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6دپارتمان تخصصى گوهر شناسى و گوهر تراشى افتتاح شد5 آغاز عملیات تولید انرژى در خانه ها با حضور نوبخت5نمایشگاه « نقش عشق » دربیرجند 

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ما منافع امالك بنیاد را براى مردم مى خواهیم و باید به مردم خدمت کنیم. سید پرویز فتاح در دیدار با نماینده ولى فقیه گفت: مهمترین موضوع 
بنیاد مستضعفان در خراسان جنوبى موضوع امالك است و باید از ظرفیت این امالك براى توسعه استان استفاده شود.  وى افزود: چندین بار از مقام معظم رهبرى شنیدم که 
سفارش برخى نقاط استان را به بنده داشتند. وى گفت: یکى از موانع موجود در خراسان جنوبى زمین هاى بنیاد مستضعفان است که در رژیم گذشته منتسب به خاندان َعلَم بود 
و آن ها بسیارى از زمین ها را به نام خود ثبت کردند، به طور حتم این مشکل را رفع مى کنیم. البته این موضوع نیاز به سازکار دارد زیرا بعضی از موارد حکم دادگاه داشته اما اگر 

از طریق هیات رئیسه بنیاد و رهبر معظم انقالب مجوز گرفته شود، مشکل حل خواهد شد.   ادامه در صفحه 3

فتاح ، رئیس بنیاد مستضعفان : مشکل زمین های بنیاد در استان را به طور حتم رفع می کنیم /  اگر در استان زمین می فروشیم نباید پول آن از استان خارج شود ما اصال نیاز نداریم   

 برای رفع محرومیت با اولویت اشتغالزایی در درمیان خیمه می زنیم /   مدام استاندار عوض می شود ولی امیدوار یم استاندار فعلی که مدیری مردمی، پرتحرک و ساده است بماند 

دروازه«بنیاد»به ثروت استان 

خشم فتاح!
گروه خبر-سفر رئیس بنیاد مستضعفان به استان بى حاشیه نماند.  
در جلسه شوراى ادارى درمیان ، شهرستانى که گفته مى شود بنیاد 
براى محرومیت زدایى از آن وارد عمل شده یا مى شود، برخى 
مسئوالن آنچه استاندار رشته بود را پنبه کردند. آن ها موجى از 
انتقاد و گالیه از سعیدى کیا رئیس سابق این بنیاد را مطرح کردند 
و فتاح چند دقیقه اى بعد با برافروختگى و این مضمون که نباید 
پشت سر برادر مومن انقالبى که اینجا نیست تا از خود د فاع کند، 
اینگونه سخن گفت،  این رویکرد را متوقف مى کند. جمالت فتاح 
پس از آن به سمت ورود به حوزه محرومیت زدایى ازدرمیان آن هم 
بر اساس قوانین بنیاد سوق داده مى شود و مى گوید: اگر سعیدى 
کیا، کارى را انجام نداده حتما قانونى نبوده و اگر از من هم بخواهید، 
همین کار را مى کنم.  او پاى استاندار را هم به میان مى کشد و مى 
گوید: به خاطر اینکه او مرا دعوت کرد به این استان آمده ام تا کمک 
کنم، ضمن اینکه نباید از این استان برود و کسى که کارى را شروع 
مى کند باید تا آخر بماند. مگر در استان هاى بزرگ تر چه خبر 
است. استاندار هم اینگونه پاسخ مى دهد که تا ده سال دیگر هم 
مى ماند . فتاح با مزاح به او مى گوید : روى دولت بعدى هم حساب 
کرده اى و معتمدیان ادامه مى دهد که براى دولت هاى بعدى هم 
حساب کرده ام. در برنامه دیگرى فتاح  در پاسخ به سوالى که چرا 
مزایده هاى بنیاد باعث افزایش قیمت زمین مى شود به خبرنگاران 
مى گوید: در همه ایران مزایده برگزار مى شود باید دید آیا باعث 
افزایش قیمت شده ؟  به  عالوه  اینکه سعى مى کنیم مزایده ها در 
جایى اتفاق بیفتد که منافع عام المنفعه باشد. بسیارى از کارشناسان 
زمین و امالك در استان بر این باورند که مزایده هاى بنیاد، باعث 
افزایش قیمت زمین در استان شده و او با وجود این با طرح چنین 
سوالى، ذهن را به سمتى مى برد که با شائبه فرافکنى مواجه مى 
شود. از این رو که تا عامل اتفاقى خود، واقعیتى را نپذیرد، احتمال 
تغییر شرایط  کاهش مى یابد. وعده هاى فتاح ، اما مردم استان را 
به رویکرد باز او براى استفاده از منافع بنیاد در استان امیدوار کرده 

است . امیدوارى به تحقق مطالبه اى که بر حق است. 

ادبیات مردم سوز

از   جدیدى  ادبیات  است،  مدتى 
نوع  این  تاثیر  و  برخى مسئوالن 
برخورد شان  بر حس اعتماد  و 
باورهاى برخى از مردم مى شنویم. 
رویکرد جذب حداکثرى مردم با این 
جمالت و بى تفاوتى ها در پاسخ 
گویى صحیح و اصولى فاصله زمین 
تا آسمان دارد. و قتى یک مسئول  
اى  کننده  دلسرد  ادبیات   چنین 
داشته باشد، یک مجرى تلوزیون 
هم مى تواند بگوید که « هر کس 
نمى تواند از ایران برود»  و بعد هم 
عذر خواهى کند... ادامه در صفحه 2

بقا مختص ذات یگانه اوست
به مناسبت سومین روز درگذشت فرزندى عزیز و خواهرى مهربان

 مرحومه مغفوره عصمت صباغ زاده
 مجلس ترحیمى امروز شنبه مورخ 98/11/19 از ساعت 14/30 الى 15/30 
در محل مسجد باقر العلوم (ع) واقع در خیابان مدرس  - بین مدرس 42 
و 40 کوچه شهید فالحى برگزار مى گردد .  حضور پر محبت شما دوستان و 
سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى صباغ زاده، و سایر فامیل وابسته 

سرکار خانم دکتر الهه خسروانى 
مسئول فنى محترم مرکز مشاوره روان شناختى میثاق

 اخذ مدرك دکتر روانشناسى را که نقطه عطفى در مسیر پر از موفقیت زندگى تان است
 تبریک عرض نموده آرزو دارم در همه زمینه هاى زندگى همچنان تالشگر و موفق باشید

آگهى مزایده عمومى فروش یک دستگاه خودرو دادگسترى استانظهوریان – موسس مرکز مشاوره روان شناختى میثاق 
شرح در صفحه 2 

آگهى استخدام حسابدار (مشهد)
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرك صنعتى بیرجند جهت تکمیل کادر ادارى 

و اجرایى خود در دفتر مشهد یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. متقاضیان محترم، 
مدارك الزم شامل مشخصات فردى، رزومه تحصیلى و شغلى، دوره هاى آموزشى مرتبط، آدرس و 
تلفن تماس خود را به نشانى اینترنتى (ایمیل) info@dos-co.com  تا تاریخ 98/11/22  ارسال 

نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

محل تعدادمهارت هاى الزممدرك و رشته تحصیلىعنوان شغلردیف
فعالیت

لیسانس و فوق لیسانسحسابدار1
(حسابدارى)

مسلط به نرم 
افزارهاى حسابدارى

1 نفر
آقا/خانم

مشهد

خاندان نیکوکار اسالمى
با اندوه فراوان مصیبت درگذشت مرحوم مغفور شادروان سید محمد هادى اسالمى 

را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، صبر و شکیبایى براى شما و رحمت الهى 
براى آن عزیز از پرودگار طلب مى نماییم.

هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل توانبخشى على اکبر (ع) بیرجند

شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان  خراسان جنوبى را  از طریق مزایده عمومى شماره  98/125 به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/11/19 لغایت 98/11/26  از ساعت 8  الى 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 26 /98/11  مى باشد. ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 در محل دفتر مرکزى 

شرکت برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: الف: در فروش هاى نقدى شرایط پرداخت به صورت 40  درصد پیش پرداخت، 40  درصد حداکثر 2ماه بعد (همزمان با تحویل ملک) و 20  درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.  ب)  نحوه فروش نقد و اقساط 
(درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد. ج) در فروش هاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله 
نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. د) تحویل ملک صرفا در خصوص امالك فاقد متصرف مى باشد. همچنین در امالك متصرفدار ، مشاعى و فروش هاى اقساطى انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمى بالعزل خواهد بود. هـ) سایر 

شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.
کد ردیف

شناسه
مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ (متر مربع)کاربرى

تخفیف
شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس
اعیانعرصه

سرایان – شهرك صنعتى – کیلومتر 5 جاده سرایان- نقد***647716822/211/904/937صنعتى110233
آیسک – شرکت کشاورزى بهاران سرایان 

با وضعیت موجود ملک مشاعى (سهم بانک 2796 سهم مشاع از 6477 سهم ششدانگ) داراى متصرف مسئولیت رفع 
تصرف و هزینه ها   به عهده خریدار مى باشد -  فاقد ماشین آالت متراژ اعیان تقریبى مى باشد.

بیرجند بهارستان، بهارستان 11، پالك 8، تعاونى مسکن نقد***95/973/502/905/000قدر السهممسکونى2307232
کویر تایر طبقه اول

با وضعیت موجود داراى متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها  به عهده خریدار مى باشد .  (متراژ اعیان 95/97 متر 
مربع مى باشد که 5/51 متر مربع پیشرفتگى است)

نقد و ***301/2570/5291/697/875مسکونى3307039
اقساط

با وضعیت  موجود ملک مشاعى (سهم بانک 245124265 سهم مشاع از 570/000/000  سهم ششدانگ)  داراى متصرف قاین، شهر اسفدن، خیابان مطهرى 13، پالك 9
مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوط به عهده خریدار مى باشد.

 آدرس و تلفن دفتر نمایندگى استان: بیرجند، خیابان محالتى، نبش 7 تیر، ساختمان سرپرستى بانک ملت، طبقه پنجم امور ادارى و ساختمان. 
تلفن نمایندگى استان: 32446616 -056    32445575-056 آدرس و تلفن دفتر مرکزى: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودك، کوچه ژوبین، پالك5 تلفن دفتر مرکزى: 88781317 – 88872200

نقد و اقساط

پیش کاربرى
پرداخت

اقساط  تعداد 
(ماه)

سود  نرخ 
اقساط

مسکونى 
تجارى   /
 / ادارى   /

سرقفلى
 40 درصد

120

12 درصد24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60

آگهـى استخـدام
شرکت قاین طیور، واقع در کیلومتر 10 جاده قاین – بیرجند جهت تکمیل کادر 
توزیع خود یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. متقاضیان محترم، 

مدارك الزم شامل مشخصات فردى، روزمه تحصیلى و شغلى، دوره هاى آموزشى مرتبط ، آدرس و 
تلفن تماس خود را به نشانى اینترنتى qaenteyor@gmail.com  تا تاریخ 98/11/24 ارسال 

نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

عنوان ردیف
شغل

مدرك 
تحصیلى

شرایط مهارت ها و شرایط الزم
سنى

تعداد

توزیع 1
کننده

دیپلم    
فوق دیپلم 

آشنا به فاکتور نویسى و داراى 
سابقه در توزیع و فروش 

داراى گواهینامه رانندگى 
ساکن شهرستان قاین

 حداقل 
 25

حداکثر 
40

1 نفر آقا

تلفن تماس: 8-32255677 داخلى 451 

اطالعیــهآگهـى استخـدام
از آنجا که این اتاق با همکارى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى

 و شرکت نمایشگاه بین المللى در نظر دارد. نمایشگاه عرضه مستقیم کاال (فروش بهاره) را از 
تاریخ 98/12/13 لغایت 98/12/19 در زمینه: پوشاك – کیف و کفش- مواد غذایى (برنج،     
قند ، شکر) مواد پروتئینى – مواد شوینده و بهداشتى – خشکبار- شیرینى و شکالت – میوه و 
تره بار و ... برگزار نماید، از کلیه تولید کنندگان و عمده فروشان و نمایندگى هاى فعال سراسر 
کشور دعوت مى نماید در صورت تمایل جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه و ارائه نمونه 
کاال به همراه قیمت مصرف کننده از تاریخ 98/11/20 لغایت پایان وقت ادارى 98/11/26 به 
اتاق اصناف واقع در خیابان طالقانى – انتهاى طالقانى 3- کوچه 3/8 مراجعه یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32232108-056 این اتاق تماس  حاصل فرمایند

 رضا علیزاده- رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبى



2
سرمقاله

ادبیات مردم سوز
*  رجب زاده

جامعه ای که در آن تضارب آرا نباشد عماًل 
تدریجی  مرگی  سوی  به  یا  است  مرده 
به  و  اصولی  رسانی  اطالع  می رود.  پیش 
حوزه  از  ها  واقعیت  درباره  مردم  به  موقع 
هایی مثل سالمت به قدری ضروری است 
مراتب                به  تواند  می  آن  به  توجهی  بی  که 
خطر ناک تر از اقداماتی چون پنهان کاری 
یا نوعی پاسخگویی کلی باشد. گفتگو با مردم 
و اطمینان خاطر دادن به آن ها از سالمت 
جامعه در شرایط خاص، آن هم زمانی که 
شایعات در فضای مجازی آسایش روانی افراد 
را سلب می کند، اهمیت ویژه ای دارد که باید 
مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد. بی شک 
این وظیفه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی 
است اما در مطالبه اطالعاتی،  درباره ویروس 
کرونا و همین طور قبل از این در زمان شیوع 
آنفلوانزا، با رویکرد ناقصی در اطالع رسانی و 
ارتباط با رسانه ها مواجه شدیم که در بیانی 
کلی، مطالبه برای آگاهی بیشتر از این موارد 
را به سایت وزارت بهداشت پاس می داد. این 
نحوه پاسخگویی و مقاومت در برابر توضیح 
دادن به مردم از طریق ارتباط ملموس رسانه 
ای در روش و رویکرد برخی مسئوالن وجود 
دارد و خودشان بی آنکه بدانند یا شاید هم 
دانسته ضربه جبران ناپذیری به باور و اعتماد 
اطالعات  فردی  که  زمانی  زنند.  می  مردم 
امنیت سالمت  به عنوان مثال  الزم درباره 
خود را به دست نیاورد، به دنبال راهی برای 
اطمینان و محافظت از خود و خانواده اش 
آید. برخی مسئوالن در حوزه های  بر می 
تکرار جمالتی چون » همینی  به  مختلف 
که هست « و ...، رفتاری نا ایمن را به مردم 
انعکاس میدهند. نخستین معنی این جمله  
این است که  شما آنقدر اهمیت ندارید که ما 
پاسخ سوالتان را بدهیم. معنای دوم هم اینکه 
ما به شما اعتماد نداریم. مردم در این شیوه 
که آسیبی جدی برای جریان اطالع رسانی 
است به دلیل کمبود اطالعات در زمینه ای 
حساس و حیاتی، با شائبه پنهان کاری مواجه 
می شوند و فضای مجازی و شایعات بر این 
هراس می افزاید . آیا این گونه پاسخگویی 
سبب دلسرد شدن مردم از مسئوالن نخواهد 
مدیریت  از  مسئوالن  دست  این  آیا  شد؟ 
بحران در شرایط حساس کنونی چیزی می 

دانند؟ بعید می دانم .
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 سال آینده قیمت آب و برق فقط هفت درصد افزایش می یابد

وزیر نیرو گفت : سال آینده فقط هفت درصد قیمت آب و برق افزایش خواهد یافت. اردکانیان افزود : در 
تامین گاز برای نیروگاه ها مشکل جدی داریم.  از ما خواسته شده که میزان صادرات برق در شرایط فعلی 
افزایش پیدا نکند. در ساعاتی صادرکننده برق و در ساعاتی خاص و اندک، واردکننده انرژی نیز هستیم.

هر کس  انتخابات را زیر سؤال ببرد،
 در جریان جبهه دشمن قرار می گیرد  

رئیسی ، رئیس قوه قضائیه گفت:  هر کس با هر 
ببرد در  انتخابات را زیر سوال  انگیزه ای جریان 

زمین و جبهه  دشمن قرار می گیرد.

 فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن 
برخی آقایان نماز شب خوانده اند 

حجت االسالم علم الهدی گفت: اینکه بگوییم 
شش مجتهد شورای نگهبان با جناح گرایی حکم 
می کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد 
و پسرعمویش حکم می کند. فقهای شورای نگهبان 
به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خوانده اند. 

لیست ندادن به اصالح طلبان
 تحمیل شده است

علی شکوری راد گفت: اینگونه نیست که تصمیم 
گرفته باشیم در انتخابات پیش رو لیست ندهیم، بلکه 

لیست ندادن به اصالح طلبان تحمیل شده است.

واعظی: آمریکا برای مذاکره بدون پیش 
شرط التماس می کند، اما قبول نمی کنیم  

واعظی  با بیان اینکه مردم ایران، دولت و نظام با 
ترس و فشار تسلیم نمی شوند، گفت: آمریکا ۱۲ 
پیش شرط برای مذاکره گذاشته بود که ما قبول 
پیش  بدون  می کنند  التماس  امروز  اما  نکردیم 

شرط مذاکره کنید و ما قبول نمی کنیم.

کنایه مطهری به شورای نگهبان: نباید 
خودمان را در جایگاه خدا قرار دهیم 

علی مطهری با بیان اینکه نباید خودمان را در جایگاه 
خدا قرار دهیم و نیات و افعال مردم را بررسی کنیم ، 
گفت: باید اجازه دهیم مردم خودشان تصمیم بگیرند 

و نگران فریب خودن آنها هم نباشیم.

عضو موتلفه: اصالح طلبان به دنبال 
اردوکشی خیابانی هستند 

حمیدرضا ترقی در تحلیلی گفت: اصالح طلبان 
می خواهند اگر انتخابات به نفع آنها نشد و رای 
با   ۸۸ سال  انتخابات  شبیه  نیاوردند  مناسبی 
قانون گریزی و نپذیرفتن رای و نظر مردم انتخابات 
را مخدوش کرده و یا به شکلی با اردوکشی های 

خیابانی همان وضعیت را تکرار کنند.

توصیه به سرمایه گذاران بورس:
 مستقیم وارد نشوید! 

ایسنا- روند رو به رشد بازار سرمایه در ماه های 
اخیر و رکورد شکنی این بازار از یک طرف و 
کاهش بازدهی بازارهای موازی باعث افزایش 
جذابیت بازار سرمایه نزد مردم شده است، این 
باورند  این  بر  کارشناسان  که  است  درحالی 
که بهتر است عموم مردم برای ورود به بازار 

سرمایه به صورت غیرمستقیم وارد شوند.

تصویب اختصاص اعتبار 
سهمیه بنزین به ایثارگران 

مهر - مدیرکل تسهیالت رفاهی بنیاد شهید 
گفت: پس از پیگیری صورت گرفته جلسات 
و  پخش  ملی  شرکت  با  کارشناسی  متعدد 
که  شد  برگزار  نفتی  فرآورده های  پاالیش 
مجموعًا  روزانه  اعتبار  تخصیص  درنهایت 
۲۰۰ هزار لیتر سهمیه بنزین به ایثارگران واجد 
شرایط )جسمی، حرکتی( به تصویب رسید. وی 
پایان خاطرنشان کرد: نحوه و میزان سهمیه 

افراد مشمول متعاقباً اعالم خواهد شد.

تراکنش 300 و 200 میلیاردی دو 
کودک چهار و دو ساله در بانک 

تخلفات  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی 
پرده  بانک ها  شعبات  روسای  برخی  فاحش 
برداشت و از تراکنش 3۰۰ میلیارد تومانی در 
حساب یک کودک 4 ساله و ۲۰۰ میلیارد تومانی 

در حساب یک بچه ۲ ساله گفت.

خبر خوش برای بازنشستگان 

 قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
درباره کسر مالیات از عیدی مستمری بگیران 
و بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: از 
عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین 
اجتماعی هیچ مالیاتی کسر نمی شود.وی بیان 
کرد: به دلیل اینکه این افراد بازنشسته هستند، 

حق بیمه از عیدی آن ها کسر نخواهد شد.

اصالح روند ثبت نام خودرو 

 مدیر عامل ایران خودرو ، با اشاره به این که برخی، 
ربات هایی را به کار بسته بودند تا بتوانند ثبت نام 
سریعی در ثبت نام اینترنتی خودرو داشته باشند 
گفت: ما سعی داریم تا با استفاده از آنتی ربات ها، 

این مشکل را هم برطرف نماییم.

اعمال سهمیه ها در کنکور ۹۹

ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حذف 
سهمیه ها با توجه به شروع ثبت نام کنکور، در 

آزمون سراسری ۹۹ اعمال نمی شود.

جدید  ویروس  شیوع   : پالسی  فارن 
انتشار  با  چین  در  کشنده  بالقوه  و 
و  نادرست  اطالعات  سری  یک 
نظریه های توطئه همراه بوده است. 
»واشنگتن تایمز«، روزنامه ای با خط 
ایدئولوژیک مشخص، یکشنبه گذشته 
با انتشار مقاله ای ادعا کرد که شیوع 
نظامی  آزمایشگاه  یک  با  ویروس 
تنها  است.  بوده  مرتبط  ووهان  در 
مبنای این ادعا هم نقل قولی از دانی 

ُشهام، افسر سابق اطالعاتی اسرائیل، 
بیولوژیکی  زمینه جنگ  در  است که 
تخصص دارد. گرچه شهام هرگز این 
ادعا را مطرح نکرده که شیوع ویروس 
از یک سالح بیولوژیکی آغاز شده، اما 
اظهارات او در رسانه ها اینطور بازتاب 

یافته است. 
وبسایت  یک  ایندیا«،  گیم  »گریت 
توطئه پرداز کوچک ، با انتشار گزارشی 
ادعا کرد که محققان کانادایی ویروس 

کرونا را به چین فروخته اند. نگرانی 
ها بیشتر از این است که این بیماری 
سبب شود برخی افراد همه آسیایی ها 
رئیس  کنند.  قلمداد  بیماری  ناقل  را 
بهداشت بریتیش کلمبیا، گفت: »این 
مساله که چطور شایعه پراکنی ها می 
نامناسب و تبعیض  به برخورد  توانند 
بسیار  مرا  بینجامند،  مردم  برابر  در 
نگران می کند و الزم است ما همه 
این شایعات را همانطوری که هستند 

شایعه.«این  یک  عنوان  به  ببینیم: 
تبعیض نگران کننده اکنون در چین 
از کشورها  بسیاری  است.  در جریان 
و  کرده  ممنوع  را  چین  به  پروازها 
را  خود  مرزهای  همسایه  کشورهای 

با آن بسته اند .

کرونا یک سالح بیولوژیکی تولید شده در آزمایشگاه نیست

پایان داستان »وحدت« اصولگرایان

چندین  از  بعد  خبرآنالین،  گزارش  به 
ماه جدال و جلسات پی  در پی باالخره 
با نهایی شدن نتیجه بررسی صالحیت  
اضافه شدن ۲  کاندیداها و حتی  اکثر 
هزار نفر دیگر به جمع کاندیداهای تایید 
صالحیت شده، پرده از آرایش انتخاباتی 
جناح های سیاسی افتاد و حاال دیگر هاله 
غبار و ابهام از تحرکات انتخاباتی کنار 
رفته است؛ از یک  طرف اصالح طلبان 
تکلیفشان برای حضور در انتخابات و 
از  و  است  شده  مشخص  لیست  ارائه 
»وحدت«  داستان  پایان  دیگر  سوی 
اصولگرایان تقریبا مشخص شده است 
و از همین امروز به قول معروف می توان 
حکایت انتخابات و لیست های حاضر در 

آن را از بَر خواند.

اصالح طلبان و خداحافظی
 با پیروزی در انتخابات 

بررسی  نتایج  شدن  مشخص  از  بعد 
اکثریت  ماندن  بیرون  و  صالحیت ها 
کاندیداهای جریان چپ از گردونه این 
دور از رقابت های انتخاباتی، اما و اگرها 
شدت  ارائه  عدم  یا  لیست  ارائه  درباره 
چهره  و  احزاب  برخی  هرچند  گرفت. 
از لیست حداقلی سخن  های سیاسی 
می گفتند اما در نهایت شامگاه سه شنبه 
سیاست  شورایعالی  جلسه  خروجی  در 
گذاری اصالح طلبان چند جمله بیشتر 
جبهه  سیاستگذاری  شورایعالی  نبود:» 
اصالح طلبان در تهران لیست انتخاباتی 
ندارد. احزاب می توانند با نام و عنوان خود 
از نامزدهای مورد نظرشان حمایت کنند.«

 انقالبی یا غیرانقالبی؟
درباره  گمانه زنی ها  گرفتن  قوت  با 
عدم ارائه لیست، جناح رقیب آنها را به 
»تحریم خاموش« انتخابات متهم کردند 
تحمیل  از  طلبان  اصالح  انظرف  از  و 
نیز  سخن می گویند!محمدرضا عارف 
گفت:»عده ای می گویند می خواهند 
مگر  دهند  تشکیل  انقالبی  مجلس 
انقالب  ابتدای  از  که  گانه  ده  مجالس 
شکل گرفت انقالبی نبوده است؟چرا با 
واژه انقالبی می خواهید جریان ریشه دار 
و اصیل اصالح طلب را حذف کنید؟«

آش اصولگرایان و جبهه
 پایداری همان و کاسه همان

»از درون جریان اصولگرایی دو لیست 
که  بود  جمله ای  این  نمی آید«  بیرون 
بارها و بارها از درون اردوگاه اصولگرایی 
و از زبان چهره ها شاخص این جریان به 
گوش رسید اما آنچه این روزها در این 
حداقل  آمدن  بیرون  گذرد  می  اردوگاه 
می  حکایت  را  اسفندماه  در  لیست  دو 
کند. اواخر هفته پیش بود که در نهایت 
شورای ائتالف که میدان دار تحرکات 
این طیف شده است لیست  انتخاباتی 

۹۰ نفره کاندیداهای خود را معرفی کرد 
تا در نهایت از میان آنها لیست 3۰ نفره 
های  چهره  که  لیستی  کند.  نهایی  را 
مختلف اصولگرا در آن حضور داشتند. به 
فاصله ای کوتاه اما جبهه پایداری شوک 
انتخاباتی را به شورای ائتالف وارد کرد و 
لیست ۶۰ نفره خود را منتشر کرد. لیستی 
که در ۲۵ عنوان با لیست ائتالف اشتراک 
داشت. پایداری ها اینبار هم تکلیف خود 
جاده  از  جدا  ای  جاده  در  در حرکت  را 
اصولگرایان دیگر دیده اند و قرار است 
مسیری را بروند که خودشان آن را اصلح 

می دانند.

پیروزی حتمی است
از  حکایت  نیز  احتماالت  برخی  حتی 
آن دارد که ممکن است در صورت تن 
دادن شورای ائتالف به لیست مشترک 
با پایداری ها ، دیگر طیف های اصولگرا 
به نشانه اعتراض به سمت ارائه لیست 
مستقل بروند. از جمله این احزاب، موتلفه 
اسالمی است. با وجود این اختالفات اما 
تحلیل های انتخاباتی بازهم حکایت از 
دارد،  انتخابات  در  اصولگرایان  پیروزی 

حتی اگر چند لیست بدهند!
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 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای  آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

بخش 11- شهر قاین قطعه مفروزه مزرعه زبر پالک 1۵83- اصلی 29۷  فرعی از 2۶3 فرعی پوران سادات نوربخش با والیت سید محسن 
نوربخش  ششدانگ یک قطعه باغ واقع در اراضی زبر در  روز 1398/12/12  انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک  یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 1۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته  خواهد شد. و برابر ماده 8۶ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف  یک  ماه دادخواست اعتراض خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت  متقاضی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 
مقررات ادامه می دهد.                              تاریخ انتشار: 1398/11/19       علی صفائی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

کارفرمایان محترم    خبر خوش

بسته تشویقی دولت رسید
برای جذب هر نیروی کار

یارانه حداقل ۵00000 تومان 
در هر ماه واریز می شود.

شرایـط:
۱- حداقل یک نیرو داشته باشید

2- حداقل مدرک نیروی کار - دیپلم

3- کارفرمایانی که  از  ۹۸/04/0۱ 

تاکنون نیرو گرفته اند یارانه تعلق می گیرد

مرکز تخصصی بیمه  ومالیات 
پاسداران – روبروی تامین اجتماعی 

دفتر پیشخوان خدمات دولت
صبح و عصر  *  3242  3242

  به تابلوها توجه فرمایید
چمنـی

آگهی مزایده  های عمومی شماره  های ۹۸-۱ ، ۹۸-2 ، ۹۸-3 ، ۹۸-4 ، ۹۸-۵ ، ۹۸-6
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: کاالهای خود را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

مبلغ تضمین مبلغ پایهموضوعشماره
ساعت 

بازگشایی

125,000,00012 ریال2,500,000,000فروش دو دستگاه موتور برق ژانراتور 1- 98
147,000,00012:05 ریال2,936,692,000فروش 273 دستگاه انواع پمپ و الکتروپمپ مستعمل2- 98
59,000,00012:10 ریال1,178,391,077فروش 360 ردیف اتصاالت و اجناس بال استفاده3- 98
44,000,00012:15 ریال677,395,800فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل4- 98
55,000,00012:20 ریال1,087,245,000فروش 40 مورد انواع لوله مستعمل ، در جنس و سایز مختلف5- 98
831,000,00012:25 ریال16,602,147,528فروش حدودا 233836 متر لوله های مدفون در جنس و سایزهای مختلف 6- 98

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1398/11/1۶ لغایت 1398/11/20 
تاریخ بازدید: از 1398/11/1۶ لغایت 1398/11/30 از ساعت 8 صبح الی 14

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1398/11/30 ساعت 14    تاریخ بازگشایی: 1398/12/01
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

 1 -  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
)در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
2 -  پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

 3 - عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش “ ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مزایده  و 
 مشخصات آن به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
 )iets.mporg.ir( مراجعه ویا با شماره 8-32214۷۵2- 0۵۶ اداره امور حقوقي و قراردادها و یا اداره پشتیبانی و خدمات عمومی تماس حاصل فرمائید.   

امور حقوقی و قراردادها - شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره: 67/953
تاریخ: 1398/11/15

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی سواری به شماره ۱۰۹۸۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰۰۲
دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 1۵ دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 

1098004290000002 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه:مورخ 1398/11/19 ساعت ۷/30 محل بازدید: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – ابتدای بلوار شهدای عبادی – پارکینگ دادگستری استان

تلفن : 0۵۶32393341  مهلت بازدید: از مورخ 1398/11/19 لغایت 1398/11/30 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 1398/11/30 
ساعت 13/30 زمان بازگشایی : مورخ 1398/12/1 ساعت 8 صبح دادگستری کل استان زمان اعالم برنده: مورخ 1398/12/1 ساعت: 10 صبح متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت 
نامه بانکی )تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( در وجه دادگستری کل استان خراسان جنوبی یا واریز وجه به حساب سپرده دادگستری به شماره 21۷1292194002 و شماره 
شبای IR8001۷00000021۷1292194002 اقدام و در سامانه مذکور بارگزاری نمایند. ضمنا برگزاری کلیه مراحل مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال اسناد ، پیشنهاد قیمت 
و بازگشایی  پاکات و اعالم برنده صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس: www.setadiran.ir می باشد و کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، 

معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان خراسان جنوبیتعویض پالک، عوارض شهرداری و دارایی به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.
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 

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  0۹۱۵۱63۵۸60 - کرباسچی
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آیا شنبه*19بهمن 1398*شماره 4564  محترم  شهردار  سالم  عرض  با 

قانع  هاى  جواب  هم  ترافیک  براى 
تکمیل  دارید؟  مردم  براى  اى  کننده 
یک جدول کشى در یک خیابان مگر 
چقدر باید زمان ببرد؟ آیا به سطح شهر 
سرى هم مى زنید تا ببینید یک جا که 
کلنگ میزنن سه ماه طول مى کشد تا 
تمام شود؟جدول کشى وسط خیابان 
جمهورى واقعا چهار ماه وقت نیاز داشت 
و البته هنوز تکمیل نشده؟ آسفالت معابر 
را که دیگر اسم نمى برم. در کل وضعیت 
معابر خوب نیست فکرى براى ترافیک 
این شهر بر دارید ، جدول عوض کردن 

فقط کار ظاهرى است.
910... 506
ضمن عرض سالم و خسته نباشید بابت 
کنید  وضعیت  لطف  خوبتان  روزنامه 
اینترنت مهر شهر را پیگیرى کنید، با 
وجود هزینه زیاد براى اینترنت خانگى اما 
متأسفانه نمیتوان یک متن خبرى را باز 
کرد چه رسد به نیازهاى تخصصى قبال 

از پیگیرى شما کمال تشکر را دارم.
 915...675
لطفا شرکت برق  نسبت به جمع آورى 
تیر چراغ برق چهار راه کارگران و شعبانیه 

پشت مخابرات اقدام شود . 
915...675
درخبر روزنامه آماده بود مدیر کل راه و 
شهرسازى استان گفتند واجدان شرایط 
مسکن ملى باید در مرحله اول بین 30 تا 
40میلیون تومان پرداخت کنند آیا ایشان 
فکر نکردند اگر  طرف همچین پولى  
داشت، بهترین منطقه شهر یک واحد با 

امکانات خوب اجاره مى کرد؟
935...764
شهردارى بیرجند یه فکرى براى چاله 
رانندگى  درحال  برداره  خیابانها  هاى 
هستیم یه دفعه الستیک ماشین میفته 
تویه یه چاله نه جلوبندى براماشین میماند 
نه الستیکى تمام خیابان هاى بیرجند 
ماشین  یه  کنید  گیرى  لکه  بخواهید 
کسى  متاسفانه  که  بره  نمى  آسفالتم 
به فکرنیست یه مریض تو آمبوالنس 
درحال حرکت با سرعت باال الستیکش 
بیفته توى این چالها چه حالى پیدا میکنه؟ 
915...692

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان هاى اجتماعى : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

شور نشاط انقالبى
براى مشارکت حماسى

آواى  محترم  روزنامه  به  سالم 
دل  درد  شنواى  گوش  که  بیرجند 
است  استان  محروم  مردم  هاى 
جمع  در  مهمى  سخنان  رهبرى 
اقشار مردمى فرمودند و کلید واژه 
این سخنان بحث مشارکت بود  که 
خودتان هم در روزنامه چاپ کرده 
بودید. ایشون فرمودن هر کس به 
امنیت آن عالقه مند است  ایران و 
باید در انتخابات شرکت کند. حاال 
کرده  حجت  اتمام  عزیز  رهبر  که 
است  مشخص  جامعه  تکلیف  اند 
است  مهم  خیلى  که  چیزى  آن  و 
ایجاد فضاى نشاط و شور است که 
انتظار مى رود مسئولین امر در این 
داشته  بیشترى  اهتمام  خصوص 
خواهیم  قضاوت  مردم  ما  باشند. 
جامعه  این  در  که  افرادى  که  کرد 
مسئولیت دارند از نهاد هاى انقالبى 
هاى دستگاه  تا  گرفته  مردمى  و 
دولتى و زیر مجموعه سایر قوا، در 
راستاى این فرمایش رهبرى چقدر 
در  کردند.  تالش  کیفیتى  چه  با  و 
روز  پایان  در  امیدوارم  هم  پایان 
انتخابات همه ما ایرانیان سربلند از 
فارغ  و  باشیم  حضور حماسى خود 
از انتخابمان مهر والیتمدارى را بر 
از  تر  پررنگ  مان  تارك شناسنامه 

همیشه ماندگار کنیم.   
د . ر از بیرجند

پیام رسان هاى اجتماعى : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

” درمیان“   درسیبل 
آبادانى بنیاد علوى  

گفت:  علوى  بنیاد  مدیرعامل 
شهرستان درمیان چهاردهمین نقطه 
هدف آبادانى بنیاد علوى انتخاب شده 
که پس از آن مطالعه مقدماتى انجام 
تعریف  فعالیت  و زمینه هاى مختلف 
شده است. به گزارش ایرنا، با امضاى 
بین  محرومیت زدایى  تفاهم نامه 
بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  و  استاندارى 
علوى به عنوان دستگاه معین آبادانى 
درمیان  شهرستان  در  پیشرفت  و 
روز  منصورى  محسن  شد.  انتخاب 
تفاهم نامه  امضاى  آیین  در  جمعه 
درمیان  شهرستان  زدایى  محرومیت 
که با حضور استاندار خراسان جنوبى 
کشور  مستضعفان  بنیاد  رئیس  و 
است  سالى  چند  گفت:  شد  برگزار 
در  علوى  بنیاد  و  مستضعفان  بنیاد 
برخوردار  کمتر  و  محروم  مناطق 
کرده  پیدا  ورود  توانمندسازى  براى 
مختلف  حوزه هاى  در  اقدامات  که 
گسترده بوده است. وى افزود: در این 
ایام دهه فجر چند پروژه مهم عمرانى 
خراسان  در  علوى  بنیاد  مشارکت  با 
جنوبى ساخته و افتتاح شد که شامل 
پنج مدرسه و 6 پروژه ورزشى است. 
به  سفر  اهداف  از  یکى  منصورى 
خراسان جنوبى را انتخاب شهرستان 
درمیان به عنوان منطقه هدف آبادانى 
و پیشرفت عنوان کرد و گفت: در این 
راستا با هماهنگى استاندارى سرمایه 
و  توانمندسازى  براى  جدى  گذارى 
محرومیت زدایى انجام مى شود. وى 
ادامه داد: در کنار دولت و دستگاه هاى 
و  جدى  ورود  حوزه  چند  در  اجرایى 
عملیاتى خواهیم داشت تا در راستاى 

خدمت به مردم قدم برداریم.
منصورى با تاکید بر اینکه حوزه اشتغال 
و کارآفرینى محورى دوم فعالیت در این 
شهرستان است گفت: مساله فرهنگ، 
محور سوم بوده و آموزش و تربیت نیز 
آن  در  که  دارد  قرار  در حیطه چهارم 

سرمایه گذارى جدى مى شود. 
وى ادامه داد: حوزه سالمت هم به عنوان 
پیشران در دستور کار قرار مى گیرد که 
امید است با کار مشارکتى و اقدام جدى و 
جهادى در فرصت سه تا پنج سال بخشى 

از مسایل و مشکالت را حل کنیم.

 خبر ویژه

نمایشگاه هفتمین جشنواره بین المللى عکس خیام گشایش مى یابد

غالمى- نمایشگاه هفتمین جشنواره بین المللى عکس خیام در محل نگارخانه سرو بیرجند گشایش مى یابد.  این نمایشگاه ، که تاکنون در پنج قاره و 32 شهر ایران به نمایش گذاشته شده است، 
بعدازظهر شنبه 19 بهمن ساعت 16، در محل نگارخانه سرو بیرجند واقع در باغ اکبریه گشایش مى یابد. گفتنى است این جشنواره با هدف ارتقاى سطح عکاسى و گفتگوى بصرى میان عکاسان جهان 
و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، دانشمند، فیلسوف و شاعر بزرگ ایرانى، توسط نمایندگى فدراسیون بین المللى هنر عکاسى (فیاپ) و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شده است.

دروازه«فتاح»به ثروت استان 
( ادامه از صفحه 1 ) رئیس بنیاد مستضعفان  
گفت بنا داریم از زمین هاى استان به نفع مردم 
آن استفاده کنیم. . فتاح در خصوص امالك 
بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران افزود: 
اگر در خراسان جنوبى فروش اموال داشته 
باشیم نباید وجه آن از استان خارج شود بلکه 
منابع حاصل از آن دوباره براى زیرساخت ها 
هزینه خواهد شد وى درباره وضعیت بناهاى 
تاریخى در اختیار بنیاد مستضعفان گفت: اگر 
این امالك و اماکن تاریخى در اختیار سازمان 
که  هستند  مایل  و  است  فرهنگى  میراث 
تحویل بگیرند، مالکیت نمى دهیم ولى براى 
موظف هستیم  ملى  ثبت  بناهاى  بازسازى 

حفظ کنیم و مشکلى وجود ندارد. 

بنیاد محرومیت زدایی درمیان 
راکلید زد

شهرستان  ادارى  شوراى  نشست  در  فتاح 
براى  درمیان  شهرستان  گفت:  نیز  درمیان 
محرومیت زدایى به برنامه هاى کشورى ما 
اضافه شد که بنیاد مستضعفان در درمیان خیمه 
مى زند. وى تاکید کرد: برنامه زمان بندى در 
شهرستان درمیان نباید طوالنى شود و مردم 

باید آثار کار را در یک سال تا 2 اول ببینند.
و  دولت  هماهنگى  لزوم  به  اشاره  با  فتاح 
بنیاد مستضعفان در روند محرومیت زدایى از 
مناطق هدف اظهار کرد: ظرفیت ما روشن 
است بنیاد اینجا مى آید اما جاى دولت را تنگ 
نمى کند، دولت وظیفه خود را انجام مى دهد و 
ما هماهنگ با دولت کار مى کنیم. وى افزود: 
هر کارى بخواهیم انجام دهیم باید سیستم 
دولت صحه بزند و آمده ایم به مردم درمیان 
بر  مستضعفان  بنیاد  رئیس  کنیم.  خدمت 
مطالعه دقیق براى اجراى برنامه ها تاکیدکرد و 
گفت: اطالعات دولت را در حوزه هاى مختلف 
دریافت مى کنیم و امید است با برنامه هاى 

پیش رو درآمد ایجاد شود.

باید واژه محروم را برداریم

فتاح با تأکید بر اینکه اشتغال محور اصلى 
کار بنیاد مستضعفان است گفت: باید با ایجاد 
تولید این واژه محروم را برداریم زیرا رقابت 
مدام شهرستان ها تالش  و  ایجاد مى شود 
دارند خود را ته جدول اعالم کنند که دل ما 

به درد بیاید بیشتر برسیم اما این غلط است. 
رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به سفرهایى 
ادوار گذشته به خراسان جنوبى داشته  که 
گفت: در تمام دوران ها و مسوولیت ها سعى 
شده به وظایف عمل کنیم و توصیه رهبرى 

نیز سعى در عمل است.
در  مستضعفان  بنیاد  براینکه  تاکید  با  فتاح 
خراسان جنوبى کم نمى گذارد اظهار داشت: 
رییس سابق بنیاد نیز فردى متدین با اخالق 
بود ولى با این صحبت هاى مدیران استان 
در حال جمع بندى هستیم که بنیاد در چه 
موقعیت است لذا به وطیفه عمل مى کنیم و 

سعى خواهیم کرد کم نگذاریم.

بهانه بنیاد را از مسئوالن می گیریم

وى با بیان اینکه بنیاد مستضعفان کم فروشى 
نخواهد کرد افزود: منافع بنیاد براى مردم و 
استان است، ما مال مى خواهیم چه کار، مگر این 
اموال، رژیم شاه را نجات داد پس باید مومنانه 
عمل کنیم  وى ادامه داد: یک جا عین اموال 

را و جایى منافع آن را به مردم مى دهیم لذا این 
چه تفکرى هست که زمینى واگذار نمى شود؟ 
رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: باید نگاه به 
مال دارى و زمین دارى را عوض کنیم. فتاح 
ضمن اعالم همراهى بنیاد با مسووالن استانى 
دستگاه هاى  مى کنیم  تالش  داشت:  اظهار 
اجرایى مانعى از سوى بنیاد نداشته باشند و بهانه 

بنیاد را از مسووالن استانى مى گیریم.

لزوم ثبات مدیریتی در استان

فتاح بر ثبات مدیریتى نیز در استان تاکید کرد 
و آن را الزم دانست و افزود: مدام استاندار در 
خراسان جنوبى عوض مى شود ولى امیدوار یم 

استاندار فعلى بماند. وى با بیان اینکه بخشى از 
کار بنیاد با استفاده از ظرفیت گروه هاى جهادى 
است گفت: زمینه حضور این گروه ها باید بیشتر 
شود زیرا بخشى از عملکرد ما از گروه هاى 
افزود:  بود.فتاح  خواهد  داوطلبانه  و  جهادى 
دیگه نمى خواهیم خطا و هزینه تحمیل کنیم، 
مردم دارى اصل کار ما است و همه باید این 

چنین بوده و به فکر مردم باشیم.
وى استاندار خراسان جنوبى را مدیرى مردمى، 
پرتحرك و ساده توصیف کرد و ادامه داد: اگر در 
استان زمین مى فروشیم نباید پول آن از استان 

خارج شود ما اصال نیاز نداریم.

کمک های کالن محرومیت زدایی

استاندار خراسان جنوبى نیز در این جلسه گفت: 
سازمان برنامه و بودجه در بخش هاى عمومى 
زیرساخت هاى  براى  تومان  میلیارد  هزار 
این میزان 350  از  استان در نظرگرفته که 
میلیارد تومان به دلیل نگاه مثبت به استان 
تخصیص یافته است. محمدصادق معتمدیان 

افزود: خراسان جنوبى یکى از استان هاى با 
ظرفیت و داراى فرصت هاى مختلف است. 
وى بیان کرد: این استان برخوردار از مواهب 
و محروم از توجه ملى بوده و این شعارى بود 
که ما سال گذشته اشاره مى کردیم ولى امروز 
از سمت دستگاه هاى مختلف  توجه جدى 
ایجاد شده که بتوانیم کمک قابل توجهى 
به استان داشته باشیم. معتمدیان با اشاره به 
روزى که از هیات دولت راى اعتماد گرفت 
افزود: در آن روز دستور رییس جمهورى به 
وزرا این بود که تا پایان دولت با توجه به عقب 
افتادگى ها همه کمک کنند و خراسان جنوبى 
از محرومیت خارج شود. وى ادامه داد: پس از 
آن دستگاه هاى مختلف حاکمیتى در خراسان 
جنوبى حضور داشتند و در بحث طرح هاى 
کالن محرومیت زدایى کمک هایى انجام شد.

اشتغالزایی اولویت  جدی ما است

معتمدیان گفت: امید است با توجه به انگیزه 
موجود و مشارکت بنیاد مستضعفان بتوانیم به 
عنوان خدمتگذاران مردم خارج کردن منطقه 
از محرومیت جامعه عمل بپوشانیم. استاندار 
اولویت بندى  از  اشتغالزایى  براینکه  تاکید  با 
جدى ما است یادآور شد: امید است در کنار 
زیرساخت هاى ایجاد شده بتوان جمعیت را 
تثبیت کرد. وى گفت: در برنامه میان مدت 
سه ساله نیازها و  مطالبات مردم احصا و کار 
کارشناسى انجام شده که حمایت دستگاه هاى 
ملى را به دنبال خواهد داشت. وى تصریح 
در  که  تمام  نیمه  پروژه هاى  تکمیل  کرد: 
بهره بردارى  و  تجهیز  بتوانیم  زمان  حداقل 
کنیم در اولویت است که امیدواریم حضور 
بنیاد مستضعفان باعث خیر و برکت باشد 
حوزه هاى  مشارکت  برنامه  در  افزود:  وى   .
آموزشى، بهداشت و درمان و صدا و سیما 
روحیه جهادى  با  مدنظر است که هرکجا 

ورود پیدا کردیم، توفیق داشتیم. 

 رئیس بنیاد مستضعفان: منافع امالك د رخراسان جنوبى براى مردم استان  استفاده مى شود

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
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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

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

رتر)
     لولـه بازکنـى ( مدرن ب

  شبانه روزی

آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایى شماره  971224 محکوم علیه غالمرضا فدایى محکوم است به پرداخت مبلغ 4/586/303/442 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 178/765/549 ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل لیست پیوست که به مبلغ 1/115/725/000 ریال  کارشناسى شده است،  از طریق 
مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1398/12/4 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى به فروش مى رسد. قیمت پایه از بهاى 
ارزیابى شده شروع و به کسانى که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . متقاضیان در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود . هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان  بیرجند- محمد آدینه

توضیحاتقیمت نهایىقیمت هر واحدتعدادنام کاالردیف

-40270/00010/800/000 عدددوك نخ بزرگ1

--37012/5004/625/000 عدددوك نخ کوچک2

--3/600/000--4 کارتنزیپ 20 سانت3

--22580/00018/000/000 عددالیى چسب 5 سانت4

--7400/0002/800/000 کیسهدکمه سربازى 5

--100/000----کش دو سانت6

--48450/00021/600/000 عددالیى چسب7

--فاقد قیمت---500 عددسر آستین8

--5015/000750/000 عددپایه زیرین قفسه9

با میز و موتور130/000/00030/000/000چرخ خیاطى جوکى10

با میز و موتور120/000/00020/000/000چرخ خیاطى جوکى11

--15150/0002/250/000قفسه 70 سانتى12

--8150/0001/200/000 عددپایه ستونى ایستاده 13

هر دو باهم1/000/000/0001/000/000/000با هم یکصددیگ و اتو14

1/115/725/000جمع کل

دادگسترى جمهورى اسالمى ایران

آگهى تحدید حدود اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى قاین
پیرو آگهى نوبتى  قبلى و بموجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصى امالکى که 
در هیات مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاین مورد رسیدگى و راى  آن صادر گردیده براى اطالع عموم به شرح ذیل آگهى مى گردد. بخش 11- شهر قاین 1 
فرعى از 820 حسن اسماعیلیان ششدانگ یکباب منزل واقع در خیابان جانبازان 12  در روز 1398/12/12  انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین شماره 

هاى فوق الذکر به وسیله این آگهى اخطار مى گردد که در روز مقرر، ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالك  یا نماینده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و  حقوق ارتفاقى و نیز صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته  خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحى قانون ثبت ، معترضین مى بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالك قاینات ظرف  یک  ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائى تقدیم و گواهى الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت  متقاضى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست 

تاریخ انتشار: 1398/11/19   على صفایى فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قاینات را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را طبق مقررات ادامه مى دهد. 

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابدارى و حسابرسى شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه هاى اقتصادى
* تنظیم اظهارنامه مالیاتى و تحریر دفاتر قانونى  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

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

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

شرکـت حسابـدارى تـراز پـژوهان جــامع

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

ـى
شــ

فرو

تلفن تماس: 09153635853   از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 19

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

هفت طبقه ساختمان از شهردارى شامل چهار طبقه تجارى
 و سه طبقه ادارى با قیمت کارشناسى به فروش م ى رسد.



موفقیت و انرژی

واکنش

شکست، آخر راه نیست

به هیچ عنوان شکست یک نتیجه مطلوب نیست، 
اما یک قسمت از موفقیتتان است.خیلی از افراد 
موفق بارها و بارها شکست خوردند در زندگیشان 
زندگی  در  موفقیتشان  اصلی  دالیل  از  این  و 
امروزیشان است. شکست را قبول کنید و از آنها 
درس یاد بگیرید.فقط وقتی که نسبت به شکست 
تفکر مثبت داشته باشید، می توانید فردا صبح زودتر 
از خواب بیدار شوید تا سریع تر به موفقیت برسید.

هدفتان  شدن  بیخیال  و  کردن   فراموش 
برایتان،  باشد  دردناک  خیلی  موقتا  تواند  می 
مخصوصا وقتی که تالش و وقت فراوانی به پایش 
گذاشتید. شما باید یاد بگیرید زود فراموش کنید تا 
موفق شوید. مهم نیست یک ایده چقدر وسوسه 
انگیز است، شما باید یاد بگیرید آنها را رها کنید 
اگر عملی نیستند.انطباق پذیر بودن در افکارتان، 

از اصولی است که موفقیتتان را تضمین می کند.

درمان بی حوصلگی

و  توانایی ها  به  توجه  با  چیز  هر  از  قبل   -
قابل  و  معقول  هدفی  خویش  استعدادهای 
دسترسی و مطابق با شرایط و امکانات موجود 

برای خود ترسیم کنید.
 ، پاشید  اجتماعی  حوصلگی  بی  رفع  برای   -
از دوستانتان مالقات  با برخی  بروید و  بیرون 
کنید، یا دوستان جدیدی پیدا کنید. ماللت و بی 
حوصلگی اغلب می تواند انرژی شما را کم کند.

- به منظور رسیدن به هدف مورد نظر از یک 
برنامه مدون و جدول زمان بندی شده ای استفاده 

کنید و خود را مقید به انجام آن کنید.
- از خودتان غفلت نکنید و به خودتان برسید. به 
آرایشگاه بروید، لباس های دیگری بپوشید و در 

کل سعی کنید کمی در خود تفاوت ایجاد کنید.
 - اگر افکار منفی و احساس ضعف و خودکم 
بینی باعث کم حوصلگی شما شده است، با به 
خاطر آوردن توانایی ها و استعدادها و موفقیت های 
گذشته خویش و توجه به نقاط قوت زندگی، 
یاس و نا امیدی نسبت به آینده را به امیدواری و 

خوشبینی نسبت به آینده تبدیل کنید.
- چیزی که در بسیاری از فرهنگ ها به یک 
افراد بی حوصله توصیه می کنند، مسافرت است.

مسافرت یا حتی یک گردش کوتاه می تواند از 
آدمی بی حوصله یک آدم شاد و پرنشاط بسازد.

از  انسان ها  دیگر  مانند  کنید  باور  باید   -
توانمندی های بسیار برخوردارید. فراموش نکنید 
نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بیش تر است. 
تصمیم خوب در پرتو تکیه بر قوت ها، جبران 

ضعف ها و احساس توانمندی شکل می گیرد.

تقویت تمرکز وحافظه با بلوبری

خوردن یک کاسه بلوبری به شکل قابل توجهی 
موجب بهبود تمرکز و حافظه در ۵ ساعت بعد 
می شود. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که 
هر روز صبح اسموتی بلوبری خورده بودند در 

اواسط روز مهارت های فکری بهتری در مقایسه 
 با افرادی داشتند که اسموتی دیگری نوشیده بودند. 
موجب  بلوبری  در  موجود  اکسیدان های  آنتی 
تحریک جریان خون و اکسیژن به مغز شده و مغز 

را فعال نگه می دارد.

روغن درخت چای ضد عفونی کننده

این روغن دارای خاصیت ضدعفونی کننده و ضد 
به صورت  چای  درخت  روغن  است،  ویروسی 
گسترده برای درمان تعدادی از مشکالت مانند 
آنفوالنزا، زگیل، بریدگی ها و کبودی و همچنین 

سر  پوست  و  پوست  مشکالت  درمان  برای 
استفاده می شود. در درمان شوره بسیار موثر است 
و هنگامی که با روغن جوجوبا یا هر روغن حامل 
دیگر استفاده شود یک محلول بسیار موثر برای 

درمان ریزش مو محسوب می شود.

خواص دارویی چلغوز

به دلیل داشتن منیزیم موجب از بین رفتن بی 
منگنز  و  پتاسیم  شبانه می شود.  های  خوابی 
موجود در چلغوز موجب تعادل فشار خون می شود.  
دردهای عضالنی، تنش و اضطراب و خستگی 

مفرط را از بین می برد. موجب رفع سنگ مثانه می 
شود.   موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
موجب افزایش عملکرد مغز و تقویت حافظه می 
شود. چلغوز درمان بسیار خوبی برای از بین رفتن 

مشکالت کبد می شود.

آلوئه ورا از بهترین های درمان بواسیر

آلوئه ورا یکی از بهترین مواد طبیعی برای درمان 
بواسیر است. خواص ضد التهابی و درمانی آن 
باعث کاهش تحریک بواسیر می شود. آلوئه ورا 
می تواند برای بواسیر داخلی و خارجی استفاده شود. 

برای درمان بواسیر داخلی، برگ آلوئه ورا را برش 
بزنید. اطمینان حاصل کنید که بخش هایی از خار 
مانند گیاه را قطع کنید. نوارها را در ظرف قرار دهید 
و آنها را فریز کنید. برای از بین بردن درد، احساس 
خارش آلوئه ورای سرد را بر روی بواسیر قرار دهید.

شیر داغ باعث آرامش می شود

 نوشیدن شیر داغ باعث آرامش و خواب راحت 
اسید  حاوی  شیر  بدانید  است  جالب  شود.   می 
آمینه ای به نام تریپتوفان است که برای کاهش 
استرس ضروری است. شیر نوشیدن باعث آرامش 

 روانی و خواب آلودگی می شود. شما همچنین
می توانید مقدار کمی عسل را با شیر مخلوط کنید. 
شیر تریپتوفان را به مغز می رساند، و باعث آرامش 
می شود. ترکیب شیر با عسل همچنین تأثیرات 

آنتی اکسیدانی را افزایش می دهد.

خواص اسیدی سرکه سفید، در کاهش ورم ایجاد شده در اثر کهیر بسیار موثر می باشد.
اگر می خواهید کهیر را به صورت اثر بخشی درمان کنید، باید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

یک قاشق چایخوری سرکه سیب را با یک قاشق غذاخوری آب مخلوط کنید.

با استفاده از یک پنبه، این ترکیب را روی قسمت هایی که کهیر زده اند بمالید.
اجازه دهید به مدت دو ساعت بماند.

 در انتها با آب ولرم بشویید.
این درمان باید به مدت دو روز متوالی تکرار شود تا کهیر به طور کامل ناپدید شود

اگر با گرفتگی سینوس، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، برونشیت، سینوزیت، آسم، آلرژی یا هر نوع عفونت 
تنفسی مواجه هستید، بخار درمانی می تواند بسیار مفید واقع شود.تنفس بخار، هوای گرم و مرطوب را 
از طریق بینی و گلو راهی ریه ها می کند، که به باز شدن سینوس ها و تنفس آسان تر کمک می کند.

همچنین، رطوبت گرم مخاط را رقیق کرده و دفع آن تسهیل می شود. این شرایط گرفتگی بینی، 
آبریزش بینی و عطسه را تسکین می دهد. همچنین، تنفس بخار دستگاه تنفسی تحریک شده را 
تسکین می دهد و از این رو احساس سوزش و خارش در بینی کاهش می یابد.یک سردرد شدید، به 

ویژه اگر ناشی از مشکل سینوسی باشد، به راحتی می تواند با بخار درمانی بهبود یابد.

فواید شگفت انگیز بخار درمانیدستورالعمل درمان بخش کهیر

13 جمادی الثانی مصادف است با سالروز وفات”ام البنین”. 
علت این نامگذاری این است که “ام البنین” همسر حضرت 
امیرالمومنین)ع( و مادر حضرت ابوالفضل العباس در چنین 
روزی روی در نقاب خاک پیچید و از این جهان کوچی کرد 
و در جوار رحمت حضرت حق آرمید. به همین مناسبت وفات 
این شیر زن صدر اسالم ؛ روز تکریم مادران و همسران 

شهدا نام گذاری شده است.
تکریم مادرانی که به ندای پیر و مراد خود، حضرت امام 
خمینی )ره( لبیک گفته و زینب گونه در حماسه هشت سال 
دفاع مقدس با تشویق همسران و فرزندان برومند خود آنها را 

برای حضور در جبهه ها آماده و آنها را تشویق می  کردند. اگر 
ایثار و شهامت، شجاعت، صبر و استقامت این شیر زنان ایران 
زمین نبود، خدا می  دانست چه بر سر نهال نو پای انقالب 
می آمد، این دالور زنان بودند که فرزندان جوان و نوجوان 
خود را برای خط مقدم جبهه آماده می کردند و برای دفاع 
از والیت سینه سپر می کردند تا یک وجب از خاک مقدس 
این سرزمین در دست دشمن تا دندان مسلح نیفتدحضرت ام 
البنین )س( بانوی ایثاگری که اگر چه خود در دشت کربال 
حضور نداشت، اما عطر ایمان، نگاه والیتمدار، تفکر حسینی 
و شجاعت ایثارگری یک مسلمان معتقد را قطره قطره در 

کام فرزندانش نشاند و الله صفت چنان بارشان آورد که 
دشت تفتیده کربال را همیشه تاریخ منقش به زیباترین 
مفاهیم همان شهادت کردند. ام البنین)س( بانویی شجاع 
بود و دارای فضائلی همچون صبر، والیت مداری، فداکاری 
و... آنچنان که هم نزد اهل بیت )ع( گرامی بود و هم الگویی 

شد برای زنان و مادران در طول تاریخ.
همانگونه که احترام ام البنین به خاطر رشادت ها، جان 
فشانی، و دالور پروی هایش بر ما الزم است، تکریم و 
احترام کسانی که فرزندانی رشید در دامن خود پرورش داده 

و تقدیم اسالم کردند نیز الزم و ضروریست.

روز تکریم فرشتگان ایثار

یاد یاران

)شهید محمدرضا دهقان، فردوس( : مقداری به فکر آخرت باشید ، چون دنیا تمام می شود و آنچه از شما می خواهند ، مقدار عبادتی است که در دنیا برای نعمات پروردگار انجام داده اید... بگذارید 
که تمام عاشقان راه حسین جنازه ام را ببینند و این از خدا بی خبران مال پرست کمی هم به فکر آخرت باشند.
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در  جاري  رودي   -1 افقي: 
غربي  بایجان  آذر  و  کردستان 
- شهر کردنشین ۲-  نام دیگر 
 -3 حنا   - خاکروبه   - مریخ 
نارگیل عربی - بهبود یافتن زخم 
- برج پنجم فلکي ۴-  رود آرام  
ایتالیا   پایتخت  توان  -  واحد   -
-از مطهرات ۵- ماشین حساب 
چشمداشت  و  آرزو   - قدیمي 
 - پرهیزگار    -۶ آخر  رمق   -
مفصل   -۷ خورش   - ضروري 
افتاده-  اتصال زمین ۸-  - راه 
نویسنده-  عظمت خداوندي - از 
هفت قلم آرایش قدیم ۹- پول 
حرام - اختراع مارکوني-  نژاد ما 
1۰-  مرطوب-  زبان عربي - 
خو گرفتن 11-  کجاست -  نام 
پیشین ویتنام - فراموش کردن 
1۲- بندر گردشگري بلغارستان-  
پوستین - جناح لشکر -نام ترکي 
ناف  فلکي-   یازدهم  برج   -13
  -1۴ مشاغل  و  کارها  هفته-  
پدر از دست داده - آش عدس-  
اخمو 1۵- کرکس-  به مجموع 
تورات وا نجیل ها )عهد عتیق و 

عهدجدید( اطالق مي شود

استاد-   و  ماهر    -1 عمودي: 
تمساح ۲- شرط بندي-  چنگک 
مالت  پایتخت    - ماهیگیري 
3- نقاش دانمارکي قرن بیستم 
-  معما -  روئیدن ۴-  نامناسب 
خانه   اسباب   - حیات  مایع   -
اراده -  و  - مغز سر ۵-  قصد 
گلخن - گیاه رنگرزي ۶- تکیه 
کردن-  برادر شیرازي - یخ ۷- 
نهنگ  پیشواي زرتشتي  به فضا 
پرتاب میشود  ۸- فرزند مونث - 
ماه چهارم سال میالدي -  ساز 
ضربي ایراني ۹-  سخن به رمز و 

اشاره  - نخستین دوره از دوران 
سوم زمین شناسي- پول تایلند 
قدیمي-   خوانده  درس    -1۰
فرعون  نیکوکار  زن   - نظیر 
11-خوراکی  - همدم و یار - 
حرف   -1۲ بدن  باالي  حرارت 
باالنشین  عضو   - سربها   - ندا 
بهادار  برگه  آژیر خطر 13-    -
جهان  گودال  ترین  عمیق   -
 -1۴ آموز  دانش  تکلیف    -
داستان   - و ششم  هفتاد  سوره 
بلند - نبرد و رزم 1۵- محکوم 

علیه - سرو کوهي
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1234567891۰1112131415
الوگنایغیتهجوج1
مارتراونهمهاو2
یوشنامسیرهشیر3
راولایفونم رج4
اننساررایهبی5
عوگوهتمرمادا6
لایراسفااوسر7
مه ردییانسرتاف8
اگیرمریمسیمر9

اروهورقناسلم1۰
ملابرغکدمنرا11
یمکرواتراکون12
دامندنلریاتسد13
یکدوراویشنلرا14
هردناویدکیمتیر15

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

۰915   866   8۰۰2 

برگ سبز و سند موتور سیکلت انژکتوری 
سیستم زال توس تیپ 200cc به شماره پالک 

ایران ۷۷۶ ۷۷۴۵2 به نام مهناز نهتانی به شماره 
ملی ۵2۳۹۱0۵۳۹۱ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی سواری پراید به شماره 
پالک ایران ۳2 ۴۶۵ ی ۱۱ به نام خانم رقیه 

رئیسون به شماره ملی ۵۶۳۹2۶۴۱۸۷ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

  CC200 برگ سبز و سند موتور سیکلت تیپ
به شماره پالک ۸۸۴۳۳ ایران ۷۹۱ به نام 

اسماعیل آفتابی با شماره ملی 0۶۴0۳۳۱۳۹۴ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

پروانه اشتغال نظام مهندسی به شماره ۳۹۵۱00000۴ 
و شماره عضویت ۳۹۵۱00۱۱۵۵ اینجانب حسن رضا 
چهکندی نژاد با شماره ملی 0۶۵۱۷۶۵۴۵۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز، سند و کارت خودروی وانت 
پیکان به شماره پالک ایران ۵2 ۷۶۳ 

ج ۱۸ و شماره موتور ۱۱۴۹00۷۷۳۹۶ و 
   NAAA۴۶AA۱cG۳۱2۳۹0 شماره شاسی

به نام علی رمضانی به شماره ملی 
0۶۴0۹۳۵20۶ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

نهال عناب و زرشک
0۹0۱۱2۵۱20۵ ـی

شـ
فرو

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
0۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - 0۹۱۵۹2۶0۱0۵

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

0۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - 0۹۳۸0۱۶0۷۷۹

الستیک اکبری
بلوار مسافر روبروی ترمینال 

 0۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳2۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    0۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان فرزانگان

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

0۹۱۵۸2۵۴۱۷2 یم
ند

ازم
نی

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

تاالر سـی کـاج

ت و 
ری

دی
ا م

ب
د 

دی
ل ج

سن
پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

به تعدادی فروشنده با حقوق مکفی 
و بیمه جهت کار در لبنیاتی واقع در 
بلوار مسافر نیازمندیم. ۳2۳۳۸۵2۵ یم

ند
ازم

نی

به یک نفر نیروی )خانم/آقا( نیمه ماهر جهت 
کار در تاالر نیازمندیم. آدرس جهت مراجعه 

حضوری: تاالر فیروزه دانشگاه بیرجند 
یم از ساعت ۱0 الی ۱۳

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر 
اداري به یک خانم حسابدار با سابقه کاري 

نیازمند است.  
۳20۳۴۱۳۷   ساعت تماس: ۸ صبح الي ۱۴ یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر اداري 
به یک خانم مجرد با مدرک حداقل لیسانس ، 

آشنا به کامپیوتر و داراي سابقه کار مرتبط نیازمند 
است.   ۳20۳۴۱۳۷   ساعت تماس: ۸ صبح الي ۱۴ یم

ند
ازم

نی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 برات علیزاده

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

به تعدادی نیروی ساده )خانم و 
آقا( به صورت تمام وقت جهت 
کار در کارگاه قنادی نیازمندیم. 
0۹۱۵۱۶۴۱۴0۴ -۳2۳۵۷۳۷2

یم
ند

ازم
نی

خریـد انـواع فلـزات

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

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

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09159658659

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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رفع مشکالت کشور
 در گرو مشارکت حداکثرى 

در انتخابات است

بیرجند  موقت  جمعه  امام  ایسنا- 
گفت: تجربه نشان داده که براى رفع 
مشکالت کشور همه باید در انتخابات 
شرکت کنیم.حجت االسالم مختارى 
بیرجند،  جمعه  نماز  خطبه هاى  در 
اظهار کرد: در بحث انتخابات وظیفه 
باشیم   داشته  اصلح  انتخاب  داریم 
نگاه کردیم موج  تنها  گاهى  چراکه 
از کدام طرف است و در مسیر موج 
قرار گرفتیم که این اشتباه است. وى 
با بیان اینکه این حضور به موقع در 
صحنه هاى مختلف فتنه هاى دشمن را 
دفع کرده است، تصریح کرد: حفظ 41 
ساله این انقالب از معجزاتى است که 

خداوند توسط ملت ایران محقق کرد.

خطبه هاى آدینه

روستایى  تعاون  سازمان  رئیس   *
خراسان جنوبى گفت: با پیگیرى هاى 
صورت گرفته زعفران خراسان جنوبى 
به مدت یک ماه به صورت توافقى 
مى شود. خریدارى  کشاورزان  از 

سیاسى،  معاون  خبر،  خوش   *
در   استاندارى  اجتماعى  و  امنیتى 
استان  رسانى  اطالع  شوراى  جلسه 
ائمه  گذارى  سیاست  شوراى  گفت: 
فرمانداران  حضور  شرایط  جمعه، 
دولت  دستاوردهاى  تشریح  براى 
کند.  فراهم  را  آینده  جمعه  نماز  در 
* به گزارش روابط عمومى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد استان، فیلم روز صفر 
بازى  و  ملکان  سعید  کارگردانى  به 
تینو  امیر جدیدى ،ساعد سهیلى و  
جشنواره  از  روز  دومین  در  صالحى، 
فیلم فجر خراسان جنوبى ، در سانس 
16 و 21 اکران شد و در هر دو سانس 
، با استقبال باالى مردم رو به رو شد.

سینمایى  و  هنرى  امور  معاون   *
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
مهلت  تمدید  از  جنوبى  خراسان 
ملى  به سومین جشنواره  آثار  ارسال 
کجى  تاالب  نمکى  هاى  مجسمه 
داد. خبر  ماه  بهمن   30 تا  نهبندان 
زورخانه اى  و  پهلوانى  مسابقات   *
پنجمین  براى  کشور  کارگران 
(عج)  عصر  ولى  زورخانه  در  بار 
شد. برگزار  بیرجند  آباد  حاجى 

* اسداهللا جالل زاده سرپرست اداره کل 
اى جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى 

باب  پنج  گفت:  جنوبى  خراسان 
انتهاى  تا  رفاهى  خدماتى  مجتمع 
رسد. مى  بردارى  بهره  به  سال 

* ابراهیمى، سرپرست دفتر نمایندگى 
آستان قدس رضوى در خراسان جنوبى 
خادمیاران  پزشکى  گروه   12 گفت: 
و  محرومیت زدایى  به منظور  رضوى 
کمک به بیماران نیازمند به مناطق 
شدند. اعزام  استان  مرزى  و  محروم 

کارخانه  فجر،  دهه  با  همزمان   *
روغن کشى با 10 نفر اشتغال پایدار 
رسید.  بهره بردارى  به  بیرجند  در 
گازرسانى  طرح  از  بهره بردارى   *
تولیدى  و  صنعتى  واحد   34 به 
 25 اعتبار  با  بیرجند  شهرستان 
میلیارد ریال در در هه فجر آغاز شد.

اخبار کوتاه
سرمایه گذارى 130 میلیاردى براى توسعه بیرجند 

ایرنا -فرماندار بیرجند گفت: 334 پروژه به مناسبت دهه فجر با سرمایه گذارى بیش از  130 میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنى مى شود که بخش زیادى از این اعتبار، دولتى است. 
ناصرى با بیان اینکه در این دهه طرح هاى اشتغالزایى با پرداخت بیش از هفت میلیارد تومان تسهیالت افتتاح شده افزود: امسال نسبت به سال هاى گذشته به لحاظ کمى و کیفى 

افزایش خوبى در تعداد پروژه هاى افتتاحى دهه فجر  در شهرستان بیرجند داشتیم. 

شهادت سردار سلیمانى
 نشانه ضعف دشمن بود

 ایرنا - نماینده ولى فقیه در خراسان جنوبى 
گفت: شهادت سردار سپهبد سلیمانى برگرفته 
با شهادت  بود زیرا  اندیشه دشمن  از ضعف 
شدند.حجت  پدیدار  قاسم  حاج  هزاران  وى 
االسالم والمسلمین عبادى در دیدار با اعضاى 
کانون پرورش فکرى کودك و نوجوان افزود: 
بزرگترین سرمایه انسان فکر است و خانواده ها 
باید توجه بیشترى به امر پرورش فکر و اندیشه 

کودکان و نوجوانان داشته باشند.

تجدید پیمان با شهدا 

تسنیم- همزمان با ششمین روز از ایام ا... دهه 
فجر انقالب اسالمى، آیین میهمانى الله ها و 
غبارروبى گلزار مطهر شهداء در سراسر استان  
با حضور مردم و مسئوالن استانى برگزار شد.در 
این مراسم جانبازان، آزادگان، ایثارگران، خانواده 
شهدا و عموم مردم در گلزار شهداى بیرجند 
باشهداى انقالب اسالمى، دفاع مقدس، مدافع 

حرم و مدافع وطن تجدید بیعتى دوباره کردند.

 آغاز عملیات تولید انرژى در خانه ها با حضور نوبخت
ایرنا - استاندار خراسان جنوبى گفت: عملیات 
اجرایى 10 هزار نیروگاه خانگى این هفته 
با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس 
جمهورى و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در  معتمدیان  محمدصادق  مى شود.  آغاز 
استانداردسازى  همزمان  بهره بردارى  آیین 
تاسیسات گرمایشى یک هزار و 86 کالس 
حضرت  دبستان  مقاوم سازى  و  درس 
آمنه(س) شهرستان طبس افزود: در قالب این 
طرح 50 هزار کیلووات تولید انرژى در استان 
خواهیم داشت و حداقل ماهانه یک میلیون 
تومان درآمد براى هر خانوار رقم مى خورد. 
وى بیان کرد: با توجه به اقلیم، آب و هوا و 
دارا بودن بیش از 300 روز آفتابى در استان، 
با عنایت دولت تدبیر و امید 50 درصد یارانه 
براى واگذارى و احداث پنل هاى خورشیدى 
خانگى پنج کیلوواتى اختصاص مى یابد و 50 
درصد دوم در قالب تسهیالت قرض الحسنه 
کمتربرخوردار  مناطق  و  روستاها  مردم  به 
پرداخت خواهد شد. استاندار خراسان جنوبى 
میلیارد   200 طرح  این  در  داشت:  اظهار 
و 200  دولت  تومان کمک هاى بالعوض 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت هزینه 
خواهد شد  با این هدف که در زمینه ایجاد 
اشتغال و تثبیت جمعیت در مناطق روستایى 
گفت:  وى  برداریم.  قدم  کم برخوردار  و 

از دغدغه هاى مردم خراسان جنوبى  یکى 
زیرساخت هاى راه از جمله بزرگراه و آزادراه  و 
سایر است که به دلیل تامین نشدن اعتبارات، 

به کندى پیش رفته است.  معتمدیان افزود: 
از  بیش  دولت  عنایت  با  تاکنون  امسال 
تخصیص   97 سال  اعتبارات  برابر  چهار 
گذشته  سال  است،  یافته  درصدى   100
مجموع اعتبار استان 60 میلیارد تومان بود 
که تاکنون 220 میلیارد تومان به پروژه هاى 
بزرگراه بیرجند - قاین، نهبندان - سربیشه، 
طبس - یزد، طبس - دیهوك - فردوس 
و سایر اختصاص یافته است. وى ادامه داد 
: علیرغم محدودیت هاى مالى که در بودجه 
و الیحه 98 داشتیم امکان شروع پروژه هاى 

جدید نبود اما بیش از 16 پروژه در حوزه ایجاد 
بزرگراه و باند دوم به طول 420 کیلومتر در 
از  مختلف  شهرستان هاى  و  استان  سطح 

جمله طبس داشتیم. وى ادامه داد: در بخش 
مکانیزه کردن آبیارى تحت فشار در استان به 
عنوان یکى از  استان هاى کم برخوردار از نظر 
ذخایر سفره هاى آب زیرزمینى 120 میلیارد 
اعتبارات  برابر  معادل چندین  اعتبار  تومان 
سال هاى قبل تخصیص داده شد.معتمدیان 
میلیارد  از 14  بیش  به تخصیص  اشاره  با 
تومان براى احیاى قنوات استان یادآور شد: 
خراسان جنوبى دومین استان داراى قنات 
کشور است که بخش عمده اى از قنوات احیا 
شد و آثار و برکات آن بر زندگى کشاورزان و 

روستاییان قابل مشاهده است.

تدوین سند توسعه میان مدت 

استاندار عنوان کرد: پروژه ها و طرح هایى در 
این زمینه تدوین و سند توسعه میان مدت براى 
شهرستان هاى طراحى شد که در فاز نخست 
چهار شهرستان در نظر گرفته شده است. وى 
ادامه داد: ستاد اجرایى فرمان امام (ره) معین 
تومان  میلیارد   565 با  نهبندان  شهرستان 
سرمایه گذارى در بحث زیرساخت و اشتغال، 
مرزى  شهرستان  معین  مستضعفان  بنیاد 
درمیان، کمیته امداد معین شهرستان سربیشه و 
قرارگاه سازندگى بسیج معین شهرستان زیرکوه 
انتخاب شده است.معتمدیان افزود: موضوع 
بعدى که در دستور کار است و مقدمات آن 
نیز فراهم شده، یکى از دستگاه هاى حاکمیتى 
به عنوان معین شهرستان طبس براى رفع 
محرومیت برخى مناطق این شهرستان از 
جمله دیهوك و عشق آباد حضور پیدا خواهد 
کرد.ستاندار در آیین بهره بردارى از مدرسه آمنه 
شهر طبس  هم گفت: وجود مدارس کانکسى 
در برخى مناطق  استان قابل قبول نیست و 
تالش مى شود تا سال تحصیلى آینده همه 
مدارس کانکسى از سطح استان برچیده شود.

سال 99؛ جشن گازرسانى

معتمدیان دیروز در آیین افتتاح پروژه گازرسانى 
به روستاى مرك بیرجند  هم گفت : تا پایان 
سال 99 جشن گازرسانى به تمامى روستاهاى 
برگزار مى شود.وى  استان  باالى 20 خانوار 
افزود : در استان روستاى کمتر از این میزان نیز 
که در مسیر انتقال قرار دارند گازرسانى مى شود.

توسعه شمال بیرجند در دستور کار 

وى در آیین افتتاح کتابخانه الهیه بیرجند هم 
تاکید کرد که  توسعه شمال شهر بیرجند در 
دستور کار قرار دارد و اجراى طرح ها سبب 
خواهد شد به میانگین شاخص هاى توسعه اى 
در این بخش از شهرستان برسیم. معتمدیان 
بیرجند  شهر  شمال  توسعه  براى  افزود: 
برنامه هایى طراحى و احصا شده است که با 
حضور پرقدرت دولت و حمایت دستگاه هاى 
خدمات رسان حاکمیتى تا پایان دولت اقدامات 
خوبى در این منطقه انجام خواهد شد. وى بیان 
کرد: احداث کتابخانه در یکى از محله هاى 
شمال شهر بیرجند که با تراکم جمعیت باال 
از امکانات زیرساختى کمترى برخوردار است 
به بهره بردارى رسید.استاندار خراسان جنوبى 
با بیان اینکه توسعه شمال شهر بیرجند مورد 
توجه استان قرار دارد اظهار کرد: با تمرکز بر 
این منطقه خدمات شایسته اى به مردم این 

محالت ارائه خواهد شد.

رى
 اکب

س :
عک

آگهى تحدید حدود اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى قاین

پیرو آگهى نوبتى  قبلى و بموجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصى امالکى که در هیات مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان قاین مورد رسیدگى و راى  آن صادر گردیده براى اطالع عموم به شرح ذیل آگهى مى گردد. بخش 11- شهر قاینات قطعه مفروزه 
مزرعه ابوالخیرى پالك 1270 – اصلى  495 فرعى فاطمه پروانه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى در روز 1398/12/13   انجام خواهد شد. لذا 
به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین شماره هاى فوق الذکر به وسیله این آگهى اخطار مى گردد که در روز مقرر، ساعت 
8 صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالك  یا نماینده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقى و نیز صاحبان 
امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته  خواهد شد. و برابر ماده 86 
آیین نامه اصالحى قانون ثبت ، معترضین مى بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالك قاینات ظرف  یک  ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائى تقدیم و گواهى الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت  متقاضى مى 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

 تاریخ انتشار: 1398/11/19    على صفائى فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قایناتثبتى را طبق مقررات ادامه مى دهد.

ابتدایـى تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسى - کمک درسى

بیرجند - نبش غفارى 42 (کافى نت آسمان)

شعبه 1: نبش معلم 50     
  شعبه 2: ورودى بلوار معلم
شماره تماس مرکزى: 05631101

آدرس: بلوار شهید محالتى - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044113 -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیرى #  35555*6655* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانى
با مـا لذت غذاهـاى ایـرانى را تجربـه کنید

با مدیریت جدید (ابوالفضل خزیمه نژاد) 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران هاى سطح شهر بیرجند
 * برگزارى کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهى در هر مکان که شما صالح بدانید.

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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحى
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحى    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

سین دهه فجر

«نقش عشق» دربیرجند 

محمودآبادى - نمایشگاه عشق،نقش،دست امروز  تحت پوشش موسسه خیریه حضرت رسول 
(ص) و  حمایت کارگاه تولیدى دستان پرتوان در نگارخانه شهردارى بیرجند افتتاح مى شود.  عضو 
هیئت مدیره موسسه خیریه ى حضرت رسول (ص) گفت: به مناسبت دهه فجر سومین نمایشگاه 
آثار هنرمندان دستان پر توان از 19 تا 25 بهمن ساعت 17 الى 21 در نگارخانه ى شهردارى بیرجند 
گشایش مى یابد.راغبى افزود: امسال تم جدیدى براى عرضه محصوالت انتخاب کردیم. وى با 
اشاره به سایر مجموعه هاى سازمان بهزیستى،انجمن هموفیلى استان،و کار آفرینان جوان استان 
اضافه کرد: تولیدات و محصوالتى که تولیدکنندگان این مجموعه ها هم دارند در کنار تولیدات 

کارگاه دستان پر توان به نمایش گذاشته خواهد شد.

18 طرح عمرانى و کشاورزى در سربیشه افتتاح شد

ایرنا - 18 طرح عمرانى و کشاورزى به مناسبت پنجمین روز دهه فجر در سربیشه افتتاح شد. 
فرماندار سربیشه روز چهارشنبه در آیین افتتاح این طرح ها گفت: بیش از 10 هزار نفر از مزایاى 
این طرح ها با اعتبار یک میلیارد و 509 میلیون تومان برخوردار شدند. محمدى افزود: آبرسانى 
به روستاى صوالبست بخش درح، آبیارى تحت فشار در دشت درح به نمایندگى از 16 طرح 
بخش کشاورزى، طرح هادى روستاى النو و نمایشگاه توانمندى هاى جوانان مرزنشین درح از 
جمله طرح هاى افتتاحى شهرستان در پنجمین روز از دهه فجر است.  وى بیان کرد: عملیات 
اجرایى احداث اورژانس روستاى النو بخش درح با اعتبار 170 میلیون تومان و عملیات اجرایى 

20 واحد تجارى در شهر درح با اعتبار 792 میلیون تومان در شهرستان آغاز شد.

تخفیفات استثنایى
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایى و ورودى رایگان

�وروز ۹۹  و�ه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــى ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 09151606836 – 09155616478 

   تلفن پنج رقمى سفارشات : 31550
  با مدیریت کریم زاده  و قاسمى 

استاندار 10 هزار نیروگاه خانگى گرفت

گشایش کتابخانه در الهیه بیرجند



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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ِخدَمتَُك َزوَجتََك َصَدقٌَة .
خدمِت تو به همسرت ، صدقه است .

کنز العّمال : ج ١٦ ص ٤٠٨ ح ٤٥١٣٨ نقاًل

دپارتمان تخصصی گوهر شناسی و گوهر تراشی شرق کشور افتتاح شد
گوهرشناسی  تخصصی  دپارتمان  محمودآبادی- 
و گوهرتراشی شرق کشور در شهرستان فردوس 
افتتاح شد.  همزمان با چهارمین روز از دهه فجر و با 
حضور استاندار خراسان جنوبی،مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای و مسئوالن استانی و شهرستانی دپارتمان 
تخصصی آموزش گوهرشناسی و گوهرتراشی شرق 
کشور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

فردوس  به بهره برداری رسید.
 مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای استان با اشاره 

به اهمیت و کارکرد های آموزشهای مهارتی  اظهار 
اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در  کرد: 
آموزان  حرفه  به  خصوصی  و  دولتی  بخش  دو 
افزود:  آیند  ارائه می دهد.  حسین خوش  خدمات 
آموزش فنی و حرفه ای در  خراسان جنوبی در 
بخش دولتی با دارا بودن 19 مرکز آموزش ثابت 
آموزشی  حرفه  در 510  آموزشی  کارگاه   و 102 
در خوشه های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و 
 کشاورزی؛  به صورت رایگان آموزش ارائه می دهند.

وی در خصوص ایجاد دپارتمان تراش سنگ های 
تزیینی در این منطقه گفت: یکی از صنایع دستی 
تزیینی و کاربردی ایران  تراش سنگهای قیمتی و 
نیمه قیمتی است.   وی ادامه داد: این سنگها که در 
ایران و به ویژه در خراسان جنوبی به وفور یافت می 
شود پس از تراش و نشاندن آن در رکابی از طال یا 

نقره دارای ارزش افزوده زیادی خواهند بود. 
های  سنگ  غنی  منابع  وجود  افزود:  آیند  خوش 
خام قیمتی و نیمه قیمتی در استان خراسان جنوبی 

موجب استقبال قابل توجه مردم این منطقه از این  
رشته شده است.  وی با اشاره به اینکه فروش سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی به ثروتی برای استان 
تبدیل می شود گفت: در شرایطی که به شدت با 
مشکل اشتغال مواجه ایم با این مهم حداقل چند 

صد شغل جدید در استان ایجاد خواهد شد. 
خوش آیند اظهار داشت: شرایط اقتصادی به گونه 
ای جلو می رود که توجه به معادن می توان گره 
گشای بسیاری از مشکالت استان باشد، لذا با توجه 

به اهمیت آموزش در تربیت نیروی انسانی بر اساس 
نیاز سنجی و شرایط منطقه با همکاری ایمیدرو 
تصمیم به ایجاد دپارتمان آموزش گوهر تراشی و 
گوهر شناسی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
فردوس گرفته شد.  مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان گفت :این پروژه  در زمینی به مساحت 
742 متر مربع ایجاد شده که 6324 میلیون ریال 
برای ساخت و 4000 میلیون ریال برای تجهیز آن 
هزینه شده که سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران در بحث تجهیز این مجموعه 
مشارکت کرده است.  استاندار خراسان جنوبی ضمن 
تقدیر از اقدام صورت گرفته با اشاره به اهمیت آموزش 
های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی، وجود 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی متنوع را یکی از 
پتانسیل ها و ظرفیت های مهم استان عنوان و بر 
جلوگیری از خام فروشی این محصول مهم تاکید 
کرد. معتمدیان در پایان بر اجرای کامل فرآیند از 

تراش تا تولید رکاب و تهیه محصول تاکید کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن تبریک سالروز پیروزي انقالب اسالمی و گرامیداشت ایام مبارك دهه فجر عنوان کرد: انقالب اسالمي ایران پس از چهل و یک سال، با وجود تمام پیچ و خم ها و دشمنی هایی که فراروی خود دارد، استوار و پرطنین 
در سطح منطقه و جهان پیش می رود. رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز جمعه تاریخ ساز، همت ملی برای قوی تر شدن ایران را تنها راه ادامه ی مسیر عزت ایرانیان خواندند و تأکید کردند: » این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز 
می شوند، نه تنها در بُعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری که پشتوانه ی تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تالش و کوشش بی وقفه ی مسئوالن و مردم است . « ما نیز همگام با مقام معظم رهبری و در راستای 

به سرانجام رسیدن برنامه های انقالب گام برداشته و دست آوردهای انقالب را برای مردم تبیین مي کنیم. گزارش زیر مجموعه اي از اهم اقدامات فرهنگي و هنري انجام شده در سال 98 از سوي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي مي باشد:

تجليل از برگزيدگان سومين دوره جايزه كتاب سال 
خراسان جنوبي

افتتاح تماشاخانه پروفسور كاميابی مسک در بيرجند

اكران سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم كودك و 
نوجوان در قاين

برگزاری بيش از 15 جلسه شورای فرهنگ عمومی
در شهرستان های خراسان جنوبی 

 برگزاری جشن های متنوع در شهرستان های استان
در مناسبت های مذهبی و ملی

تجليل از خبرنکاران شهرستان های استان
به مناسبت روز خبرنگار

برگزاري 8 شب شعر ارادت در شهرستان هاي استان

برگزاري 11 سخنراني علمي و كارگاه آموزشي 
هنرهاي تجسمي در سال  98

افتتاح نگارخانه استاد اسماعيلي مود

دومين جشنواره موسيقي جوان خراسان جنوبي

دوازدهمين نمايشگاه قرآن و عترت

برگزاری نمايشگاه های عکس و نقاشی در شهرستان ها

سيزدهمين جشنواره تئاتر خراسان جنوبي

مراسم بزرگداشت هفته كتاب

مراسم بزرگداشت هفته كتاب

جشنواره ملي خوشنويسي رضوي

حضور معاون اول رئيس جمهور در غرفه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در نمايشگاه ملی دستآوردهای حوزه روستايی و عشايری

روز فرهنگ و هنر خراسان جنوبي در نمايشگاه كتاب تهران

سيزدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب خراسان جنوبي

جشن روز خبرنگار

چهارمين جشنواره روز صنعت چاپ

برگزاری 5 مراسم رونمايي از كتاب در سال 98

دومين جشنواره ملي مجسمه هاي نمکي تاالب كجي نهبندان

32 نمايش توليد، 40 مجوز صادر و بيش از 
250 اجرای تئاتر در سال 98 انجام گرفت

كلنگ زني مجتمع فرهنگي و هنري طبس

اهم اقدامات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
از ابتدای سال 98 تاكنون در قاب تصوير

آيين گشايش اولين هنرستان هنرهاي زيبا در خراسان جنوبي


