمنه پوشالی آمریکا شکست 
و در آخرین اقدام نسنجیده و خطای استراتژیک دولت 
تروریست آمریکا از معامله به اصطالح قرن رونمایی کرد 
تا دنیا یک بار دیگر روی حقیقی دموکراسی آمریکایی را 
مشاهده کند. در کنار آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، این 
حکام کشورهای عربی بودند که نشان دادند از اسالم 
تنها نامش را یدک می کشند و حاال دنیای اسالم به 
خوبی این را درک کرده که ایران همان ام القرییست  
که قرار است پایه گذار تمدن نوین اسالمی شود. ۱۲ 
بهمن امسال آغاز حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی 
 است. حاال که خداوند به وعده اش عمل کرده است که

” اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری خواهد کرد.” 
دوازدهم بهمن ماه امسال باید شروع حرکتی باشد که 
به جهشی علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منجر 
شود. این اتفاقات باعث نزدیک شدن مردم به هم حول 
محور انقالب اسالمی شده است و اتحاد به وجود آمده 
باید ارج نهاده شود. در این میان مردم به وظیفه شان 
عمل کرده اند و حاال نوبت مسئوالن است تا با عمل 
به وظایف خود، حرکت علمی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی جامعه را سرعت بخشند.  حاال دیگر نباید تنها 
دوازدهم بهمن ماه را محدود به سال ۱۳۵۷ کرد. از امروز 
دوازدهم بهمن ماه جدیدی داریم و نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب اسالمی. ماندگار کردن این روز تاریخی وظیفه 
یکان یکان مردم ایران اسالمی است، فارغ از اینکه در 
کجای این سرزمین سکنی گزیده اند، شمال یا جنوب؟ 
شرق یا غرب؟ در این بین اما وظیفه جوانان سنگین تر  
از دیگر اقشار جامعه است. جوانان ۱۳۹۸ باید پا جای 
پای جوانان ۱۳۵۷ بگذارند. با همان خلوص و صفا اما با 
شتابی صدچندان در عرصه های مختلف ورودی انقالبی 
داشته باشند و چون جهادگران راستین ، ایران اسالمی را 

در همه حوزه ها به مرتبه سرآمدی برسانند.

شنبه * 12 بهمن 1398*  شماره 4558 

آغاز خرید توافقی زعفران از کشاورزان 

صدا و سیما- محصول زعفران، امسال برای اولین بار در کشور به صورت توافقی از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری می شود. مدیر تعاون روستایی استان گفت: این محصول از آغاز فصل برداشت 
آن در آبان تا پایان دی امسال به صورت حمایتی خریداری شدکه با پایان مهلت خرید حمایتی، هنوز مقداری از زعفران تولیدی کشاورزان استان خریداری نشده از این رو زعفران تحویل گرفته شده از 
کشاورز پس از تعیین میزان کیفیت، در ۴ رده خریداری و مبلغ آن را در مدت یک هفته تا ۱۰ روز به تولیدکننده پرداخت می کند. ضیائیان احمدی افزود: خرید توافقی زعفران تا یک ماه آینده ادامه دارد.
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

آگهی تغییرات شرکت عمرانی ساختمانی نوساز بتن گنجی کوه )سهامی خاص( به شماره ثبت 1295 و شناسه 
 ملی 14005625509 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای مهدی بهزادی نژاد به شماره ملی 0889935661 و عباس محمدپور به شماره ملی 0889688273 و 
علیرضا محمدپور به شماره ملی 0880007419 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2 - آقای محمدعلی محمدپور به شماره ملی 0889641201 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین 
بهزادی نژاد به شماره ملی 0889649227به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قائنات )749434(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامداران بخش سده شرکت تعاونی به شماره ثبت 444 و شناسه ملی 
10360016721 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/08/14 و به موجب نامه 
شماره 8057/342/3/11/205 - 1398/09/07 اداره تعاون روستایی قائن تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از 
گزارش بازرس ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 97 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 2-آقای علی سبزه جو 
به شماره ملی 0889709378 به سمت بازرس اصلی وآقای حسین رشیدی نژاد به شماره ملی 5239857989 
به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )749433(

آگهی تغییرات شرکت آریا سوله بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5289 و شناسه ملی 14005640161 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان باقران ، 
 آبادی شهرک صنعتی، محله فاز3 ، خیابان مبتکران شرقی ، کوچه مبتکران 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف با 

کدپستی 9719135937 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )749098(

آگهی تغییرات شرکت طرفه نگار حساب خاوران بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3942 و شناسه ملی 
 10360053731 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به شماره ملی  زاده  و مجتبی حاجی  به شماره ملی 0888976585  زاده  آقایان حسن رضا حاجی   -  1
0651912385 و مصطفی حاجی زاده به شماره ملی 0653203292 و خانم فاطمه حاجی زاده به شماره 
ملی0653109644 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم 
طاهره اسالمی به شماره ملی 0651648701 به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی حاجی زاده به شماره ملی 
0651850746 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - 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 )749097(

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
 آرای شماره 139860308002000558 و 139860308002000553 و کالسه های شماره 1398114408002000023 

و 1398114408002000040 مورخ 1398/10/26 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 
 11 قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 12۶9 - اصلی آقای سید مجتبی ذبیح نژاد )از محل مالکیت آقای میرحسین ذبیح نژاد ( 
به  فرزند سید علیرضا به شماره شناسنامه 0880141670 قاین و کد ملی 0880141670 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مساحت2433/23 مترمربع در قسمتی از پالک 730 فرعی واقع در اراضی شاهیک خریداری شده )مع الواسطه( از ناحیه حاج میر حسین 
 ذبیح نژاد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. قطعه  مفروزه مزرعه و قنات حسن آباد پالک 1۶81- اصلی  
 خانم زهرا فتحی )از محل مالکیت رسمی مشاعی خودش( فرزند رمضان به شماره شناسنامه 150 قاین و کد ملی 0888973527 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 11645/67 مترمربع در قسمتی از پالک یک فرعی واقع در نرسیده به محمد آباد علم - اراضی 
حسن آباد خریداری شده از محل مالکیت رسمی مشاعی خود مالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28    علی صفایی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره 559 139860308002000 و کالسه شماره 114408002000016 1398 مورخ 1398/10/26 صادره 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
 متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 1589- اصلی آقای حسین مقصودی فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه 2469 قاین و کد ملی 0889852464 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 216/50 مترمربع در قسمتی از پالک 
740 فرعی واقع در قاین - بلوار 22 آذر - ابوطالب 10 خریداری شده برابر قولنامه خانم مائده سادات جوادی مقدم که برابر مهریه از ناحیه 
آقای غالمرضا عالمی و دادنامه شماره 9709975634100914 شعبه خانواده دادگستری قاین در مالکیت ایشان قرار گرفته را به آقای حسین 
مقصودی فروخته و از محل مالکیت سه دانگ مجهول محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28     
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره 555 139860308002000 و کالسه شماره 1398114408002000029 مورخ 1398/10/26 صادره هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
 محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
 خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 - قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 12۶8- اصلی آقای محمد حسین خاشاکی 
)از محل مالکیت سید حسن مصطفوی ( فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 67  قاین و کد ملی 0889032157 در ششدانگ یک باب 
 ساختمان به مساحت 170/50 مترمربع در قسمتی از پالک های 488 و 489 فرعی واقع در قاین - حاشیه بلوار بامشاد - داخل کوچه 
بن بست خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی احدی از ورثه سید حسن مصطفوی مالک رسمی چهار دانگ 
مشاع پالک مذکور محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

مشمولین محترم ماده ۱6۹ مکرر 
)معامالت فصلی( 

فقط 2 روز مهلت ارسال دارید
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

دفتر پیشخوان خدمات دولت
پاسداران – روبروی تامین اجتماعی    
3242  3242 صبح و عصر - چمنی

به تابلوها دقت فرمایید

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

پاسخگویی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد( 

تلفـن : ۱۱۱
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱4 
ساعت ۱0 الی ۱۱/30 صبح

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  0۹۱۵۱63۵۸60 - کرباسچی

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09159658659

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 981029 موضوع دعوی خانم معصومه حسینی و غیره به طرفیت خانم زهرا ایزدخواه 
و غیره به خواسته تقسیم ماترک در خصوص 1- پالک ثبتی صفر فرعی از 4380 اصلی بخش یک بیرجند با کاربری مسکونی 

واقع در خیابان جمهوری اسالمی 19- کوچه حائری پالک 5 و 10 به مساحت عرصه برابر سند مالکیت 195/20 مترمربع و مساحت عرصه 
پس از تعریض برابر اعالم شهرداری 135/511 مترمربع، مساحت اعیان 110 مترمربع و دارای دو انشعاب برق، دو انشعاب آب و دو انشعاب 
گاز که به مبلغ 2/050/000/000 ریال کارشناسی شده است. 2- پالک ثبتی صفر فرعی از 4379 اصلی بخش یک بیرجند با کاربری 
موجود ملک بهداشتی لیکن بر اساس مدارک شهرداری منطقه یک کاربری آن مسکونی اعالم شده ، واقع در خیابان جمهوری 19 حاشیه 
میدان فرهنگ به مساحت عرصه برابر سند مالکیت 579/55 مترمربع و مساحت عرصه پس از تعریض برابر اعالم شهرداری 487/024 
مترمربع و مساحت اعیان 332/50 مترمربع و دارای یک انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز که به مبلغ 10/900/000/000 
ریال کارشناسی شده است. 3- پالک ثبتی 1266 اصلی بخش یک بیرجند با کاربری مسکونی واقع در خیابان حکیم نزاری 12- کوچه 
شهید خامسان پالک 17 مساحت عرصه برابر سند مالکیت 345/43 متر مربع و مساحت عرصه پس از تعریض برابر اعالم شهرداری 220/43 
مترمربع مساحت اعیان 315 مترمربع و دارای یک انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز که به مبلغ 3/300/000/000 ریال 
 کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1398/11/26 از ساعت 9 الی 10 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. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0۹۱۵ داخل و خارج شهر   

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  در گفتگو با» آوا «عنوان کرد:    

رمز موفقیت در زنجیره فرآورده های فراسودمند

رئیس جهاد دانشگاهی  استان گفت : زنجیره ای کامل 
از تولید ، بازاریابی و عرضه  محصوالت استراتژیک و 
فراسودمند استان تشکیل شده و به خوبی نتیجه داده است.

با  آوا   روزنامه  با  گو  و  در گفت  الدین صادقی  جالل 
اشاره به تأسیس جهاددانشگاهی استان در ۱۲ بهمن 
ماه 6۳ اظهار کرد: فعالیت های جهاددانشگاهی در سه 
حوزه پژوهش، آموزش و فرهنگ ،کاربردی و براساس 
نیازهای جامعه است. وی گفت: در حوزه پژوهش، جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی در چهار سال اخیر به حوزه 
گیاهان دارویی استراتژیک با تاکید بر » عناب، زرشک 
و زعفران« و با هدف حضور فعال در تجاری سازی، 
تحقیقات کاربردی، بازاریابی ، عرضه گیاهان دارویی و 
فرآورده های فراسودمند با ارزش افزوده حداکثری به بازار 

داخل و خارج از کشور ورود پیدا کرده است.
رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: ایجاد مجتمع تحقیقات 

گیاهان دارویی استراتژیک با تمرکز بر عناب، زرشک و 
زعفران و تحقیقات کاربردی که بتواند منجر به بهینه سازی 
تولید و دست یابی به فرآورده های فراسودمند از محصوالت 
مذکور شود تاکنون منجر به نتایج بسیار ارزشمندی شده 
است.صادقی با اشاره به اینکه تحقیقات جهاد دانشگاهی 
است،  بازار  نیاز  بر  مبتنی  و  محور  محصول  کاربردی، 
عنوان کرد: برندسازی از عوامل کلیدی است که منطقه 
را معرفی و اقتصاد استان را پویا می کند. وی با اشاره به 
فعالیت مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک 
استان گفت: در ادامه این زنجیره فروشگاه اینترنتی مرکز 
خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان 
جنوبی در مجموعه ۱۴ هکتاری دهکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی با هدف خلق ثروت از مزیت های منطقه ای 
شامل؛ فرآورده های فراسودمند عناب، زرشک، زعفران در 
سال ۱۳۹۸ تاسیس شد و با آدرس www.birnab.ir به 

ارائه خدمات کیفی مبتنی بر علم و تحقیق می پردازد. رئیس 
جهاددانشگاهی عنوان کرد: در سایت بیرناب، به دنبال این 
هستیم که پتانسیل های استان را شناسایی و از مزیت های 
منطقه ای خلق ثروت کرده و آن گونه که شایسته استان 

است به معرفی آن بپردازیم.
صادقی با بیان این که تمام تولید کنندگان خرد می توانند 
از امکانات و تجهیزات این مرک برای بهینه سازی تولید و 
فرآوری بهره ببرند، بیان کرد: معرفی روستاهای تولیدکننده 
محصوالت استراتژیک یکی از اهداف این سایت است تا 
هر محصولی به نام روستای تولیدکننده در سطح کشور 
بررسی که توسط  معرفی شود.وی تصریح کرد: طبق 
محققان جهاددانشگاهی استان صورت گرفت، به این نتیجه 
رسیدیم که در این سال ها کشاورزان و متولیان کشاورزی 
تولید  حجم  و  کردند  عمل  مطلوب  صورت  به  استان 
محصوالت خوب است و برنامه ریزی  جهاد دانشگاهی 
توانسته این عملکرد را باال ببرد.وی گفت: خدماتی متمرکز 
بر محصوالت استراتژیک از آموزش و مشاوره برای بهبود 
کیفیت محصوالت و فرآورده ها و حمایت از طرح ها و 
ایده های فناورانه را در قالب این سایت انجام می دهیم. 
صادقی از فعالیت دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
استان در جهاد دانشگاهی خبر داد و افزود: تاکنون دو هزار و 

۳۰۰ نفر از بانوان خانه دار از خدمات آموزشی و فرهنگی این 
دبیرخانه با رویکرد توانمند سازی بهره مند شده اند.

وی با اشاره به تشکیل گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی 
و اجتماعی شهری و روستایی، ادامه داد: برنامه توسعه 
اقتصادی و اشتغالزایی ۱۰۹ روستای خراسان جنوبی با 
کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تدوین و 
فاز دوم آن برای ۱۳۵ روستای دیگر استان آغاز شده است.

اینکه سلول های  با تاکید بر  رئیس جهاد دانشگاهی 
بنیادی خون بند ناف برای درمان بیمارهای صعب العالج 
نمایندگی خون  بیان کرد:  دارد،  با منشا خونی کاربرد 
بندناف در خراسان جنوبی از سال ۹۴ در جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی کار خود را آغاز کرده و تاکنون موفق 
به ذخیره سازی ۵۰۰ نمونه شده است. وی با اشاره به 
فعالیت های آموزشیگفت: ساالنه بیش از 6 هزار نفر در 
آموزش های کوتاه مدت و ۵۰۰ نفر در آموزش های 
ضمن خدمت جهاد دانشگاهی استان شرکت می کنند.

صادقی با اشاره به اجرای طرح سرباز ماهر در استان بیان 
کرد: مقرر شد با کارفرمایی اداره کل ورزش و جوانان 
۸۰۰ سرباز وظیفه تحت آموزش های عملی و تئوری 
قرار گیرند که از این تعداد، ۴۵۰ نفر از سربازان ارتش 
جمهوری اسالمی، ۵۰ نفر از سپاه پاسداران و ۳۰۰ نفر 

ارائه  هستند.آموزش های  انتظامی  نیروی  مجموعه  از 
قرارداد  توسط جهاددانشگاهی طبق  به سربازان،  شده 
منعقده شامل دو دوره »آشنایی با مهارت های زندگی« 
به میزان ۳۲ ساعت و »آشنایی با مهارت های عمومی 
حوزه اشتغال و کارآفرینی« به میزان ۴۸ ساعت خواهد 
بود.صادقی با بیان اینکه اجرای طرح ملی الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی در استان از سال ۹6 آغاز شده، 
افزود: در این طرح شغل های مزیت دار استان شناسایی 
شدند، متقاضیان پس از ثبت نام، استعدادسنجی شده و 
پس از توانمندسازی، آموزش و اتصال به بازار به پیشرانان 
معرفی شدند. وی ادامه داد: همچنین تفاهم نامه اجرای 
طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی 
بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در کشور  منعقد و 
اکنون در حال پیاده سازی در استان برای توانمندسازی 

6۹ نفر از بانوان سرپرست خانوار است.
وی اظهار کرد:  فرهنگسرای ابن حسام، نگارخانه ابن 
انتشارات جهاددانشگاهی، سازمان دانشجویان،  حسام، 
فرهنگی  مرکز  فرهنگی،  و  علمی  گردشگری  مرکز 
دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی، مرکز 
حوزه  فعال  مراکز  از  ایران  دانشجویان  افکارسنجی 

فرهنگی جهاددانشگاهی است.

تسهیالت 7۸ میلیاردی اشتغالزایی برای روستا ئیان

صداوسیما- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی استان گفت: ۷۸ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان تسهیالت برای اجرای طرح های 
اشتغالزا در مناطق روستایی خراسان جنوبی پرداخت شد. حسینی افزود: در ۱۰ ماه گذشته هزار و ۹۱۵ طرح اشتغالزایی در مناطق روستایی استان اجرا 
شد.  که از این تعداد ۲۳۰ طرح مشاغل خانگی و هزار و 6۸۵ طرح خوداشتغالی است. وی ادامه داد : برای اجرای صحیح این طرح ها هزار و ۳۱۹ 

نفر در مناطق روستایی آموزش های مهارتی، مقدماتی و پایدارسازی و توسعه  رابا هزینه ۲۵۲ میلیون ریال فراگرفتند.

هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداران انتخاباتی

صدا و سیما- سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتای استان گفت: با نزدیک شدن به انتخابات برخی افراد سودجو با ایجاد کانال و تبلیغ در شبکه های 
اجتماعی با عناوین مختلفی مانند پرداخت حق الزحمه در ازای افزایش اعضا ، افراد را به درگاه های جعلی )فیشینگ( هدایت کرده و به بهانه بررسی 
میزان عملکرد افراد، درخواست واریز مبالغ ناچیزی می کنند به طوری که با هدایت قربانیان به درگاه های جعلی، کارت بانکی آن ها را سرقت و در 

فرصت مناسب اقدام به برداشت حسابشان می کنند.

روزآمد

خسارت 3 میلیاردی بارندگی اخیر 

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در پی بارش های برف و باران هفته اخیر ۳ میلیارد تومان به کشاورزان خراسان 
جنوبی خسارت وارد شد هر چند پیش بینی می شود این رقم خسارت بیشتر شود چون در حال بررسی و ارزیابی خسارت هستیم. قوسی با بیان اینکه 
خسارت های هفته اخیر در بیشتر شهرستان های خراسان جنوبی وارد شده است افزود: با وجود آنکه طبق پیش بینی هواشناسی استان هشدارهای 

الزم به کشاورزان داده شده بود اما ریزش آغل گوسفندان به دلیل رطوبت و برف سبب بروز خسارت شد.

تورهای مجاز گردشگری تخلف نداشتند

ایرنا - چند اتوبوس گردشگر برای دیدن جاذبه های طبس قصد ورود به این شهر را داشتند که از ورود آنها جلوگیری شد اما به گفته مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی این افراد دارای مجوز بودند و با همکاری دستگاه قضایی برنامه کویرنوردی آن ها بعد از زمانی 
که حد قانونی رعایت مسایل است انجام شد. حسن رمضانی با اشاره به گالیه شهروندان از مشاهده ناهنجاری هایی در کویر افزود: این افراد معموال 

در قالب تورهای غیرمجاز وارد حوزه گردشگری می شوند و تاکنون گزارشی از تخلف تور مجاز در استان نداشتیم.
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خیابان  بودن  عرض  کم  به  توجه  با 
عدل و وجود تعمیر گاه های فراوان در 
این محل متأسفانه اغلب ماشین ها در 
خیابان بصورت دوبله پارک و تعمیر و 
صافکاری می شوند، که این امر باعث 
مختل شدن عبور ومرور گردیده و باعث 
اتالف وقت مردم نیز می گردد. متأسفانه 
بی مهری مسئولین راهنمایی و رانندگی 
و عدم مراجعه به این خیابان نیز خود 
باعث پررویی کاسبان محل شده است. 
نیاز است، مسئولین راهنمایی و رانندگی 
نیز توجه بیشتری به این خیابان نموده 
به  مرتبه  دو  الی  یک  روزی  الاقل  و 
این خیابان سری بزنند، شاید گره ای از 

ترافیک این محل بر داشته شود.
ارسالی به تلگرام آوا
طرف  از  هایی  برگه  که  است  مدتی 
شود  می  پخش   شهر  در  شهرداری 
که تا آخر سال از ۵۰ درصد تخفیف 
عوارض برخوردار شوید عوارض کسبی 
در سال ۹۵حدود ۵۰ تا ۱۰۰هزارتومان 
بوده است، اما اکنون با حضور شورای 
شهر، شهرداری و نماینده اصناف اعالم 
بر۲۵ درصد افزایش می باشد در حالیکه 
با حضور در شهرداری مبلغ ساالنه بالغ 
محاسبه  هزارتومان   ۳۰۰ تا   بر۲۰۰ 
می شود باید پرسید ۲۵ درصد افزایش 
در حسابداری شهرداری چگونه محاسبه 
می شود اگر بنا باشد ۲۵ درصد افزایش 
لحاظ شود تا پایان سال و ۵۰ درصد 
تخفیف برای مراجعه کنندگان بدهند، 
شهرداری باید یک  مبلغ هم به مردم 
هم  را  اگرفیثاغورث  بدهد.  وکسبه 
زنده کنید قطعا این معادله رو نخواهد 
توانست حل کند جز شورای شهر و 
شهردار محترم. انتظار پاسخ از سوی 

مسئولین داریم.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت آوا و پرسنل زحمتکش  
آن برامون سؤال پیش آمد چرا دهلکوه 
شد مهرشهر ولی چهکند، حاجی آباد و 
امیرآباد هیچ تغییری نکرد؟ شهر جدا از 
مثل  کاش  پس  نیست،  که  بیرجندم 

شعبانیه میشد  فاطمیه، عسکریه و... 
۹۱۵...۲7۹
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پیام شما

متمولین شهر به فکر
بقیه مردم هم باشند 

با سالم به آوا و تشکر از شما برای 
به  لطفا  مردم  های  دغدغه  بیان 
بزرگان و متمولین شهر بفرمائید در 
مراسم های تعزیه و ترحیم عزیزان 
پایین  سطوح  رعایت  کمی  خود 
دست جامعه را بکنند کم کم داریم 
مان قدیمی  های  سنت  و   عادات 

را فراموش و درگیر متاسفانه مسابقه 
 خرج تراشی در مراسماتمان می شویم 
چند وقتی است که چای جلسات پرسه 
جای خودش را به چند نوع شیرینی 
در  که  است  داده  شکالت  و  موز  و 
 بسیاری موارد هم مصرف نمی شود

برای  را  تشریفات  این  وقتی  کاش 
دهیم  می  قرار  عزیزانمان  مراسم 
فراموش نکنیم که شاید دل فرزند یا 
پدر و مادر عزیز از دست داده ای که 
این تشریفات را ندارد  توان پرداخت 
آنوقت که دل  بلرزد و خدای نکرده 
یتیمی بلرزد عرش خواهد لرزید. هر 
چند صدا و سیما که دیگر چشمانش 
را بسته و فقط سرمایه داری و فخر 
را  زندگی های تجمالتی  فروشی و 
اما  کند  می  تبلیغ  هایش  برنامه  در 
انتشار این  روزنامه آوا حداقل ضمن 
به  و گزارشات خود  در مقاالت  پیام 
عادت  این  که  کند  یادآوری  مردم 
کمک  همیشه  نیست.  صحیح  ها 
پول  پرداخت  در  دیگران  به  کردن 
 نیست شاید با حذف ناهنجاری های

جامعه  به  که  انحرافاتی  و  فرهنگی 
در قدمی  بتوان  هم  زند  می   آسیب 
 تکریم اقشار ضعیف تر جامعه برداشت

از  مصداقی  زاید  تشریفات  حذف  و 
همین صالحات و باقیات خواهد بود.

ز . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری

صدا و سیما-   مدیرکل امور عشایر استان گفت: به دلیل ظرفیت باالی کشت گیاهان دارویی استان، تفاهم نامه ای بین اداره کل امور عشایر و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در استان به منظور آموزش صحیح کاشت، 
داشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی در سال جاری منعقد شد که تاکنون در مناطق عشایری استان پس از آموزش، اقدام به توسعه وکشت گیاهان دارویی در سطح ۹۰۰ هکتار در استان شد. حسین پور افزود: تاکنون ۲۳ نفر 
موفق به دریافت ۲۶۳ میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت برای کشت گیاهان دارویی شدند. به گفته وی گل محمدی، کرابیه، خاکشیر، آنغوزه، شوید و آنغوزه از جمله گیاهان دارویی کشت شده در مناطق عشایری استان است.

اکران فیلم  های فجر 
از نیمه بهمن در  استان 

منتخب  فیلم های  اکران  برنامه   - ایرنا 
استان  فجر  فیلم  دوره جشنواره  ششمین 
خراسان جنوبی همزمان با برگزاری سی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر در تهران اعالم 
شد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد گفت: فیلم های اعالم شده 
از ۱۵ تا ۲۲ بهمن و همزمان با تهران در 
تاالر مجتمع ایثار بیرجند به نمایش گذاشته 
می شوند. زمزم افزود: سه شنبه ۱۵ بهمن در 
آن شب”  “قطار  فیلم های  سانس،  چهار 
به کارگردانی حمیدرضا قطبی ساعت ۱۰ 
صبح، “روز بلوا” به کارگردانی بهروز شعیبی 
ساعت ۱۶، “من می ترسم” به کارگردانی 
بهنام بهزادی ساعت ۱۸:۳۰ و “روز بلوا” 
 ۲۱ ساعت  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به 
اکران خواهد شد. وی بیان کرد: چهارشنبه 
۱۶ بهمن ساعت ۱۰ صبح فیلم” ۲۳ نفر” 
به کارگردانی مهدی جعفری، ساعت ۱۶ و 
۲۱ فیلم “روز صفر” به کارگردانی سعید 
ملکان و ساعت ۱۸:۳۰ فیلم “آتابای” به 
می شود. اکران  کریمی  نیکی  کارگردانی 
کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
پنجشنبه ۱7  داد:  ادامه  ارشاد  و  فرهنگ 
بهمن نیز ساعت ۱۶ و ۲۱ فیلم سه کام 
حبس )۱۲ +( به کارگردانی سامان سالور 
و ساعت ۱۸:۳۰ فیلم آن شب )۱۲ +( به 
کارگردانی کوروش آهاری اکران خواهد شد. 
وی به فیلم های روز جمعه ۱۸ بهمن اشاره 
کرد و گفت: ساعت ۱۶ و ۲۱ فیلم قصیده 
گاو سفید به کارگردانی بهتاش صناعی ها 
و ساعت ۱۸:۳۰ فیلم تومان به کارگردانی 
مرتضی فرشباف اکران می شود.وی اظهار 
کرد: عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیط 
به سالن نمایش مراجعه یا از طریق سایت 
سینما تیکت بلیت را با بهای ۱۰ هزار تومان 
خریداری کنند. صبح ها اکران بخش ویژه 

کودکان و نوجوانان رایگان خواهد بود

نسرین کاری - از وقتی که دست راست 
و چپم را تشخیص دادم به حیات وحش 
عالقه خاصی داشتم. محیط تولدم کالته 
دو سه خانواری بنام »چشمه شیر«  در دامنه 
کوه چشمه شیر از توابع عشق آباد طبس 
بود.طبیعت آموزگارم بوده و هرگز رهایش 
نکرده ام، حتی تا امروز که بازنشسته شدم. 
او بهمن نجفی است، صاحب کاروان سیار 
منقش به تصویر یوز ایرانی، ممکن است 
او و کانکسش  را در جاده ها دیده باشید. 
این مرد بخشی از دوران بازنشستگی اش 
را با همین کاروان در جاده ها و مجتمع 
های بین راهی سر می کند، می ایستد و 
از اهمیت حیوانی که زیباترین و پر سرعت 
ترین پستاندار خشکی است برای مردم 
شهر و روستا می گوید. با او سفری کرده 
ایم در دنیای خاطراتش از محیط زیست 
و حیات وحش. او محیط بان بازنشسته 
محیط زیست است که حدود 4۰سال در 

این عرصه خدمت کرده است.
می گوید: بعد از سربازی و حدود سه سال 
همیاری  افتخاری در اوایل سال پنجاه 
زیست  محیط  استخدام  رسماً  وهفت 
مدیریت  زمان  آن  بان شدم،  محیط  و 
وحفاظت منطقه حفاظت شده خار توران 
شاهرود نیز در خراسان بزرگ بود. روزها در 
عمق منطقه بزرگ خارتوران که بزرگترین 
منطقه حفاظت شده ایران بود چشمه ها را 
مرمت و سیمانکاری  می کردیم و شبها 
را با یک دستگاه جیپ شهباز به زیستگاه 
های آهوی عریان محمد آباد سبزوار در 
فاصله حدود صدو پنجاه کیلومتری برای 

گشت شبانه  می رفتیم.
 

اولین عکس و دیدار با یوزپلنگ 
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه 
اولین دیدارم با یوز در سال پنجاه وهفت 
با یک قالده یوز پلنگ مادر و دو توله 

اش را در محدوده چشمه نََحنیخار توران 
بودند  از قوچی که شکار کرده  بود که 
می خوردند.وی با اشاره به اینکه اولین 
های  دوربین  با  را  آسیا  در  یوز  عکس 
تله ای در نیمه سال هشتاد با همکاری 
نادم  میرکالنی، شکارچی  علی  مرحوم 
تواب که  همیار افتخاری شده گرفتیم، 
یادآور می شود: همین یوز که اون زمان 
حدود چهارساله بود در چند مرحله دوره 
های دیگر دوربین گذاری جلو دوربین آمد.
رغم  علی  ما  یوزهای  وی  گفته  به 
طبیعی  های  زیستگاه  و  سخت  وضع 
از  دارند  که  خشنی  و  خشک  نیمه 
یوزهای آفریقا ثابت شده نه تا ده سال 
است.  بیشتر  عمرشان  کنند  می  عمر 
وی ابراز تأسف می کند: برایمان روشن است 
که در زیستگاه های جنوب کویر مرکزی 
از یزد تا نای بندان و راور بیش از حدود 
شش قالده نمانده که همگی نر هستند 
مگر مهاجری جدید اخیرا آمده باشد. وی 
با اشاره به اینکه اگر احتماالت فرض شده 
باقی مکان ها را هم در نظر بگیریم می 
توان گفت زیر پنجاه تا یوز وجود دارند، 
تأکید می کند: این درحالیست که حدود 
دوازده سال قبل فقط در  نای بندان طبس 
تصویر غیر تکراری ۱۶ قالده در طول 
شش ساله هشتاد تا هشتاد و شش در 
دوربین های ما در طبس طی چند دوره 
تصویر برداری دیده  شدند. وی یادآور می 
شود: مقاله اش را هم در پایان آن دوره 
ها  بنام نای بندان طبس و یوزهایش را با 
همکاری کارشناسی و خال شناسی دقیق 
دکتر فرهادی نیا عالقه مند و محقق 
معروف پروژه  یوز نوشته وارائه داده است

 
تصادف مهمترین تهدید  یوزها

تهدید  بزرگترین  زیست  محیط   فعال 
و  کرده  عنوان  تصادف  را  ها  یوزپلنگ 

برای  یوزها  سرد  فصول  در  گوید:  می 
در  رفتن  راه  به  اشتیاق   و  یابی  جفت 
هوای سرد در زیستگاه های در جاده ها 
وخطوط ریل دچار حادثه می شوند.وی با 
بیان اینکه در حدود ده دوازده سال قبل 
از حرکت کاروانی ما حدود سیزده قالده 
یوز در گدارهای مسیرهای میبد مهریز، 
یزد طبس، طبس کرمان، شاهرود سبزوار، 
توران جاجرم، وغیره زیر ماشین رفته اند، 
ادامه می دهد: تازه این تعداد آماریست که 
الشه های آنها پیدا شده حاال آنهایی که 
بعد از تصادفات بخاطر پوستشان مخفی 

ومعدوم شده اند بماند.

بزرگترین حیات وحش کشور 
وی ادامه می دهد: طبس از نظر وسعت 
با حدود ۵۶ هزار کیلومتر مربع  بزرگترین 
بزرگترین  که  است  ایران  شهرستان 
پناهگاه حیات وحش کشور در عرصه 
ای  بیش از حدود یک میلیون و پانصد 
این  از  برخی  داراست.  هکتاری  هزار 
زیستگاه ها وکریدرها محل عبور وگذرو 
حتی ماندگاری مقطعی  یوزهای  قدیم و 
باقیمانده موجود و یوزهای میهمان از سایر 
زیستگاه های همجوار بوده و هست. وی 
با یادآوری اینکه آموزش و ایجاد قرق های 
اختصاصی برای حفاظت از یوزها ضروری 
است، خاطر نشان می کند: احداث  محلی 
بزرگ در داخل پناهگاه حیات وحش نای 
بندان به خاطر مناسب بودن و بکر بودن  
بسیار مثمر ثمر خواهد بود. فعال محیط 
زیست با اشاره به اینکه برای هر دویست 

وپنجاه تا سیصد هزار هکتار یک محیط 
بان الزم است، می افزاید: در مناطقی مثل 
طبس بهتر است برای حداکثر هر بیست 

هزار هکتار یک محیط بان داشته باشیم.

یوزها در دام  ناآگاهی
نجفی با بیان اینکه  متأسفانه برخی این 
حیوان را شکار کرده بودن اینکه به اهمیت 
آن توجه کنند، دردهه شصت فردی که 
فکر می کرده شترهایش را یوزهای پیر 
حاجات می  کشند،  سرنیزه ای که به سر 
چوبی بلند بسته بود، در دهان یوز بیچاره 
ای فرو برد که برای دفاع  از خود دهانش 
را باز کرده بود در حالی که بعد ها مشخص 
شد اصال حتی کشتن و زخمی کردن  شتر 
یا بچه شتر ها کار یوز نبوده ویک گرگ 

این کشتارها را انجام داده است.
او حدود سی و پنج سال خدمت افتخاری 
ها  زیستگاه  اکثر  در  را  اش  ورسمی 
تاتوران  ازدرونه  مختلف  وُگدارهای 
بزرگترین  بندان،  نای  وشناسایی کامل 
پناهگاه حیات وحش ایران طی کرده و 
در نقاط همجوارش در یزد ، زیستگاه های 
یوز جنوب کویر مرکزی و بین مرکزی 
ولوت را گشت زده و با همکارانش کاوش 
کرده، حاال هم با بنزین ۳ هزار تومانی 
سفرهایش برای فرهنگسازی در مراقبت 
نظرش  از  اما  دهد  می  ادامه  را  یوزها 
خوبست خیران ورود کنند، می گوید: با 
حقوق بازنشستگی سه میلیونی زندگی می 
کنم ولی چون تعهد ذاتی دارم و عاشق 

این کار هستم ادامه خواهم داد.

40 سال محیط بانی از خارتوران تا نای بندان 

دلباخته یوز
فی

 نج
س :

عک

خبر ویژه

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

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

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

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  3۲۲3۷۸۸۶ همراه: ۰۹۱۵۵۶۰۵۴۴۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰۴۴۴۰۰ - 3۲۰۴۴۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

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

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

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: ۰۹۱۵3۶3۵۸۵3   از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

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

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیئت   ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ -۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۴۱
سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر بنی اسدی فرزند محمد حسین به 
مترمربع  به مساحت ۱۱۳/۴۸  منزل  باب  به ششدانگ یک  نسبت  ملی ۰۶5۳۳۰۹۴7۳  و شماره  بیرجند  از  شماره شناسنامه ۶۶  صادره 
قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
 در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ – تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

واکنش

چندکارراباهمانجاممیدهید؟

اگر کارهایی که باید انجام دهید هرگز پایان ندارد، 
پس استرس زیادی روی بدن شما خواهد بود. 
مردم فکر می کنند انجام چند کار با هم خوب 
است، اما در واقع هیچ کاری سر جای خودش 
انجام نمی شود.تنها اتفاقی که در این میان رخ 
ایجاد استرس است. مطالعات متعدد  می دهد، 
نشان می دهد که استرس مزمن باعث تحریک 
و آزاد شدن رادیکال های آزاد در بدن می شود. 
این مولکول های ناپایدار به سلول های سالم بدن 
آسیب وارد می کنند و مسئول پیری در انسان 
هستند. به جای اینکه همه کارها را با هم انجام 
دهید، در یک زمان مشخص روی انجام یک کار 

تمرکز و سعی کنید آن را به پایان برسانید.

تأثیرخشونتهایتلویزیونیدرکودکان

تلویزیون، آموزگار قدرتمندی است و اگر کودکان 
را  خود  عالقه  مورد  های  شخصیت  همیشه 
ببینند که اعمال خشن و پرخاشگرانه انجام می 
دهند تا به خواست خود برسند، آنها نیز همان 
کار را انجام خواهند داد. روان شناسان معتقدند 
دیدن صحنه هایي از خشونت در تلویزیون و یا 
اثرات  اینترنتي، روي رفتار کودکان  سایت هاي 

مخرب مشخصي را بر جاي مي گذارد.
به گفته این دسته از روان شناسان؛ هنگامي که 
از  یا صحنه هایي  و  ترسناك  تصاویر  کودکان 
تیراندازي را در فیلم ها مشاهده مي کنند، برخي 
از آنها در پي انجام موارد مشابه آنها در بازي هاي 
گروهي  که  حالي  در  برمي آیند،  خود  کودکانه 
دیگر از دیدن چنین صحنه هایي نگران، ناراحت 
و وحشت زده مي شوند. تحقیقات زیادی توسط 
و  اطفال  متخصصان  و  پزشکان  دانشمندان، 
محققان کودك درباره علت تأثیرگذاری خشونت 
تلویزیونی بر رفتار کودکان کشف شود که به نظر 
می رسد علت این تاثیرگذاری باورپذیری باال و 
های  برنامه  از  کودکان  الگوپذیری  همچنین 
تلویزیون است به طوری که کودکان فکر می کنند 
اگر آنها نیز مانند شخصیت های جنایتکار تلویزیون 

رفتار کنند آنها هم قهرمان می شوند.
کودکان قادر به درك این موضوع نیستند که در 
برنامه های تلویزیونی وقتی شخصی به شخص 
دیگر حمله می کند حمله او واقعی نیست و نباید 
این رفتارها را تقلید کنند. کارشناسان و محققان 
امور کودك بر این باورند که برنامه های تلویزیون 

به ویژه در بخش کودکان نباید خشن باشد.

اسفناج برای تقویت حافظه موثر است

اسفناج به دلیل بافت های گیاهی که دارد از بسیاری 
از بیماری ها پیشگیری می کند. خانم هایی که 
از اسفناج و سبزی های سبز دیگری استفاده می 
کنند، پیر شدن سلول هایشان را به تاخیر می اندازند. 

اسفناج به دلیل آنزیم هایی که در برگ های آن 
 وجود دارد، سیناپس بین سلول های را تسهیل 

می بخشد و هوش را تقویت می کند.
همچنین اسفناج دارای ماده دارویی به نام فولیک 

اسید است که  برای  تقویت حافظه موثر است.

لیمو خوشبو کننده دهان

لیمو نه تنها یک میوه سالم است بلکه برای از بین 
بردن بوی بد دهان فایده دارد زیرا لیمو باکتری هایی 
که مسبب بوی بد دهان هستند را از بین می برد. یک 
تکه لیمو بمکید یا آن را در یک لیوان آب بفشارید. 

خوردن لیمو، بعد از خوردن سیر یا پیاز، برای از بین 
بردن بوی بد دهان مفید است. همچنین سیب حاوی 
پلی فنول های اکسیدشده است و به خنثی کردن 
بوی بد دهان کمک می کند. سیب به دلیل بافتی 
 که دارد می تواند دندان  های شما را هم تمیز کند.

خوراکی های مفید برای سالمتی

سیب خشک شده، یکی از بهترین گزینه ها برای 
هضم بهتر است و معموال برای کسانی که سعی 
در کاهش وزن دارند، توصیه می شود. معموال 
سیب نسبت به دیگر میوه ها کالری کمتری دارد. 

سیب خشک برای تقویت تولید نوروترانسمیتر )پیام 
رسان های عصبی( به کار می آید و می تواند به 
کاهش فشار خون کمک کند. کشمش راهی عالی 
برای بهبود گردش خون است و می تواند به بهبود 
گوارش و از بین بردن یبوست نیز کمک کند.  

زنان به خواب بیشتر نیاز دارند

از عملکردهای اصلی خواب این است که بازیابی 
و ترمیم مغز را میسر می سازد. در طول روز هرچه 
بیشتر از مغزتان استفاده کنید، قسمت بیشتری 
از مغز نیاز به بازیابی دارد و در نتیجه، به خواب 

بیشتری نیاز خواهید داشت. زنان نسبت به مردان در 
هر شب حدود 20 دقیقه به خواب بیشتری نیاز دارند. 
مردی  که نیازمند میزان زیادی تفکر جانبی و تصمیم 
گیری است نسبت به یک مرد عادی نیازمند خواب 

بیشتری است اما نه به اندازه یک زن.

موادغذایی حاوی گوگرد

گوگرد یکی از مواد معدنی موجود در بدن است. 
بسیاری از گزینه های غذایی این ماده معدنی را در 
خود جای داده اند. میوه ها سرشار از گوگرد نیستند. 
فقط موز، نارگیل، گوجه فرنگی و هندوانه مقادیری 

گوگرد دارند. سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، جوانه 
بروکسل و گل کلم سرشار از این ماده معدنی 
هستند. سیر، تره فرنگی و پیاز را نیز می توان به 
این لیست اضافه کرد. حبوباتی مانند لوبیا، عدس و 

سویا نیز دارای گوگرد هستند.

با اینکه استفاده از گوش پاك کن برای تمیز کردن جرم های داخل گوش شایع است ولی این روش 
سال هاست که توسط متخصصان رد شده و به هیچ وجه توصیه نمی شود.بیشتر افراد بر این باورند که 
گوش پاك کن برای تمیز کردن جرم داخل گوش کارایی دارد اما متخصصان معتقدند از گوش پاك کن 
بیشتر برای تمیز کردن الله گوش، داخل بینی کودك،  مالیدن پماد روی زخم، استعمال داروها و تمیز 
کردن آرایش دور چشم ها استفاده می شود.یادآوری یک نکته ضروری است که ترشحات گوش خارجی 
که به آن جرم یا واکس گوش گفته می شود، به هیچ وجه آلوده و کثیف نیست. این ترشحات، طبیعی و 

ضروری بدن است که از گوش مراقبت می کند. 

 ماهی یکی از غذاهای سالم و بسیار مفید است. خیلی از افراد این غذای مفید را فقط به خاطر این که 
نمی دانند ماهی تازه است یا فاسد شده نمی خورند. یکی از سواالتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته 
راه های تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است. در مطلب زیر راه های تشخیص ماهی سالم 
از فاسد آمده است. بوی ماهی: ماهی هایی که تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آب های شیرین 
صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند. ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد که بیشتر 

اوقات بوی آمونیاك و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد. 
مرکزاطالعرسانیمدیریتغذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند

راههایتشخیصماهیسالمآیاواقعااستفادهازگوشپاککن،ضرردارد؟

دهه فجر انقالب اسالمی به روزهای ۱2 تا 22 بهمن 
۱۳۵۷ گفته می شود که طی آن امام خمینی )ره( بعد از تبعید 
پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به ایران وارد و در 
نهایت با اعالم بی طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی 
در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد و انقالب اسالمی 
ایران به پیروزی رسید.با گسترش قیام مردم و خروج شاه از 
ایران، شاپور بختیار به عنوان آخرین و تنها امید رژیم پهلوي 
و سردمداران غربي پشتیبان این رژیم، به عنوان نخست 
 وزیر باقي مانده بود. در طرف مقابل تظاهرات مردم هر روز 

آزادي،  استقالل،   شعار  و  مي شد  مصمم تر  و  شورتر  پر 
جمهوري اسالمي به عنوان اصلي ترین خواسته مردم در 

نهضت انقالبي به رهبري امام خمیني مطرح مي شد.
امام خمیني که شرط ورود خود را به کشور، خروج شاه  
اعالم کرده بودند، با فرار شاه در 26 دي ۱۳۵۷، تصمیم به 
بازگشت گرفتند. قرار بود این رجعت تاریخي روز پنجشنبه 
پنجم بهمن ۱۳۵۷ انجام گیرد اما بختیار، با بستن فرودگاه ها 
مانع از انجام این امر شد. با انتشار خبر بسته شدن فرودگاه ها، 
مردم خشمگین به خیابان ها ریخته و با تحصن و شعارهاي 

کوبنده، دولت بختیار را تحت فشار شدیدي قرار دادند.
در همین زمان رئیس شوراي سلطنت، سید جالل تهراني،  
در پاریس با استعفا، به امام اعالم کرد که شوراي سلطنت 
غیر قانوني است. سرانجام، تحصن ها و تظاهرات عظیم 
مردم بختیار را مجبور کرد،  فرودگاه ها را باز کند. کارکنان 
پخش  و  براي ضبط  کردند  اعالم  تلویزیون  اعتصابي 
مستقیم مراسم آماده اند. فرودگاه مهرآباد آماده استقبال 
از پرواز انقالب بود. تا طومار رژیم پهلوي و 2۵00 سال 

استبداد شاهنشاهي براي همیشه در هم تنیده شود.

طلوع فجر مبارک
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درایهویمکوراو14
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بلوارفرودگاهسهراهصیادشیرازی
۰۹۱5۱۶۴۲۳۷۷-مهدیوسیلهکار

                 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.  

۰915   866   8۰۰2 
سند و برگ خودروی سواری پژو تیپ ۲۰۶ به نام 
مرجانه وفادار علی به شماره ملی ۰۹۴۳۹۵۶۷۱۴ 

به شماره پالک ایران ۵۲  ۳۸۷ ب ۶۲ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی رشته 
 حقوق قضایی به شماره ۱۴۸۸۱۳۱۰۰۳۸۵ به نام 

سید محمد علی شاه محمدی به شماره شناسنامه 
۹۷۷۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

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

فـوری        فـوری
به تعدادی راننده تمام وقت و نیمه وقت 

جهت کار در آژانس با زنگ خور باال 
نیازمندیم.  درآمد باال  –  کمیسیون توافقی 

)محدوده جماران(
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۵

یم
ند

ازم
نی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

۰۹۱۵۶۶۹۴۴۲۸- ۰۹۱۵۱۶۳۷۱۶۵ برات علیزاده

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸  - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵- ۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱-  ترابی

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان فرزانگان

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱۶۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف
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امام جمعه بیرجند: انقالب 
اسالمی مانع استعمار شد

استان   در  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا 
گفت: اگر انقالب اسالمی نبود، ایران 
بعد از فلسطین لقمه دوم استعمار بود. 
حجت االسالم عبادی در خطبه های 
نمازجمعه بیرجند در مصالی المهدی 
)عج( با تبریک ایام ا...  دهه مبارک 
فجر افزود: این انقالب ضرورت داشت 
و جامعه ما را که در چنبره استبداد در 

حال نابودی بود، نجات داد.

سازش با دشمن معنایی جز  
وابستگی به غرب ندارد

تسنیم- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( در 
سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
بیرجند گفت: بسیاری از افراد می گویند 
ما با دنیا سازش کنیم و هزینه سازش 
را کمتر از چالش می دانند اما اینگونه 
نیست سازش به معنای تسلیم شدن و 
وابستگی به غرب و وابستگی فرهنگی 
در  قاسمی  سردار  است.  اقتصادی  و 
سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
افراد  از  بسیاری  کرد:  اظهار  بیرجند 
انقالبی بودند ولی هدف الهی نداشتند و 
منحرف شده و انقالب خود را آتش زدند 
و علیه انقالب سالح به دست گرفتند.

توانمندها برای ورود به 
مجلس برنامه ریزی کنند

سربازی- حجت االسالم بابایی، امام 
نماز  های  خطبه  در  فردوس  جمعه 
جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی 
و رعایت حالل و حرام خدا با اشاره 
به داغ شدن تنور انتخابات در آینده، 
تاکید کرد: افرادی وارد میدان رقابت 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی 
شوند که توانایی های الزم را در خود 
می بینند در غیر این صورت خیانت به 

مردم، نظام و اسالم است.

خطبه های آدینه

در  الرضا)ع(  انصار  سپاه  *فرمانده 
 ۸ خاطر  و  یاد  گرامیداشت  مراسم 
گفت:  تقاب خوسف  روستای  شهید 
هر  از  بیش  اسالمی  جامعه  امروز 
انقالبی  روحیه  به  نیاز  وقت دیگری 
شهدا  که  دارد  جهادی  مدیریت  و 
اند. بهترین الگوی مدیریت جهادی 
*طرح نهالکاری در ۴۵۰ هکتار از اراضی 
زیرکوه به یاد سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهدای مقاومت و ۱۲ شهید 
روستای بمرود این شهرستان  با یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آغاز شد.
* هجدهمین آزمون سراسری قرآن و 
عترت دیروز در ۴ گروه امتحانی همزمان 
با سراسر کشور در استان برگزار شد.
*معاون اوقاف و امور خیریه استان گفت: 
از آغاز امسال تاکنون ۱۴ وقف جدید در 
سربیشه ثبت شد که بیشترین تعداد 
وقف ثبت شده  امسال در استان است. 
*به مناسب ایام دهه فجر، واحد های 
مرغداری بدون کارشناس فنی استان 
می توانند از ۱۲ تا ۳۰ بهمن امسال برای 
تمدید پروانه بهره برداری خود اقدام کنند.
*آزمون دانشگاه های افسری، دیروز با 
رقابت ۲۷۵ نفر از خراسان جنوبی در 

بیرجند برگزار شد.
* اعضای هیئت علمی و کارمندان و 
دانشجویان دانشگاه بیرجند به سیل 
زدگان ۷۵ میلیون ریال، کمک کردند. 
* صدور و تمدید پروانه الکترونیکی 
خودرو های حمل در سامانه cert به 
شهرستان ها  دامپزشکی  شبکه های 
صاحبان  راستا  این  در  شد.  واگذار 
خام  فراورده های  حمل  خودرو های 
کل  اداره  به  مراجعه  به  نیازی  دیگر 

دامپزشکی استان  نخواهند داشت.
*کارشناس هواشناسی  استان گفت: 
فردا و پس فردا افزایش سرعت باد و در 
برخی نقاط گرد و خاک خواهیم داشت.
دانشجویان  هندبال  *مسابقات 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
منطقه9کشور  به میزبانی شهرستان  

فردوس آغاز شد.
استان  از  ابوالفضل چهکندی«    «*
نایب قهرمانی بوکس کارگران ایران 
شد و تیم صحرانوردی استان بر سکوی 
سوم مسابقات  نوجوانان روستایی کشور 

و انتخابی تیم ملی ایستاد. 

اخبار کوتاه
نماینده ولی فقیه: درانتخاب ناموفق بودیم

فارس- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آنچه مربوط به انقالب مان بوده است چشم جهانیان را خیره کرده، اما درآنچه مربوط به انتخاب مان بوده است، متأسفانه ناموفق بوده ایم 
بنابراین در گزینه انتخاب، باید بصیرت و مشورت داشته باشیم. حجت االسالم عبادی در هیئت صاحب الزمانی)عج( شهرستان خوسف افزود: از مسئولین توقع می رود که به قانون، حق و 

عدل عمل کنند زیرا الزمه تصدی حکومت اسالمی پیاده کردن قانون اسالم است و طبق اختیاری که انقالب به ما داده باید در انتخاب مسئوالن و سرنوشت خود، با بصیرت عمل کنیم.

برنامه یک ساله تامین سرمایه درگردش تولید استان  

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان گفت : رفع مشکل سرمایه در گردش برای واحد های 
تولیدی  استان یکی از برنامه های سند یک ساله تحقق شعار سال است که باید مورد توجه باشد.عابدی به پروژه های 
قابل افتتاح در دهه فجر امسال اشاره کرد و اظهار کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ایام دهه 
فجر پروژه هایی چون تولید پودر بنتونیت، فرآوری مواد معدنی، دانه بندی محصوالت بتنی، تولیدات محصوالت سنگی 

و ... دارد که  افتتاح و کلنگ زنی می شود.

ادای احترام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به مقام شهدا

ایسنا- نماینده ولی فقیه در استان، در آستانه آغاز دهه فجر با حضور در گلزار شهدای بیرجند، به مقام شامخ شهیدان 
ادای احترام کرد. حجت االسالم عبادی ورز پنجشنبه ، در آستانه آغاز دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی در قطعه یک گلزار شهدای شهر بیرجند حضور یافت. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در گلزار شهیدان 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس، با درود به ارواح پاک مجاهدان راه حق، برای استمرار نزول رحمت و نصرت الهی 

بر ملت بزرگ ایران، دعا کرد.

سین دهه فجر

بسته عمرانی۲۵۰۰میلیاردی برای جشن فجر
امور عمرانی  معاون هماهنگی  گروه خبر- 
استانداری خراسان جنوبی از افتتاح و کلنگ 
زنی یک هزار و ۶۱۴ پروژه در دهه فجر خبر 
داد و گفت: برای طرح های افتتاحی بالغ بر ۲ 
هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
 ۱۱۵۸ و  هزار  یک  کرد:  خاطرنشان  است 
پروژه های  به  مربوط  اعتبار  تومان  میلیارد 
نشست  در  میرجعفریان  است.  کلنگ زنی 
افزود:  فجر  دهه  برنامه های  تشریح  خبری 
یک هزار و ۴۵9 طرح و پروژه به بهره برداری 
می رسد و ۱۵۵ پروژه و طرح نیز کلنگ زنی 
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه اعتبارات از 

یا  گذاری  سرمایه  و  دولتی  اعتبارات  محل 
تسهیالت بوده است یادآور شد: 9 هزار و ۷۵۰ 
میلیارد ریال برای پروژه های افتتاحی از محل 
اعتبارات دولتی و یک هزار و ۵۶۵ میلیارد 
تومان از محل تسهیالت پرداختی بوده است. 
 وی به عمده طرح ها اشاره کرد و گفت: در 
دهه فجر امسال اداره کل راه و شهرسازی 
۱۲ پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳۲۸ میلیارد 
به  میرجعفریان  کرد.  خواهد  افتتاح  تومان 
پروژه های شرکت گاز در دهه فجر امسال 
اشاره و بیان کرد: در این راستا ۴۷۲ پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۳۸۲ میلیارد تومان افتتاح 

بنیاد  پروژه های  و کلنگ زنی می شود. وی 
جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن 
را ۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶9 میلیارد 

تومان عنوان و خاطرنشان کرد: در دهه فجر 
امسال کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز ۴9 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان 

افتتاح و کلنگ زنی خواهد کرد. میرجعفریان 
در  مدارس،  نوسازی  بحث  در  داد:  ادامه 
حوزه حذف سیستم های نفتی و جایگزین 
سیستم های استاندارد یک هزار و ۸۶ کالس 
در ۲۲۷ مدرسه و همچنین بهره برداری از 
انجام می شود.  با ۱۰۶ کالس  ۲۰ مدرسه 
با  سیاهو  سد  آب  بحث  در  گفت:  وی 
ظرفیت ۱۷ میلیون مترمکعب برای آبیاری 
اراضی پایاب به مساحت ۴۰۰ هکتار و با ۶۶ 
میلیارد تومان افتتاح می شود. وی ۵۸ درصد 
پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در دهه 

فجر امسال را روستایی عنوان کرد.

5 هزار پوند برای رقابت جهانی بیرجند جونیور
اسکواش خراسان  ماهگلی - رئیس هیئت 
جنوبی باتوجه به اینکه فدراسیون ۵ هزار پوند 
برای ثبت جهانی بیرجند جونیور پرداخت کرده، 
گفت: این مهم باعث می شود رتبه ورزشکار 
در رنکینگ جهانی قرار گیرد. علی غنی افزود: 
مسابقات بین المللی بیرجند جونیور از دوازدهم 
تا پانزدهم اسفندماه در بیرجند برگزار می شود 
که تاکنون ۲۲ استان کشور برای شرکت در 
افزود:  اند. وی  نام کرده  ثبت  این مسابقات 
ورزشکارانی از کشورهای خارجی مانند عراق، 
کویت، قطر و اندونزی برای شرکت در این 

مسابقات اعالم آمادگی کردند ولی حضور آنها 
به طور دقیق مشخص نیست.

رئیس هیئت اسکواش خراسان جنوبی گفت: 
قرارداد اولیه برای ساخت کورت ها ۱میلیاردو 
دوم  قرارداد  ولی  بود  تومان  میلیون   ۶۰۰
حدود ۲ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان است.
مسابقات  این  برگزاری  برای   افزود:  وی 
بینی  پیش  اسکواش  کورت  چهار  احداث 
شده که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است وتا پایان بهمن ماه به اتمام می رسد.
رئیس هیئت اسکواش باتوجه به اینکه جایزه 

مسابقات ۵ هزار دالر است که به نفرات اول 
تا سوم تعلق می گیرد، گفت: برای تأمین هزینه 
جوایز هیچ کمک دولتی به ما نشده و جوایز 
از محل اسپانسر تامین می شود. به گفته او 
تومان  هزار  کننده ۱۵۰  هر شرکت  ورودی 
وبرای ورزشکاران خارجی اقامت، ایاب وذهاب 
و گردشگری و برای ورزشکاران داخلی اقامت 
رایگان درنظر گرفته شده است. وی از حضور 
یک مربی خارجی برای ورزش اسکواش در 
بیرجند از اوایل سال 99 خبرداد و گفت: حضور 
این مربی به ارتقا ورزش استان کمک می کند.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

شعبه 1: نبش معلم 50       شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

             حمل بار و اثاثیه منزل
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با کادر ماهر و مجرب
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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
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
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 امام على علیه السالم فرمودند:

أَلَْعبُْد ُحرٌّ ما قَنََع، أَلُْحرُّ َعبٌْد ماَطَمَع
بنده اگر قناعت کند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

(غررالحکم: ج1 ،ص113) 

مشموالن سهام عدالت بخوانند  

فارس- عضو هیئت عامل سازمان خصوصى سازى 
با بیان اینکه هنوز 5 میلیون مشمول سهام عدالت 
شماره شباى حساب بانکى خود را اعالم نکرده اند، 
گفت: سود سهام هرکس به حساب خودش واریز 
مى شود و باید مشموالن تا قبل از اسفندماه شماره 

شباى خود را اعالم کنند.

آغاز طرح جدید پیش فروش
 ایران خودرو از امروز  

شرایط پیش فروش عادى شرکت ایران خودرو 
ساعت 11 صبح امروز 98/11/12 لغایت یکشنبه 
98/11/13 آغاز خواهد شد. در این طرح فروش 
ظرفیت ثبت نام براى هر کد ملى، از کل بخشنامه 
یک دستگاه خودرو است و در صورتى که ثبت نام 
مشتریان مغایر با این بند باشد، قرارداد به صورت 
یک طرفه از سوى شرکت ایران خودرو لغو و وجه 
آن ظرف 20روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو 

به مشترى عودت خواهد شد.

وام بالعوض براى دوگانه سوز
 کردن یک و نیم میلیون خودرو  

سرپرست مدیریت طرح CNG  شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى در گفتگو با فارس با 
اشاره به طرح تخصیص 6.5 هزار میلیارد تومان 
براى دوگانه سوز کردن رایگان CNG گفت: 
طبق این مصوبه قرار است یک میلیون و 464 
هزار خودرو با بودجه اى که از محل صرفه جویى 
دوگانه سوز کردن خودروها به دست مى  آید، یعنى 

از محل نصف شدن سهمیه بنزین  تامین  شود.

زمان واریز عیدى مستمرى بگیران  

تأمین  سازمان  مدیرعامل  ساالرى  مصطفى 
براى  اجتماعى  تأمین  کرد:  اظهار  اجتماعى 
پرداخت عیدى و حقوق بازنشستگان این سازمان 
مشکل کمبود منابع ندارد و نهایتا تا پایان بهمن 

ماه عیدى بازنشستگان واریز خواهد شد.

ممنوعیت سفر هاى توریستى از چین  

بازگشت  از  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
70 ایرانى مقیم ووهان چین خبر داد و گفت: 
و  ممنوع  ایران  به  از چین  تفریحى  سفر هاى 

سفر هاى کارى نیز محدود مى شود.

خدا را شکر 90 نماینده 
مجلس فعلى  رد صالحیت شدند

میرسلیم گفت: خدا را شکر شوراى نگهبان 90 
نفر از نمایندگان مجلس را رد صالحیت کرد؛ 
این ها باید از حق مردم دفاع کنند، ولى آن امانتى 

که مردم به آنها سپردند را چه کار کردند؟

دولت دنبال ایجاد شکاف
 بین انقالبى ها و اصولگرایان  است 

حسین ا... کرم تحلیلگر مسائل سیاسى مى گوید: 
دولت و اصالح طلبان با ایجاد جنگ روانى ، قصد 
ایجاد شکاف بین نیروهاى انقالبى و اصولگرا در 

انتخابات پیش رو را دارند.

محمود صادقى: حاضرم در اجراى 
فرامین رهبرى جانم را هم فدا کنم  

خود  گفتگوى  به  اشاره  با  صادقى  محمود 
رد  با  رابطه  در  نگهبان  شوراى  اعضاى  و 
شوراى  اعضاى  به  کرد:  اظهار  صالحیتش 
انتقاد مى کنم  نگهبان گفتم من با صراحت 
نه با نفاق، من نفاق ندارم و با صراحت لهجه 
حق را فریاد مى زنم و حاضر هستم در اجراى 

فرامین رهبرى جانم را هم فدا کنم.

فیاض: مردم بعد از هاشمى به کسى 
رأى ندادند بلکه به ضد کسى رأى دادند  

هاشمى  از  بعد  مردم  گفت:  فیاض  ابراهیم 
رفسنجانى دیگر به کسى راى ندادند، بلکه به 
ضد کسى راى دادند، یعنى براى اینکه به ناطق 
نورى راى ندهند به خاتمى راى دادند. بحثى 
در مردم شناسى وجود دارد که ”یعرف االشیاء 
باضدادها“، یعنى زمانى که نمى توانى چیزى را 

بشناسى با اضدادش آن را مى شناسى.

سازوکار«شانا» با روش هاى 
پدرساالرانه قبلى متفاوت است  

چمران عضو شوراى ائتالف نیروهاى انقالب 
(شانا) با بیان اینکه افراد معتمد انتخاب شده در 
خصوص جوانانى که مورد شناخت همگان نیستند 
تصمیم خواهند گرفت، گفت: سازوکار این شورا 

با روش هاى پدرساالرانه قبلى متفاوت است.

واکنش اکرمى به رد صالحیت ها: 
مالك، حال افراد است  

عضو جامعه روحانیت مبارز کشور مالك احراز 
صالحیت را «حال» افراد دانست و با بیان اینکه 
کسانى که محکومیت قضایى ندارند و انقالب 
اسالمى، قانون اساسى و والیت فقیه را قبول 
تاکید  شود،  احراز  باید  شان  صالحیت  دارند، 
کرد: معتقدم مطلعین و آگاهان بنشینند و با خود 

شوراى نگهبان صحبت کنند.

احمد توکلى در نامه اى خطاب به اعضاى 
ارجمند،  برادران  نوشت:  نگهبان  شوراى 
طرز  نگهبان،  شوراى  محترم  اعضاى 
از  اصالح طلب  داوطلبان  اکثر  با  برخورد 
توکلى  نیازمند اصالح است.  چند جهت 
افزود: شرط نخست اعتقاد به اسالم صفتى 
که  را  بتوان کسى  راحتى  به  که  نیست 
مدعى مسلمانى است فاقد آن اعالم کرد. 
به  التزام  که  دوم  بند  داد:  ادامه  وى 

محاسبه  و  ارزیابى  قابل  است  اسالم 
است و تعیین آن به این سادگى نیست!
توکلى در این نامه اضافه کرد: شرط سوم 
التزام عملى به نظام اسالمى ظاهراً به معناى 
پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون است. 
این هم قابل ارزیابى و محاسبه است. اگر 
کسى به چراغ قرمز گاهى بى اعتنایى مى کند 
از التزام عملى به نظام ساقط نمى شود. اگر 
بى اعتنایى به دستورات حکومت عادت وى 

باشد فاقد این شرط خواهد بود.وى ادامه داد: 
شرط آخر که مدرن تر از همه است، قانون 
حتى وفادارى کامل در عمل را نخواسته 
است، بلکه ابراز وفادارى را کافى مى داند. 
کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست 
را مى شناسید که این شرایط چهارگانه را 
نداشته باشد؟ وى خاطرنشان کرد: ممکن 
از این افراد به قبول نداشتن  است برخى 
والیت فقیه، مخالفت با نظام، موافقت مذاکره 

با آمریکا، اصرار بر اهمیت مناسبات خارجى در 
امور داخلى، مخالفت با حجاب اجبارى و دفاع 
از برگزارى کنسرت در مشهد شهرت داشته 
باشند، اما تا وقتى که مخالفت ها جامه عمل 
نپوشیده باشد آنها فاقد شرایط پنج گانه نیستند. 
توکلى تاکید کرد: این نکته مهم قابل توجه 
است که تفاوت نظر با رهبرى کسى را ضد 
والیت فقیه نمى کند؛ زیرا تبعیت از ولى فقیه 
در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه 

اندیشى باعث تک بعدى کردن نمایندگان 
نهایتًا  و  فکرى  جمود  ایجاد  و  مردم  و 
محروم کردن رهبرى و کشور از مشورت 
اندیشمندان آزاده، انقالبى و دلسوز مى شود.

توکلى: ردصالحیت اصالح طلبان را مورد تجدیدنظر قرار دهید

بانک کشاورزى بیش از 1400 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایى و عشایرى خراسان جنوبى را پرداخت کرد

بانک  شعب  ستادى  مدیر  کارى-  نسرین 
کشاورزى خراسان جنوبى گفت: از بین چهار 
بانک و موسسه عامل، 50 درصد تسهیالت 
استان   عشایرى  و  روستایى  پایدار  اشتغال 
است.  شده  پرداخت  کشاورزى  بانک  توسط 
حسین مودى روز پنجشنبه در نشست خبرى 
با خبرنگاران یادآور شد: از سال گذشته تاکنون 
یکهزار و 84 فقره تسهیالت اشتغال پایدار در 
مناطق روستایى و عشایرى به مبلغ هزار و 420 
میلیارد ریال توسط این بانک پرداخت شده است. 
وى با اشاره به اینکه نرخ تسهیالت پرداختى 
و  درصد  مرزى 4  مناطق  در  بخش  این  در 
غیر مرزى 6 درصد بوده است، افزود: بیشترین  
بانک  توسط  که  پایدار  اشتغال  تسهیالت 
بخش هاى  در  پرداخت شد  استان  کشاورزى 
کشاورزى، منابع طبیعى و میراث فرهنگى بوده 

است. وى عنوان کرد: از ابتداى امسال تا کنون 
به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزى
در استان  248 فقره تسهیالت به مبلغ 125 
میلیارد ریال با نرخ 15 درصد پرداخت شده است.

بانک کشاورزى خراسان  مدیر ستادى شعب 
جنوبى با بیان اینکه همچنین در زمینه افزایش 
تولیدات گوشت قرمز به عشایر استان هزار و 
200 فقره تسهیالت به ارزش 140 میلیارد ریال 
پرداخت شد، ادامه داد: بیش از هشت هزار و 340 
میلیارد ریال تسهیالت در سال جارى به 28 
هزار متقاضى پرداخت شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 32 درصد افزایش یافته است.

بیش از 90 درصد تسهیالت بانک
در بخش کشاورزى بوده است

مودى خاطر نشان کرد: بیشترین تسهیالت 
یعنى بیش از 90 درصد آن در بخش کشاورزى 
بوده و  10 درصد باقیمانده در سایرحوزه ها از 
 ... و  حمایتى  نهادهاى  اشتغال  ازدواج،  قبیل 
پرداخت شده است. وى بیان کرد: مهمترین 
و  مردمى  منابع  جمع آورى  ها  بانک  رسالت 
پرداخت آن به متقاضیان و تولیدکنندگان است. 
وى با بیان اینکه براساس قوانین بانک مرکزى 
بین 80 تا 85 درصد منابع به صورت تسهیالت 
در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد، یادآور شد: 
علیرغم اینکه منابع بانک کشاورزى استان 13 
هزار میلیارد ریال است تاکنون 16 هزار و 300 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

مدیر ستادى شعب بانک کشاورزى خراسان 
فقره   290 امسال  کرد:  نشان  خاطر  جنوبى 
تسهیالت به مبلغ 102 میلیارد ریال به افراد 
تحت پوشش نهادهاى حمایتى مانند کمیته 

امداد و بهزیستى پرداخت شده است.
امضاى تفاهم نامه با صندوق توسعه 

ملى براى پرداخت تسهیالت
پرداخت  تفاهم نامه  به  اشاره  ضمن   مودى 
تسهیالت بانک کشاورزى با صندوق توسعه 
ملى ادامه داد: در این خصوص امسال هزار و 
187 فقره به مبلغ 413 میلیارد ریال پرداخت 
شده است. وى افزود: همچنین چهار هزار و 
85 فقره تسهیالت خسارت سیل به مبلغ 322 
میلیارد ریال با نرخ پنج درصد به خسارت دیدگان 
پرداخت شده است و 207 فقره تسهیالت به 
به  با نرخ چهار درصد  مبلغ 18 میلیارد ریال 
خسارت دیدگان سیل فروردین امسال پرداخت 

شده است. مدیر ستادى شعب بانک کشاورزى 
فقره   83 تاکنون  داد:  ادامه  جنوبى  خراسان 
تسهیالت به مبلغ  362 میلیارد ریال با نرخ 
هفت درصد براى ایجاد 14 هکتار گلخانه در 
استان تامین اعتبار شده است. وى با بیان اینکه 
از ابتداى امسال تاکنون براساس مفاد بند «ل» 
تبصره 16 قانون بودجه سال 98 (بخشودگى 
سود و جرائم تسهیالت زیر یک میلیارد ریال) 
480 نفر به مبلغ 83 میلیارد ریال از این مصوبه 
استفاده کردند، اظهار کرد: همچنین خسارت 
دیدگانى که از اول مهرماه 96 تا 31 شهریور 
98 بدهى داشته اند سود و جرائم آنها بر اساس 
مفاد بند «خ»  ماده 33 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه مورد بخشودگى قرار گرفت و اصل 
تسهیالت به مدت سه سال استمهال شده است. 
مودى با بیان اینکه اعتبار مذکور به صورت شناور 
در اختیار استان است و محدودیت اعتبار داریم، 

افزود: تاکنون بیش از سه هزار و 200 نفر از 
مشموالن مراجعه نکرده اند و در روزهاى پایانى 
سال انتظار است افراد مراجعه و از این طرح 
استفاده کنند. وى با اشاره به اینکه در مجموع 
سال زراعى گذشته 211 میلیارد ریال غرامت 
به خسارت دیدگان پرداخت شده است، یادآور 
شد:  17.5 میلیارد ریال در بخش دام و طیور، 20 
میلیارد ریال در بخش زراعت و 174 میلیارد ریال 

در بخش باغات بوده است.
مدیر ستادى شعب بانک کشاورزى خراسان 
جنوبى یادآور شد: گل نرگس در سال زراعى 
آینده زیر پوشش بیمه قرار خواهدگرفت و  بیمه 
ماشین آالت کشاورزى و گلخانه نیز به تازگى 
زیرپوشش بیمه قرار گرفته است. مودى ضمن 
اشاره به طرح فعال شدن رمز یک بار مصرف 
(پویا) افزود: از 13 بهمن ماه جارى رمز دوم ثابت 

مشتریان بانک کشاورزى حذف خواهد شد.

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

دست دوم (در حد نو) و انواع 
فرش نو (استوك) 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  على زارع

دنیـاى  فرش 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 
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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 تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر


