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فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

بمب ساعتی در شهر  
جهان همچنان در شوک اتفاق شنبه شب بیروت است. انفجاری که در ساحل بیروت 
رخ داد اما دنیا را تکان داد. هر روز  گوشه هایی از این واقعه هولناک که بیش از 2۰۰ 
نفر را به کام مرگ کشاند، رو می شود.  شاید تا سال ها دنیا از بیروت 2۰2۰ به عنوان 
سومین انفجار بزرگ پس از هیروشیما و ناکازاکی یاد کند. حاال زمزمه هایی به گوش 
می رسد که نهادهای اطالعاتی و امنیتی لبنان از یک ماه و نیم قبل درباره خطرناک 
بودن وجود بیش از 2۷۰۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت به رئیس جمهور و نخست 
وزیر لبنان، هشدار داده بودند. هشدارهایی که اگر به موقع به آن توجه شده بود حاال 
وضعیت لبنان به این صورت نبود. اما ضرب المثلی قدیمی و بیرجندی می گوید روزی 
که در پیش است برای خواجه و درویش است. اتفاقی که بر اثر سهل انگاری در آن 
گوشه ای دیگر از جهان اتفاق افتاد شاید روزی در شهر خودمان بیرجند در اندازه های 
کوچکتر و یا بزرگتر تکرار شود. هرچند کشور ما دستورالعمل هایی برای پیشگیری از 
وقوع اینگونه حوادث طراحی کرده است که در اصطالح به آن پدافند غیرعامل اطالق 
می شود، اما این دستورالعمل ها اگر اجرا می شد امروز شاهد ... مشروح در صفحه 2

* رجب زاده

#  من ماسک می زنم

۱۰ هزار نفر شتر مولد برای خراسان جنوبی تامین می شود ؛ پیوند توسعه استان با هاب شتر / 6      

دعوت از پارلمانی ها برای
 ورود به میدان توسعه استان

رایزنی های گسترده نماینده عالی دولت در خانه ملت

جناب آقای حمیدرضا یوسفی
نایب رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی

انتخاب شما را به عنوان نایب رئیس اتاق تعاون استان تبریک 
عرض نموده، امید است در پرتو الطاف حق موفق باشید.

مدیریت مشاور امالک معراج – سید علی موسوی خواه

جناب آقای مهندس سهرابی
سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری

 و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا  و شایسته جناب عالی را که یقینا موید پشتکار، تالش و تجربه شماست، 
تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان  توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

شرکت راهسازی مسیریاب

استاد عـزیز جناب آقای دکتر محمدرضا اعراب شیبانی
دستیابی به باالترین مدارج علمی، افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سال ها تالش حاصل می شود 

اجرای دفاع موفقیت آمیزتان از رساله دکتری و اخذ درجه دکتری حقوق خصوصی 
از دانشگاه شیراز 

را خدمت شما تبریک عرض نموده و آرزومندیم در تمامی مراحل زندگی به ویژه رسالت علمی
 که همانا ارتقاء و اعتالی کمی و کیفی دانشگاه است، موفق و موید باشید.

 از طرف شاگردان تان: محمد فرخنده، محمود میری و امیرحسین نخعی

جناب آقای غالمحسین حسینی 
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی 

جناب آقای حمید یوسفی
 نایب رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

مژده مسرت بخش انتخاب شما عالی جنابان ارمغان شایسته ایست برای کسانی که از دیرباز 
نسبت به توانمندی، تعهد و تخصص شما اعتقاد قلبی داشته اند.

قدم هایتان استوار و توفیق تان روز افزون باد 

رئیس و هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار خراسان جنوبی

جناب آقای غالمحسین حسینی 
عضو محترم هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیالت خراسان جنوبی 

انتخاب جناب عالی را به عنوان رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه الطاف الهی موفق و موید باشید.

 دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیالت خراسان جنوبی

جناب آقای غالمحسین حسینی  رئیس محترم اتاق تعاون استان
جناب آقای حمیدرضا یوسفی  نایب رئیس محترم اتاق تعاون استان
با کمال مسرت و افتخار انتخاب شما فرهیختگان را به سمت رئیس و نایب رئیس اتاق تعاون

 که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض می نماییم.
 رجاء واثق دارد شاهد رشد و بالندگی بیشتر در حوزه تعاون استان خواهیم بود.

خانواده سورگی

آگهـی مزایـده فـروش
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مزایده نسبت به فروش اموال مستعمل مازاد خود را به شرح ذیل اقدام نماید 
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 99/05/22 تا  99/05/27 از ساعت 8 الی14 به محل ساختمان جدید نظام 

مهندسی واقع در بیست متری آیت ا... سعیدی، بین سعیدی 3 و 5 مراجعه فرمایند و یا جهت اطالعات بیشتر به شماره 09159612611 آقای رضایی تماس حاصل فرمایند.

توضیحاتمشخصاتتعدادشرح اقالمردیف

حدود ۲0عدد - حدود ۲5 حدوددرب چوبی آپارتمانی با دستگیره - چارچوب درب چوبی۱

۱8 عدد پنجره و حدود ۲00 پنجره آهنی و ضایعات آهن۲
کیلوگرم ضایعات

پنجره ها در ابعاد ۱70 در 430 به 
وزن تقریبی 95 تا ۱۱0 کیلوگرم

7500 مارک جهان کار8 عددکولر آبی3

 شرایط شرکت در مزایده: * سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5 درصد قیمت پایه می باشد. * شرکت در مزایده برای یک یا کلیه ردیف ها به صورت جداگانه مجاز می باشد. 
* سازمان در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار می باشد. * تاریخ تحویل پاکت تا پایان وقت اداری 99/05/27 می باشد. * تاریخ بازگشایی پاکت 99/05/28 ساعت 12 

می باشد. * هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده - نوبت دوم
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ)ریال(برآورد پروژه )ریال(موضوع شماره فراخوان

احداث فاز یک میدان شهدای ۲0990053۶۱0000۱0
عبادی بیرجند )حوزه متصل به لبه 

میدان( برابر نقشه ها و جزئیات 
اجرایی پیوست اسناد )مناقصه(

ضمانت نامه معتبر به ۲0/395/۶30/37۶
مبلغ ۱/0۲0/000/000 ریال 

طبق نمونه مندرج 
در اسناد  مناقصه 

کلیه شرکت هایی که دارای رتبه 4 ماه
حداقل 5 ابنیه از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور باشند  می توانند 

در مناقصه مذکور شرکت نمایند

  ۱. محل تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری ۲. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد
 3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 99/5/22 تا ساعت 19 مورخ 99/5/27 از طریق سامانه ستاد ایران 
 به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند 4. مهلت ارسال پیشنهادات و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 13:45 مورخ 99/6/10 
5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 13/45 مورخ 99/06/11 می باشد. ۶.نشانی مناقصه گزار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی  
تلفن: 05631830102 7- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا 
جهت راهنمایی وثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجندحاصل نمایند.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی  جهت تکمیل حوزه بازاریابی  و 
پشتیبانی دستگاه کارتخوان نیرو می پذیرد. متقاضیان می توانند جهت کسب  اطالعات 
 بیشتر همه روزه از ساعت 8صبح تا 13 به آدرس شرکت واقع در انتهای بلوار مدرس ، 
نبش مدرس 61 ، ابتدای میالن مراجعه و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

32323292 - 09159371053

استاد  برجسته
جناب آقای دکتر محمدرضا اعراب شیبانی

سخنان و کالم ارزشمند به سوی خدا صعود می کنند و با ابدیت سنخیت 
پیدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر می سازند. اندیشیدن

 و تفکر یکی از ویژگی های ممتاز انسان است و دانش و اندیشه دو بال 
ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است. بدینوسیله

 فارغ التحصیلی شما را در مقطع دکتری حقوق خصوصی و پشت سر 
گذاشتن گامی دیگر از مراحل ترقی را تبریک عرض نموده و از خدای منان 
 توفیق روزافزون جناب عالی را در مراحل آتی زندگی تان صمیمانه آرزومندیم . 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

صفحه   5

آگهــی استخــدام
شرکت میناکان)مجتمع مس قلعه زری(

 فعال در حوزه  صنعت مس

شرح در صفحه آخر
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 نباید اجازه دهیم برخی بگویند عاشورا و تاسوعا عامل شیوع کرونا شد

وزیر بهداشت گفت: نباید اجازه دهیم برخی بگویند عاشورا و تاسوعا عامل شیوع کرونا شد.تردید ندارم امسال محرمی با شور خواهیم داشت و همکاران ما 
شش ماه است که در شیفت های مختلف درحال تالش هستند. هرچند عده زیادی در برخی مواقع به دنبال تفرقه افکنی بودند اما هیچ بیماری در مناطق 

سنی نشین پشت در بیمارستان نماند.

سرمقاله

چهار شنبه *  22  مرداد 1399 * شماره 4702 
بمب ساعتی در شهر

 
* رجب زاده

جهان همچنان در شوک اتفاق شنبه شب بیروت است. انفجاری 
 که در ساحل بیروت رخ داد اما دنیا را تکان داد. هر روز گوشه هایی 
از این واقعه هولناک که بیش از ۲۰۰ نفر را به کام مرگ کشاند، 
رو می شود.  شاید تا سال ها دنیا از بیروت ۲۰۲۰ به عنوان 
سومین انفجار بزرگ پس از هیروشیما و ناکازاکی یاد کند. حاال 
زمزمه هایی به گوش می رسد که نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
لبنان از یک ماه و نیم قبل درباره خطرناک بودن وجود بیش 
از ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت به رئیس جمهور و 
نخست وزیر لبنان، هشدار داده بودند. هشدارهایی که اگر به 
موقع به آن توجه شده بود حاال وضعیت لبنان به این صورت 
نبود. اما ضرب المثلی قدیمی و بیرجندی می گوید “روزی که 
در پیش است برای خواجه و درویش است” اتفاقی که بر اثر 
سهل انگاری در گوشه ای دیگر از جهان اتفاق افتاد شاید روزی 
در شهر خودمان بیرجند در اندازه های کوچکتر و یا بزرگتر تکرار 
شود. هر چند کشور ما دستورالعمل هایی برای پیشگیری از وقوع 
این گونه حوادث طراحی کرده است که در اصطالح به آن پدافند 
غیرعامل اطالق می شود، اما این دستورالعمل ها اگر اجرا می شد 
امروز شاهد سردرآوردن شهری کنار مخازن نفت در مرکز یک 
استان نبودیم. بر اساس همین دستورالعمل ها، کارشناسان بارها 
و بارها به خروج منابع سوختی از محدوده شهری دستور داده اند 
که البته با سهل انگاری مواجه شده اند. اینک باید منتظر ماند و 
دید که آیا این سهل انگاری ها باعث خواهد شد که از بیرجند به 
عنوان شهری که بر اثر یک ندانم کاری به ویرانه ای تبدیل شد در 
تاریخ یاد شود؟ هنوز دیر نشده است و کافیست مسئوالن استان 
ما از اتفاقاتی که در اقصی نقاط دنیا می افتد درس بگیرند و آنها 

را به کار ببندند.
سال هاست کارشناسان هشدارهای جدی درباره خطرناک بودن 
همجواری انبار سوختی بیرجند با منطقه وسیع مسکونی شهر داده 
اند و رسانه ها حتی قبل از ساخت محدوه مهرشهر از خطرهای 
نزدیکی این مخازن به شهر نوشته اند اما همه چیز همچنان به 
همان شکل قبل باقی است گویی گوش شنوایی وجود ندارد و 
اعتقادی به عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد، نیست. علم مدیریت 
بحران مفهومش را از دست داده و پدافند عامل به جمالتی 
هشداری و کلیشه ای تبدیل شده که هر از گاهی در روزی به 
همین نام در تقویم تکرار می شود. بی هیچ اثری چرا که تصمیمات 
دیگری چون انتقال پایگاه هوایی به نزدیکی شهر بیرجند هم، 
بایدها و نبایدهای پدافندی را به راحتی زیرسوال برده است. فقط 
امیدواری به اینکه اتفاقی رخ ندهد، ذهن ساکنان شهر را به آرامش 
دعوت می کند. اما باید بپذیریم که در کنار بمب ساعتی خطرناکی 
زندگی می کنیم که کسی نمی داند کی منفجر خواهد شد. شاید 
هم هرگز چنین نشود، اما کارشناسان همچنان بر ناقوس خطر 

ضربه می زنند که شهر در خطر است ، فکری بردارید . 

ربیعی:   انتخابات ۲۱ شهریور برگزار می شود

سخنگوی دولت گفت : بنا بر نظر وزارت کشور، 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  دوم  مرحله 
در ۲۱ شهریور ماه برگزار می شود. با توجه به 
ستاد  موافقت  صورت  در  کرونا  بیماری  شیوع 
ملی مقابله با کرونا، پیشنهاد دولت انجام تبلیغات 
یک هفته ای به روش های غیر تجمعی همراه با 
بهداشت   وزارت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
به خصوص استفاده از فضای مجازی است، زیرا 

تجمعات در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست.

دیاب: در یک فاجعه بزرگ به سر می بریم

نخست وزیر لبنان گفت: ما در یک فاجعه بزرگ 
به سر می بریم و باید برای خروج از آن همبستگی 
داشته باشیم. فاجعه ای که در لبنان رخ داد نتیجه فساد 
مزمن در کشور و دولت بود.سیستم فساد بزرگتر 
از کشور است و کشور را در بند خود نگاه داشته 
است.برخی هیچ چیز برایشان جز کسب امتیازهای 
سیاسی و سخنرانی های تحریک آمیز و نابودی 
آنچه از نشانه های دولت باقی مانده، اهمیت ندارد.

پیشگویی مرعشی از گفتگوی
 بین ایران و آمریکا 

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت :نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا هر چه 
باشد، موجب آغاز فصل تازه ای از گفت وگوها 
میان تهران و واشنگتن در قالب مذاکرات چندجانبه 

خواهد شد زیرا ایران کشور قدرتمند منطقه است.

حمایت قاطع دولت از توافق وزیران 
اقتصاد و نفت درباره ETF دوم

معاون اول رئیس جمهور گفت: توافق وزیران 
 ETF اندازی صندوق راه  برای  اقتصاد  و   نفت 
و  پاالیشی  صنایع  سهام  عرضه  و  دوم(  ) دارا 
پتروشیمی در بورس مورد حمایت قاطع دولت 

است و در روزهای آینده اجرایی می شود. 

پیش بینی سرپرست وزارت صنعت 
در مورد کاهش قیمت خودرو

سرپرست وزارت صنعت گفت: آن اتفاقی که در 
خرداد ۹۹  برای خودرو افتاد و افزایش قیمت غیر 
متعارف که نسبت به بقیه کاالها داشت، دیگر 
اتفاق نخواهد افتاد. اگر اقتصاد کشور تنظیم شود 
و قیمت همه کاالها متعادل شود، قیمت خودرو 

نیز متعادل خواهد شد.

پوتین، ثبت رسمی واکسن کرونا را    اعالم کرد

رسمی  ثبت  از  روسیه  خبرگزاری  اسپوتنیک، 
واکسن کرونا با تایید والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

این کشور خبر داد.

انتخابات  حداقلی
 زیر زبان اصولگراها مزه کرد

محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی گفت: 
شرایط موجود یک فضای مطلوب برای اصالح 
طلبان نیست، زیرا یک فضای »بی تصمیمی« 
دیر  است.گاهی  این جریان حاکم شده  بر 
تصمیم گرفتن و حتی عدم اتخاذ تصمیم، به 
مثابه یک »تصمیم بد« است که برای اصالح 
طلبان در حال وقوع است.اصالح طلبان نمی 
توانند نقش یک تماشاچی صرف را بازی کنند 
و منتظر بمانند که اتفاقی رخ دهد.طعم پیروزی 
در فضای مشارکت حداقلی مردم زیر زبان 
اصولگرایان مزه کرده است.هنوز شاهد سکوت 
در بین اصالح طلبان هستیم که این امر به هیچ 
عنوان شایسته این جریان سیاسی نیست. بهره 
گیری از نظر مشورتی ریش سفیدان اصالح 
طلب پسندیده است اما باید یک ابتکار جدید 
به خرج داد و جوانان را پای کار آورد. مجمع 
روحانیون مقدمات اشتراک نظر بین احزاب 
اصالح طلب را فراهم کند، خود را مشغول 
اسامی خاصی همچون شورایعالی سیاستگذاری 
نکنیم،  همه انتظار دارند در وضعیت موجود 
آقای سید محمد خاتمی وضعیت اصالح 
طلبان را همانند گذشته سامان دهد. کشور در 
شرایط بسیار حادی قرار گرفته که شاید نظیر آن 
پس از پیروزی انقالب وجود نداشته باشد. در 
این شرایط گروه های سیاسی نمی توانند نقش 
یک تماشاچی صرف را بازی کنند و منتظر 
بمانند که اتفاقی رخ خواهد.این نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی در خصوص جایگاه 
مجمع روحانیون مبارز نیز تأکید کرد: خاتمی در 
جایگاه ریاست مجمع روحانیون مبارز قرار دارد 
و انتظار داریم از سمت آن جریان سیاسی نیز 
یک نفر معرفی شده تا مقدمات اشتراک نظر 
بین احزاب اصالح طلب فراهم شود. نباید 
فراموش کنیم افرادی در مجمع روحانیون 
مبارز حضور دارند که زمانی مورد تأیید امام 
راحل)ره( بودند و پس از آن نیز در بسیاری از 
سمت های مهم خوش درخشیده اند. خاتمی 
فردی توانمند است، او دولت خود را در شرایط 
بسیار سخت به پیش برد و امروز نیز می تواند 

جناح سیاسی متبوع خود را هدایت کند. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین 
گفت:  طبری  اکبر  پرونده  وضعیت 
دیروز آخرین جلسه دادگاه این متهم 
بود  و آخرین دفاع طبری گرفته شده و 
متهمان باقی مانده آخرین دفاعیات خود 
را انجام می دهند و ختم رسیدگی به این 
پرونده اعالم شد و در اولین فرصت تا 
حدود دو هفته آینده رأی پرونده صادر 
می شود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح 
شد،  رسیدگی  دادگاه  در  آنچه  کرد: 
همه عناوین اتهامی این فرد نبود، اما 
بخش های دیگری از پرونده در دادسرا 
مفتوح است و به زودی بخش دوم آن 
رسیدگی می شود و برای متهمان فراری 
می شود. صادر  رأی  هم  پرونده  این 
اسماعیلی  گفت :  هیچ روزنامه، رسانه 
و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف 
با  خبرنگاران  از  جمعی  است،  نشده 
توجه به عفو مقام معظم رهبری آزادی 

مشروط گرفتند رسانه ها باید قوانین را 
رعایت کنند و اگر تخلفی باشد در واحد 
صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.  هیئت 
نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به 
عنوان نهادهای متولی ماموریت های 
قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند 
تا نوبت به رسیدگی قضایی نرسد. توصیه 
ما این است که جامعه مطبوعاتی خط 
قرمز ها را رعایت کنند؛ چاره ای نیست 
اگر جرمی انجام شد رسیدگی ماموریت 
اصلی ما است. با تالش همکاران ما از 
آغاز سال ۹۹ تاکنون ۱۶۶ مورد از پرونده 
های قصاص با گذشت اولیای دم مواجه 
شدند و محکومان به قصاص زندگی 
مجدد پیدا کردند.  سال گذشته  هیچ 
واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل 
نشده است.  تعطیلی کارخانه ای را به 
هیچ عنوان بر نمی تابیم. اخیرا ۵ مورد 
دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع 

و شرکت های قطعات و پشتیبانی کننده 
سازمان  و  دفاع  وزارت  انرژی،  حوزه 
انرژی اتمی داشته ایم. اسماعیلی درباره 
پرونده ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبال گفت: قوه قضاییه درباره پرونده 
ویلموتس وارد عمل شده و اشکاالت 
متعددی به آن وارد است؛ چه از نظر 
بستن قرارداد و چه میزان آن موضوع 
بررسی شده و در فرآیند رسیدگی قرار 
داردافزود: وی ادامه داد: در همین ایام 
دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت 
قطعی گرفتند.»مسعود مصاحب« در 
قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران 
و اتریش با سرویس موساد و آلمان 
مبادرت به جاسوسی می کرد، وی ده 
سال حبس گرفته و حکمش قطعی 
جاسوس  شیرخانی«  است.»شهرام 
انگلیس هم حکم قطعی گرفته و به 
و  مدیران  برخی  سازی  آلوده  دنبال 

جذب عناصر برای سرویس انگلیس 
بوده است. او اطالعات قراردادهای ما در 
حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت 
دفاع را به دشمن داده بود.اسماعیلی در 
پاسخ به سوالی درباره استعفای یکی از 
ورزشی  مهم  فدراسیون های  روسای 
و موضوعاتی پیرامون بدهکاری او و 
فرزندش گفت: اگر همان فردی باشد 
ابر  موضوع  است،  من  ذهن  در  که 
بدهکار بودن برای وی نداریم. پرونده ای 
برای پسر یکی از روسای فدراسیون ها 
تشکیل شده است، اما نه به خاطر ابر 
بدهکاری و باید بگویم استعفا و عدم 

استعفا تأثیری در رسیدگی ما ندارد.

آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
گذشته  روز  چند  طی  گفت:  کشور 
و  کرد  تغییر  بهداشتی  پروتکل های 

وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور 
در  گذاشت.  این  دو شرط  سراسری 
حالی بود که سازمان سنجش بسته 
بندی سواالت کنکور  را تمام کرده 
بود و در مرحله  ارسال آن به استان ها 
کنکور   برگزاری  محل  شهرهای  و 
بود. در صورتی که می خواستیم موارد 
مورد نظر وزارت بهداشت را اجرایی 

کنیم، اتفاقی می افتاد که خط قرمز ما 
بود و آن این بود که حتی در صورت 
فاصله  ایجاد  و  کافی  فضای  تامین 
دو متری بین داوطلبان باید سواالت 
کنکور به 3۹۰ شهر ارسال می شد و 
در آنجا بر اساس فاصله گذاری جدید 
پلمب سواالت باز می شد و دفترچه ها 
این  مجددا مرتب می شدند که در 

سواالت  رفتن  لو  احتمال  صورت 
کنکور افزایش می یافت. 

 بنابراین درخواست کردیم یا پروتکل 
مانند  هم  سراسری  کنکور  های 
آزمون ارشد باشد، یا سازمان سنجش 
بهداشت  وزارت  جدید  شرایط   با 
مقرر  موعد  در  را  کنکور  تواند  نمی 

برگزار کند.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: کجای 
اینکه زمین در اختیار نیروهای مسلح 
باشد فساد است؟ نقش بازی کردن هم 
قلق دارد، بسیاری از اقدامات ضد فساد 
بیش از آنکه یک اقدام اساسی باشد، 
یک نمایش سطحی است. آخرین و 
خنده دارترین آنها سخنان رئیس بنیاد 

مستضعفان است که متولی ایفای چنین 
نقشی بود. نقشی که به سرعت تهی 
بودن آن لو رفت. وجود ساختمان های 
بنیاد در دست ارتش و سپاه چه وجهی 
از معنای فساد دارد؟ این دو نهاد صدها 
و هزاران مکان در دست دارند که از 
بودجه عمومی و دولت است. ابتدای 

سال ۱3۷۵، مجلس چهارم تحقیق 
و تفحص از بنیاد مستضعفان کرد که 
به صورت تصادفی حدود ۱۵۰ پرونده 
را  بنیاد  پرونده  هزاران  از  واگذاری 
رسیدگی کرد، افتضاحی تمام  عیار بود. 
لطف کنید آنها را رو کنید. بفرمایید که 
سهام بنیاد مستضعفان در اپراتور های 

تلفن همراه و افزایش تعرفه استفاده از 
اینترنت چگونه است؟ نقش بازی کردن 

هم قلق دارد نه این قدر ابتدایی.

دادگاه طبری در ایستگاه آخر 

افزایش احتمال لو رفتن سواالت کنکور

عبدی: حرف های فتاح خنده دار بود

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2
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فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید
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عرضه ۱۹عنوان کتاب از یک انتشارات استان 

صدا و سیما - انتشارات سفیران قلم شهرستان طبس، ۱۹عنوان کتاب جدید به بازار کتاب و نشر کشور عرضه کرد. کتاب های »نامه به کودکی که زاده خواهد شد«، »اصول 
تربیت جنسی فرزندان«، »مراقبت معنوی در پرستاری با گریزی بر اخالق در پرستاری«، »همچنان طفلی که در وحشت سرایی مانده است«، »جستاری پیرامون انسانیت 

با نگاهی در قرآن و روایات«، »جستاری پیرامون جاهلیت اولی و جاهلیت مدرن در قرآن و روایات«، از جمله عناوین کتب جدید انتشارات سفیران قلم است.

روش مستقیم سهام 
عدالت انتخاب 2۹ درصد 

مشموالن  استان   
و  اقتصادی  امور  مدیرکل   - ایرنا 
 ۱۸۴ گفت:  جنوبی  خراسان  دارایی 
از مشموالن سهام  نفر  هزار و ۵۶۳ 
درصد   ۲۹ معادل  استان  در  عدالت 
روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 
را انتخاب کردند.عیسی جعفری گیو 
افزود: مجموع مشموالن سهام عدالت 
در استان ۶۴۷ هزار و ۴۰۹ نفر هستند 
که از این تعداد ۶۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر 
غیرمستقیم  معادل ۷۱ درصد روش 
مدیریت سهام عدالت را انتخاب کردند. 
وی ادامه داد: در مجموع ارزش سهام 
اولیه مشموالن سهام عدالت استان 
حدود سه میلیون و ۶۰۹ میلیارد ریال 
اعالم  بنابر  کرد:  تصریح  وی  است. 
برای  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
آن دسته از مشموالن سهام عدالت که 
روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند فرآیند آزادسازی سهام عدالت 
شرکت های سرمایه گذاری استانی و 
معامله پذیر کردن این شرکت ها از  ۱۹ 
مرداد آغاز شده است. وی ادامه داد: 
عدالت  سهام  سرمایه گذاری  شرکت 
استان به عنوان اولین شرکت بورسی 
بوده که با نماد »وسخراج« وارد بورس 
استان تهران شده است. جعفری گفت: 
روش  که  عدالت  سهام  دارندگان 
مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند 
می توانند از طریق درگاه اینترنتی بانک 
عامل یا با مراجعه به کارگزاری های 
مربوطه نسبت به فروش ۶۰ درصد از 
سهام خود اقدام کنند. وی عنوان کرد: 
انتخاب  افرادی که روش مستقیم را 
کرده اند نیز می توانند برای فروش ۳۰ 
از سهام خود درخواست  درصد دیگر 

خبر ویژه

نجات گردشگری با اشتراک گفتمان نخبگان و فعاالن 
قاسمی- گردشگری از بهترین و پردرآمدترین 
صنایع برای توسعه استان ها به شمار می رود 
ولی در این راه مشکالتی وجود دارد که در 
استان خراسان جنوبی بیشتر به چشم می 
 آیند و از توسعه گردشگری استان جلوگیری 
قربانی،  امیر  با  راستا  همین  در  کنند.  می 
دکتری تخصصی مدیریت گردشگری، ادیتور 
و داور علمی ۷فصلنامه ای اس ای تراز اول 
مدیریت گردشگری دنیا و مترجم زبان فرانسه 
و انگلیسی، همچنین استادیار دانشگاه گفت 
و گو کردیم. به اعتقاد او حلقه مفقوده توسعه 
گردشگری استان اختالف در عقاید و دیدگاه 
ها می باشد که با گفتمان نخبگان و گفتمان 
در این عرصه و همدلی می توان برای رفع 

موانع و تالش رو به جلو گام برداشت. 

طرح های جامعه محور
مدیریت  تخصصی  دکترای  قربانی،  امیر 
گردشگری و محقق و پژوهشگر این عرصه 
بخش  در  جنوبی  خراسان  گفت:  آوا  به 
گردشگری، پتاسیل و ظرفیت های باالیی 
کارهای  خصوصی  و  دولتی  بخش  و  دارد 
خوبی انجام داده اند اما کافی نیست و برای 
بهتر شدن باید تالش های خود را دو برابر 
کنیم. وی تأکید کرد: فعالیت های گردشگری 
که انجام می شود و طرح های ارائه شده باید 
جامعه محور باشد تا مردم محلی منطقه نیز 
از آن منتفع شوند و در این راه کمک کننده 
باشند، در این صورت می توان باعث توسعه 
گردشگری و به تبع آن توسعه استان شد، چرا 
که اکنون گردشگران بیشتر با آسیب به طبیعت 
و ضرر رساندن به مردم محلی باعث دور شدن 
از این صنعت شده اند و باید بخش خصوصی 
و دولتی در راستای آموزش نیروی انسانی خود 
گام بردارند. به گفتۀ وی خراسان جنوبی جزو 
استان های ثروتمند از نظر دارا بودن جاذبه 
های طبیعی می باشد و همت بیشتری می 
خواهد تا از این فرصت های رایگان مانند باد، 
آفتاب و صحرا استفاده کرد و برای توسعه 
گردشگری فقط باید برنامه ریزی صحیح  نیاز 
است. قربانی ادامه داد: با عنوان مثال اقامتگاه 
بوم گردی زیبایی داریم که در کشور مطرح 
هستند اما اگر بی رویه افزایش پیدا کنند باعث 

کاهش نظارت ها و افت کیفیت می شوند، 
به همین دلیل همه موارد در برنامه ریزی 

گردشگری باید دیده شود.

گردشگری ورزشی 
و مزایای ثانویه آن

گردشگری  درباره  گردشگری  دکتر  این 
نیز  بخش  این  در  باید  گفت:  نیز  ورزشی 
به حوزه زیرساختی توجه شود که یکی از 
ورزش  آن  در  منطقه  ها، سابقه   زیرساخت 
می باشد که آیا پتانسیل و توانایی خاصی در آن 
ورزش دارد که به عنوان مثال خراسان جنوبی 
مهد ورزش های زورخانه ای به شمار می رود. 
قربانی افزود: دیگر مسئله ای که باید به آن 
توجه شود زیرساخت های فضایی و مکانی 
برای آن ورزش می باشد که مهیا و آماده 
باشد و بعد از آن زیرساخت های حمل و نقل 
و اقامتی باید مورد توجه قرار گیرد. به گفتۀ وی 
گردشگری ورزشی در ظاهر فقط جابه جایی 
گردشگران می باشد اما اهداف ثانویه ای نیز در 
آن باید دیده شود که در ابتدا باید از ورزشکاران 
بومی حمایت شود و دیگر اینکه ورزشکاران با 
تیم های موفق دیگر استان ها و حتی جهان 
روبه رو می شوند و می توانند نقاط قوت و 
ضعف خود را پیدا کنند، همچنین آن منطقه 
می تواند در کشور و حتی دنیا با آن ورزش 

معرفی و شناخته شود و دیگر اینکه ورزشکاران 
و افراد تماشاچی که برای دیدن آن مسابقه 
آماده اند فقط چند ساعت درگیر مسابقات 
هستند و باقی ساعات خود را می توانند به 
دیدن فضاهای گردشگری و خرید صنایع 
خاص منطقه صرف کنند. وی به پتانسیل 

کویر در استان اشاره کرد و گفت: یکی از 
باشد که  استان می  توانمندی های اصلی 
می توان با بهره گیری درست از آن در حوزه 
گردشگری ورزشی و گردشگری سالمت مورد 
استفاده قرار گیرد و باعث توسعه استان شود.

تبدیل تهدید به فرصت
این پژوهشگر بخش گردشگری با بیان اینکه 
باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، کفت: 
 در این زمان به دلیل شیوع ویروس کرونا 
می توان در بخش بازاریابی و ساخت فیلم 
های دو زبانه برای معرفی استان تالش کرد 
تا بعد از اتمام این بیماری با دستی پر وارد این 
عرصه شویم. قربانی تصریح کرد: باید نیروی 
انسانی فعال در این بخش را آموزش داد که 
راه های ارتباطی صحیح چه در بخش زبان و 
چه در بخش تیپ و ظاهر و شخصیت خود را 
ارتقا دهند تا خطای اولیه صورت نگیرد. وی 
تأکید کرد: معرفی درست مناطق گردشگری 
استان از اهمیت باالیی برخوردار است که 

تولید محتوای مناسب می تواند باعث جذب 
گردشگر شود چرا که حتی در خود خراسان 
و  گردشگری  مناطق  از  مردم  نیز  جنوبی 
دیدنی اطالعات کاملی ندارند و این نشانه 
ضعف در معرفی می باشد. به گفتۀ وی در 
این راه بخش خصوصی، دولتی و رسانه ها 

همه باهم باید پای کار بیایند تا بتوان گام 
مؤثری در این راه برداشت.

نقد پذیری پایین
دکترای مدیریت گردشگری و پژوهشگر این 
حوزه با بیان اینکه باید از نخبگان و فعالین 
هر بخش حمایت شود، گفت: به دلیل نبود 
حمایت ها جوانان و نخبگان هر بخش از 
با  خراسان جنوبی مهاجرت می کنند ولی 
نگاهداشت نخبگان، می توان باعث توسعه 
استان شد. قربانی تأکید کرد: تنها نقطه ضعف 
ما نقدپذیری پایین می باشد و به نظر من دو 
نوع گفتمان می تواند باعث توسعه گردشگری 
و توسعه دیگر بخش های استان شود. وی 
توضیح داد: یکی گفتمان نخبگان این است 
که تمام نیروهای دانشگاهی و پژوهشگران 
این عرصه باهم به گفتگو بپردازند و راهکار 
ارائه دهند و دیگری گفتمان فعاالن می باشد 
که گفتگوی صمیمانه تمام فعالین گردشگری 
از فعالین دانشگاهی تا نیروهای خط مقدم 

مسئوالن  حضور  با  و  است  گردشگری 
فکری  به صورت طوفان  را  نظرهای خود 
بیان کنند تا در تمام عرصه های گردشگری 
بتوان توسعه و ارتقا ایجاد کرد. به گفتۀ وی 
در خراسان جنوبی اقامتگاه بوم گردی مناسب، 
نیروی انسانی تاحدی مناسب، راهنمای درجه 

یک طبیعت گردی و دفاتر گردشگری عالی 
و مسئوالن خوب داریم ولی حلقه مفقوده 
بین  که  استان  گردشگری  توسعه   برای 
دوستی  و  همدلی  نیست، حس  موارد   این 
می باشد، اینکه عقاید و دیدگاه های مختلف از 
توسعه جلوگیری می کند و با همدلی، دوستی 
و گفتمان و حمایت ها و ایجاد زیرساخت های 
مناسب و آموزش نیروی های انسانی در بخش 
گردشگری، می توان این مشکل را برطرف 
کرد. قربانی تأکید کرد: باید برای توسعه بخش 
گردشگری استان، تجربه و علم در کنار هم 
قرار گیرند چرا که مدرسی که به کار عملی 
وارد نباشد و در روابط عمومی مشکل داشته 
 باشد و با دانشجو ارتباط مؤثر برقرار نکند، 
نمی تواند آن دانشجو با لبخند خود گردشگر 
جذب کنند و در این عرصه فعالیت مناسب 
بخش  همچنین  و  باشند  داشته  عملی 
نباشد،  قوی  علمی  نظر  از  اگر   خصوصی 
نمی تواند کار خاصی انجام دهند و به همین 
دلیل باید این دو بخش در کنار هم قرار گیرند.

اختالف دیدگاه ها و نقد پذیری پایین، موانع توسعه گردشگری استان

جوابیه بنیاد مسکن  استان

در  شده  چاپ  مطلب  به  توجه  با 
خصوص تکمیل طرح هادی روستای 
رساند:  می  اطالع  به  آباد  شوکت 
به  آباد  طرح هادی روستای شوکت 
لحاظ موقعیت خاص و اهمیت آن، 
چند  طی  و  شروع   ۱۳۸۴ سال  در 
سال گذشته علیرغم کمبود اعتبارات 
اجرای طرح هادی روستایی اعتباری 
بالغ بر ۱۲۴۱۹ میلیون ریال تامین و 
در معابر روستا عملیات اجرایی به شرح 
ذیل هزینه شده است:  ۳۱۲۹۴ متر 
مربع آسفالت معابر - ۱۷۰۶۴ متر مربع 
زیر سازی معابر - ۵۶۰۰ متر جوی و 
جدول - ۵۳۰ متر مربع سنگ فرش 
معابر ۱۹۸ - متر مربع تسطیح معابر و 
۶۱۷۰ متر مربع عملیات خاکی ریزی 
ذکر است. ادامه اجرای طرح هادی و 
اعتبارات  تامین  تکمیل آن، مستلزم 
ریزی  برنامه  کمیته  ناحیه  از  الزم 

شهرستان بیرجند می باشد.

پاسخ مسئوالن 

* امیدوارم زمزمه های دوباره داغ شده 
برای رفتن استاندار دروغ باشد که اگر 
از  مردم خراسان جنوبی  باشد  اینطور 
حق خود که داشتن یک استاندار خوب 
بوده به هیچ وجه نخواهند گذشت و 
یاد آقایان دولت باشد آه مردم محروم 
اتفاق  این  خراسان جنوبی در صورت 

دامان شان را خواهد گرفت. 

و  پیشگیری  اهمیت  به  توجه  با   *
زیاد  های  هزینه  ایجاد  از  جلوگیری 
درمان لطفا بازرسی قوه قضائیه وضعیت 
کمبود شدید نیروی محیطی متناسب 
با شرایط محرومیت و پراکندگی زیاد 

جمعیت بیرجند را پیگیری  نماید.

* آقای وزیر کشور، آقای رئیس جمهور 
و هر کسی که تصمیم می گیرد سوالی 
داشتم فرق شورای امنیت سازمان ملل 
که ظالمانه و مستبدانه تحریم ها را به 
مردم ایران تحمیل می کند و  هیئت 
دولت که شنیده شده به تحریم مردم 
استان ما از داشتن یک مسئول توانمند 
آقای  بردن  زمزمه  و  اند  آورده  روی 
به  را  آن  تبعات  و  اینجا  از  معتمدیان 
مردم خراسان جنوبی تحمیل خواهد 
اسالمی  نظام  در  کرد چیست؟ چون 
است و احتماال این اقدام آقایان ثواب 

و اجر اخروی هم دارد ؟

* مدیر کل محترم راه و شهرسازی 
استان..آسفالت جاده زیراچ که کال پنج 
کیلومتر هست) زیر گردنه ثمن شاهی(.
قرار است چند سال دیگر به اتمام برسد..
چهل و دو سال شده از انقالب میگذره..
استان مرکز  نزدیک  کیلومتره   پنج 

پانصد کیلومتر که نیست

* از شرکت برق خواهشمندیم نسبت به 
روشنایی مسیر جاده علی آباد و نمایشگاه 
بین المللی اقدام فرمایند. با توجه به حجم 
تردد باال در این مسیر این جاده در شب 

بسیار تاریک و خطرناک است. 

به  میگم  نباشید  خسته  آوا  *سالم 
کردین  کاری  چون  بگین  مسئولین 
کننده  مصرف  دست  به  گاز  کپسول 
واقعی گرون تر از قیمتش برسه وکار به 
جای رسوندین که کپسول گاز بگن از 

تربت قاچاقی داره میاد بیرجند 

راه  اداره  محترم  ریاست  *باسالم 
جاده  به  خواهشا یک سری  نهبندان 
ملوقان تارودره بزنید حداقل اگر قیر یا 
آسفالت ندارید گریدر که دارید تیغ بزنید 

بهتراز این آسفالته.

خواندم  شما  روزنامه  در  آوا  *سالم 
که آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان 
گفتند اقای احمدی نژاد در ملک بنیاد به 
مساحت ۱۸۰۰مترمربع در ولنجک تهران 
ساکن هستند در صورتی که خودشون 
نارمک  در  قدیمی  خانه  در  اند  مدعی 
زندگی می کنند این تناقضات واقعا برای 

مردم عادی رنج آور و دردآور است.

* چندی پیش با آغاز کمک مومنانه 
درآمد  افرادکم  به  کمک  اسم  به 
اشنایان  به  دادن  جاها  برخی  در  ولی 
بود  هندی  برنج  کیسه  دوستان  و 
حدود۸۰هزارتومان حاال تقریبا ۳ برابر 
شده خواهشا گرانی را مهار کنید و حق 
الناس را بجا آوریدکه حق الناس گناهی 

نابخشوده نزد خداوند متعال می باشد.
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پیام شما

دولتمردان  و نمایندگان 
مردم در مجلس حداقل 

به خاطر اعتبار خودشان  
معتمدیان را نگه دارند

 سالم آوا. یک زمانی بیرجند شهرداری 
شهرداری  کارگران  که   داشت 
می گفتن پدر ما رو درآورده ساعت ۵ 
صبح میاد باالی سر ما و نظارت داره 
و در همون شهرداری بعدها شهرداری 
آمد که خیلی از همکاراش می گفتن 
یاد.  نمی  هم  کار  سر  تا ساعت ۱۰ 
وقتی نگاه می کنیم از شهردار اولی 
سال هاست ذکر خیر می کنند و از 
بیان  به  جز  نمونده  هم  نامی  دومی 
که  دوستان  از  دیروز  مشکالتش. 
است  بیرجند  ادارات  از  یکی  کارمند 
می گفت استاندار از ساعت ۱۲ شب به 
مدیرکل ما برنامه می ده و به مدیرانش 
رسیدگی می کنه و اونا رو سر خط می 
کنه و از ۶ صبح تا ۱۲ شب یه ریز 
درگیر کارهای بزرگ و برنامه هاشه و 
واقعا به چشم می بینم که اگر اینطور 
مدیریت نشه این رضایتمندی در بین 
مردم به وجود نمی یاد. اگر استاندار ما ۳ 
شیفت داره کار می کنه کاش مدیران 
هم حداقل ۲ شیفت یا در همان یک 
شیفت با بهره وری باال کار کنند که 
در این استان اگر شبانه روزی هم کار 
شود باز هم کم است. از آقای استاندار 
که حتما نام خیر می ماند و تا االن هم 
کسی جز ذکر خیرش نمی گوید اما 
نمی دانم چقدر رفتنش صحت دارد 
با  اگر داشته باشد هر چه دولت  که 
تمام مشکالت کالنش با حضور این 
آقا در خراسان جنوبی اعتبار جمع کرد 
با بردنش همه را به باد خواهد داد و 
نمایندگان مان در مجلس هم اگر صرفا 
به سخنرانی و اظهار نظر بسنده کنند و 
این فرصت بزرگ توسعه را به راحتی از 
دست بدهند هم به خود و هم به اعتماد 
عمومی مردم استان به خودشان ضربه 
خواهند زد. مردم موضع شان را اعالم 
کردند، مکاتبه کردند، اعتراض کردند 
و حرف خودشان را زدند و خواهند زد 
اما اگر نمایندگان به خاطر این استاندار 
استعفای دسته جمعی هم بدهند کار 
زیادی نشده و هنوز هم حق مطلب 
ادا نشده است. باید حساسیت و لزوم 
آقایان  به  انسان جهادی  این  حضور 

دولت و نظام دائما یادآوری گردد.
م . ف  از فردوس

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ملی  شناسه  و   5275 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  مارینا  مهر  کوهستان  شرکت  تغییرات  آگهی 
14005608141 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم 
ملیحه رحیم زاده گوگدره به شماره ملی6359913682 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر بروشک 
به شماره ملی0860297411 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد مهدی فرزین 
کوشک مهدی به شماره ملی 0922714101به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
. 2 - کلیه اوراق و اسنادتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته و قراردادها با امضای آقای اکبر بروشک )مدیرعامل( 
و خانم ملیحه رحیم زاده گوگدره )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931001(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شرق سویل )سهامی خاص( به شماره ثبت 1334 و شناسه ملی 
10980140215 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
حمیدرضا اکبری به شماره ملی 0653232551 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عثمانی بجد به 
شماره ملی3621334416 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علیرضا اکبری به شماره ملی 
0651771188 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و اوراق بهادار با امضای آقای حمیدرضا اکبری )رئیس هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمیدرضا اکبری )رئیس هیئت مدیره( یا آقای 

مسعود عثمانی بجد ) مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931004(

آگهی تغییرات شرکت شهاب کویر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3006 و شناسه ملی 14004194536 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان جعفر زارعی به 
شماره ملی 0640087205 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید عارف علمدار به شماره ملی 
0640332544 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین موذن به شماره ملی 0652575722 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته با امضای آقای جعفر زارعی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 
و اداری با امضای آقای جعفر زارعی )مدیرعامل( یا آقای سید عارف علمدار )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930996(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی و دامپروری مروجان جوان کویر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 3475 و شناسه ملی 10360048917 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای هادی تنهازاده به شماره ملی 0880024161 به سمت رئیس هیئت مدیره 
وآقای میثم پورامجد به شماره ملی 0880029579 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سهیال رضایی به 
شماره ملی 3610066415 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم میرزایی به شماره ملی 0880232196 
به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای ابراهیم میرزایی )مدیرعامل( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930998(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه – مهریه(

بدین وسیله به آقای رضا حسینی فرزند حسن دارنده شناسنامه شماره 5 و شماره ملی 0839856261 متولد 
1347/4/4  صادره عشق آباد طبس ابالغ می گردد: خانم مهدیه خورشیدی فرزند مراد به استناد سند رسمی 

شماره 8985 – 1379/5/13  نزد دفترخانه ازدواج شماره 3 بیرجند راجع به وصول مبلغ 30/300/000/000  ریال بهای تسعیر 
شده تعداد 300 عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خویش، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان زوج را نموده 
و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9900280 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه 
آدرس شما در سند ذکر نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند 
به ماده 18 – آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و 
مستفاد از ماده 18 مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت 

بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 1399/۵/۲۲                غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ویر آئین صدرا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5238 و شناسه ملی 14005527878 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ملیحه 
امینی به شماره ملی 0653149451 و آقای سید هاشم محتشمی به شماره ملی 0940084619 و آقای 
حسین امینی به شماره ملی 5239844763 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای حسین قهستانی به شماره ملی 5239836051 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا فاضلی 
به شماره ملی 5239878137 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه 

آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930999(

آگهی تغییرات شرکت سامه بنیان شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3818 و شناسه ملی 10360052410 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای حمید بیجاری به شماره ملی0943391164و خانم فاطمه قلعه نوی به شماره ملی5219526911 
و خانم آزاده بیجاری به شماره ملی0640153641 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 2- آقای محمدرضا حسن پور به شماره ملی 0939866234 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
مهری ناترس به شماره ملی0653293623 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931000(

 آگهی تغییرات شرکت ویر آئین صدرا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5238 و شناسه ملی 14005527878 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ملیحه امینی 
به شماره ملی 0653149451 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هاشم محتشمی به شماره ملی 
ملی  به شماره  امینی  آقای حسین  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت   0940084619
5239844763 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید هاشم محتشمی )مدیرعامل( 

به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )93099۵(



موفقیت و انرژی

چپ دست 

رابطه بهتر با فرزندان 

اوقات خوبی را با فرزندتان بگذرانید. معموالً والدین 
زمان بسیار کمی را با فرزندشان می گذرانند و 
بیشتر مواقعی که به ظاهر با بچه ها هستند، اغلب 
به فعالیت دیگری مشغول هستند. بهتر است در 
طول روز و به  طور مکرر زمان هایی را با کودک تان 
بگذرانید. زمان های کوتاه مفیدتر است. مثاًل وقتی 
کودک به شما مراجعه می کند تا چیزی بپرسد و 
یا چیزی می خواهد، بهترین زمان برای توجه به 
کودک است. با کودک تان صحبت کنید. در مورد 
چیزهایی که فرزند شما به آن عالقه دارد صحبت 
کنید. صحبت با کودک به او کمک می کند که 
سخن گفتن را یاد بگیرد، مهارت های اجتماعی و 

گفتگو کردن را بیاموزد.

13 آگوست؛ روز جهانی چپ دست ها

روز ۱۳ آگوست برابر با ۲۲ مرداد به نام روز جهانی 
خصوصیات  شده است.  نامگذاری  چپ دست ها 
چپ دستی در بسیاری از جوامع، نوعی ناهنجاری 
و عادت ناپسند محسوب  می شده است و معمواًل 
سعی بر این بوده که کودکان را به استفاده از دست 

راست تشویق کنند.
ابعاد شخصیتی و روان شناختی افراد چپ  دست

-سرعت تفکر:  این افراد استثنائی اند. تحقیقاتی  
بیان می کند که افراد چپ دست حین بازی های 
کامپیوتری و یا مسابقات ورزشی سریع تر فکر 
درآمد  کسب  به  تمایل  چپ دست ها  می کنند. 
با هر دو دست کار  افرادی که  بیشتری دارند. 
می کنند، هنگامی که با اطالعات جدید مواجه 
می شوند، توانایی تغییر عقیده بیشتری دارند که این 
موضوع به آن ها کمک می کند تا هر دو سوی قضیه 
را ببینند. استقالل: بعضی از کارشناسان معتقدند، 
افراد چپ دست کمتر وابسته اند، چون مجبورند با 
دنیایی که برای آن ها ساخته نشده سازگاری پیدا 
کنند. دکتر پیترز می گوید: چپ دست ها به علت 
داشتن تمایالت استقالل طلبانه در برابر فشارهای 

اجتماعی مقاومت بیشتری دارند.
سازگاری: تحقیقاتی در کشور کانادا نشان می دهد 
افراد چپ دست، نسبت به راست دست ها سازگاری 
بیشتری دارند. یک فرد چپ دست بسیار راحت تر از 
یک فرد راست دست می تواند از دست راست خود 
برای انجام کارها استفاده کند. به نظر می رسد افرد 
چپ دست به سرعت قادر به تعویض و دگرگزینی 
هستند. به طور کلی، افراد چپ دست انعطاف پذیرتر، 
باهوش تر و سازگارتر از افراد راست دست هستند. 

خاصیت آنتی اکسیدانی زردچوبه

مردمی که در هند زندگی می کنند نرخ آلزایمر 
کمتری نسبت به مردم اروپا و آمریکا دارند. به 
همین علت پژوهشگران قرص های مکملی از 
زردچوبه تهیه کرده و به بیمارانی که در خطر ابتال 

به این بیماری قرار دارند تجویز می کنند.سرطان 
تجمع غیرعادی سلول های بدن است که ممکن 
است هر جایی از بدن اتفاق بیافتد. خاصیت آنتی 
اکسیدان بودن زردچوبه از پیری و تکثیر غیرعادی 

سلول ها جلوگیری می کند. 

ریحان مفید برای سنگ کلیه

خواص  خوب،  عطر  و  طعم  بر  عالوه  ریحان 
متعددی دارد؛ از جمله اینکه برای سنگ کلیه مفید 
است. ریحان حاوی استیک اسید است که منجر 
به خرد شدن سنگ کلیه می شود و کمک می کند 

فرد دفع راحتی داشته باشد. آب ریحان در گذشته 
برای درمان سنتی مشکالت مربوط به هضم غذا 
و مشکالت التهابی مورد استفاده قرار می گرفت. 
خواص ضد التهابی ریحان به دلیل دارا بودن آنتی 

اکسیدان فراوان ثابت شده است.

بهترین جایگزین    رانیتیدین چیست؟

برای  و  است  رانیتیدین  خانواده  از  فاموتیدین 
جلوگیری از ترشح اسید معده حدود ۵ برابر نسبت 
به رانیتیدین قدرت بیشتری دارد، در ضمن عوارض 
جانبی و تداخالت دارویی آن کمتر است. برخالف 

رانیتیدین که معموال باید روزی دوبار استفاده شود، 
می توانیم برای درمان رفالکس معده، زخم معده، 
سوء هاضمه و همین طور پیشگیری از خونریزی 
معده ناشی از استرس، فاموتیدین را فقط روزی 

یک بار )شب ها( استفاده کنیم.

عالئم کمبود ویتامین ث

عالئم کمبود ویتامین ث شامل خستگی، تغییر 
خلق و خو، کاهش وزن، درد مفاصل و ماهیچه ها، 
کبودی، مشکالت دهان و دندان و خشکی پوست و 
مو است. با گذشت زمان، کمبود ویتامین ث در بدن 

منجر به عدم توانایی تشکیل کالژن جدید می شود. 
این امر همچنین باعث می شود بافت های مختلف 
بدن فرد درهم شکسته شود و در ترمیم سلول ها 
نیز تأثیر می گذارد.کمبود شدید ویتامین ث می تواند 

منجر به بیماری به نام اسکوربوت شود.

عالئم   تومور مغزی

از دست دادن هوشیاری، از دست دادن کنترل 
عملکردهای مثانه، تغییر در احساس ، بینایی ، بو 
و یا شنوایی، از دست دادن حافظه، حالت تهوع یا 
استفراغ،  خستگی،  مشکالت خواب،  تغییر توانایی 

پیاده روی یا انجام فعالیت های روزانه. عالئمی که 
ممکن است مختص محل تومور باشد شامل موارد 
زیر است: فشار یا سردرد در نزدیکی تومور، از دست 
دادن تعادل و مشکل در مهارت های حرکتی که با 

تومور در مخچه مرتبط است.

مردم باید از مراجعات غیرضروری به مراکز پرازدحام خودداری کنند و توجه داشته باشند که اگر ضرورتی هم 
در این زمینه لحاظ می شود، در زمان کوتاهی این مسائل را مرتفع کنند و اقدامات بهداشتی همچون رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن را به درستی انجام دهند. متاسفانه شاهد هستیم که مردم از ماسک 
استفاده می کنند، اما ماسک به طور کامل روی بینی و صورت افراد نیست و گاها در روی چانه افراد قرار دارد 
و یا شاهد هستیم که فرد به طور مرتب به صورتش دست می زند، متاسفانه این مسائل ضریب ابتال را بیشتر 
می کند. هر ماسک به طور متوسط می تواند ۲ تا ۳ ساعت برای هر فرد جوابگو باشد، به شرطی که رعایت 

نکات بهداشتی در آن لحاظ شده باشد.

 ژنتیک می تواند با عالئم بیماری مانند تب و اسهال، از دست دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتال 
به بیماری کووید ۱9 ارتباط داشته باشد. یک سری از افراد به دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت به ابتال به 
بیماری مقاوم هستند و یا دچار عالئم خفیف می شوند. نتیجه مطالعه ای نشان داد که عوامل ژنتیکی، حدود 
۵0 درصد تفاوت بین عالئم افراد مبتال به کووید  ۱9 را تعیین می کند. به طور خاص، این تیم، تأثیر ژنتیکی 
قابل توجهی برای عالئم تب، اسهال و از دست دادن حس چشایی و بویایی را در این مطالعه نشان دادند. در 
مقابل آن، سرفه، درد قفسه سینه و درد شکم با ساختار ژنتیکی مرتبط نبودند. این نتایج می تواند به محققان 
در توضیح اینکه چرا برخی از افراد عالئم کووید ۱9 را به صورت شدید یا خفیف نشان می دهند، کمک کند.

کرونا چقدر به ژن افراد بستگی دارد؟عمر مفید ماسک 

پرورش کودکی  راز  اولین  بورزید:  تان عشق  به کودک 
شاد تمجید از اوست. عشق مطلق والدین مهمترین عامل 
در شادی کودکان است. وقتی کودکان بزرگ می شوند 
دانستن اینکه عالیق ، عقاید ، خصوصیات و استعدادهایشان 
با ارزش تلقی می شود پایه گذار شادی سال های بعدی 
زندگی شان خواهد بود. البته پذیرش کودک به معنای چشم 
پوشی همیشگی از خطاهایش نیست . یاد بگیرد که عملکرد 
کودک را نقد کنید نه شخصیت او را . همچنین آنچه را که از 
کودک می خواهید به او بگویید نه آنچه را که نمی خواهید.

وقتی کودک شما بداند به او اطمینان دارید و باورش کرده اید 
احساس می کند که دست یافتن به همه چیز برایش امکان 
پذیر است. افکار کودک نسبت به خود بیشترین اهمیت را 
 دارد. بنابراین والدین باید افکار مثبت به کودکان خود القا کنند . 
کودکان کم سن و سال با احساس امنیت، شاد می شوند.
فرض کنید در باالی آبشار مرتفعی ایستاده اید در صورتی 
از ایستادن در آنجا لذت خواهید برد که حفاظی در برابرتان 

باشد، در غیر این صورت دچار اضطراب خواهید شد. 
محکمی  چارچوب  وقتی  اند.  اینگونه  هم  کودکان 

می  پیشرفت  باشد، آنها  داشته  وجود  رفتارهایش  برای 
ساختارند.  جستجوی  در  کودکان  حقیقت  در   . کنند 
ندارد  بفهمانید که هیچ مشکلی وجود  به کودک خود 
که به اتفاق هم نتوانید آن را حل کنید همچنین به او 
با  افتاد،  بدی  اتفاق  اگر  باشد.  خوشبین  که  بیاموزید 
 صدای بلند فکر کنید و بگذارید او افکار شما را بشنود .

 افراد ناراضی و ناخشنود بر حوادث منفی زندگی متمرکز 
می شوند،  در حالی که افراد شاد به وقایعی می اندیشند که 

چشم انداز بهتری از آینده به آنها می دهد.

رازهای داشتن کودکی شاد

چهارشنبه  ۲۲  مرداد  ۱۳۹۹ * شماره  ۴۷۰۲
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۳۹۲۶

4۵۸
4۱۶

۵۳
۹۲۱
4۹۷
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹۷۸۶۵۱۲۳4

4۶۲۸۹۳۵۱۷

۳۵۱۲4۷۶۹۸

۷۱۵۳۸۹4۶۲

۶۲۹۵۷4۱۸۳

۸۳4۱۲۶۷۵۹

۱۸۷۹۶۲۳4۵

۲۹۳4۱۵۸۷۶

۵4۶۷۳۸۹۲۱

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید مهدی واله آیسک، سرایان(: پدر بزرگوارم! از اینکه ابراهیم وار فرزندت را به قربانگاه فرستادي، بسیار برایت ارج قائلم و خداوند پاداش آن را در گرو رساندن پیام شهیدان 
به بازماندگان و وارثان خون شهیدان که مردم هستند، مي داند. باشد که از این امتحان بزرگ با سرافرازي بیرون بیاییم.

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

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

فروشگاه لوازم یدکی 
خودرو با موقعیت عالی

 به فروش می رسد.
۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲

ی
ش
رو

ف

سند و برگ سبز خودروی سواری پژو 
تیپ ROA به نام سید مرتضی مالئی 
به کد ملی ۵۲۳۹۴۸۱۶۷۹ به شماره 
پالک ایران ۳۲  ۹۸۷ د ۵۲ به شماره 

موتور ۱۱۶۸۶۰۳۲۴۱۸ و شماره شاسی 
۶۱۲۰۵۳۵۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

یک شرکت راهسازی جهت 
تکمیل پرسنل به یک راننده 

بولدوزر جهت کار در بیرجند و 
یک راننده گریدر کوماتسو ۶۷۰ 

جهت کار در سرایان نیازمند است. 
۰۹۱۵۸۶۱۹۶۷۵

م
دی

من
از
نی

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷۶۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی ی
زئ

ج
و 

ی 
کل

ه 
ـ

ض
ر

ع

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

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶-۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1636 161  0915

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

رفوش وژیه 
انواع عسل طبیعی

ژل رویال و رگده گل
آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 0915۷239611

ژه
 وی

ف
فی

تخ
با 

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه 0915160098۷  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر



۵
چهار شنبه *  22  مرداد 1399 * شماره 4702 

افزایش جانباختگان کرونا در استان به 121 نفر

صدا وسیما -تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید در ۲4 ساعت گذشته به ۱۲۱ مورد رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با بیان اینکه 
هم اکنون ۱۳۱ بیمار با عالئم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد 4۹ نفرمبتال قطعی بیماری کرونا هستند. دکتر دهقانی افزود: از بیماران 

کرونای بستری در بیمارستانها ۱۷ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. وی گفت: حال عمومی ۶ نفر از بیماران کرونایی بستر در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

*مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۳۹ زندانی جرایم 
غیرعمد در استان با همت ستاد دیه آزاد 
شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
*مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
مرمت  گفت: فصل چهارم  سربیشه 
روستای هدف گردشگری ماخونیک 

با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان انجام شد.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   *
استاندار گفت: بعد از سه ماه پیگیری  
مکرر توسط استاندار خراسان جنوبی 
روز گذشته مجوز واردات دائم شتر از 

پاکستان به استان صادر شد.
* خانه صنایع دستی کدخدا در محله 
خیرآباد بیرجند، یکی از محالت هدف 
با  جنوبی  بازآفرینی شهری خراسان 
هدف آموزش صنایع دستی و ایجاد 
اشتغال برای ساکنان محله راه اندازی شد.
در  مفقودی  ساله    ۱۲ نوجوان   *
روستای ماهیرود شهرستان سربیشه 
نیروهای  تالش  ساعت   ۸ از  پس 

امدادگر پیدا شد.
احمر  جمعیت هالل  عامل  مدیر   *
خراسان جنوبی از امداد رسانی نیرو های 
هالل احمر به ۱۹ مورد حادثه در هفته 

گذشته در استان خبر داد.
* قاچاقچی کفش ورزشی به پرداخت 
۳4 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه 

محکوم شد.
* اشخاص حقیقی تا پایان مرداد برای 
ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 

۱۳۹۸ مهلت دارند.

اخبار  کوتاه 

برون سپاری ماموریت  دستگاه های 
اجرایی ابالغ می شود 

ایرنا - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گفت: با توجه به اهمیت توانمند سازی 
سازمان های مردم نهاد برون سپاری برخی از 
ماموریت های دستگاه های اجرایی تا اول شهریور 
ماه امسال ابالغ می شود.عباسعلی بهاری در 
جلسه انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار 
خراسان جنوبی افزود: ۶۰۰ برنامه تاکنون در 
ارتباط با برون سپاری برنامه ها به کارگروه ارسال 
و ۲۰۰ مورد احصا شده که تفاهم نامه سمن ها 
و دستگاه های اجرایی برای این بخش به زودی 
اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر 
4۹۲ سازمان مردم نهاد در استان داریم که به 
عنوان بازوان دستگاه های اجرایی وظایف خود 
را انجام می دهند. بهاری گفت:  برون سپاری 
اجرایی  دستگاه های  ماموریت های  از  برخی 
و  ارتقای سمن ها  قانون ضمن  چارچوب  در 
تشکل ها مشارکت اجتماعی را در پی خواهد 
داشت. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان هم با بیان اینکه موفقیت 
در حوزه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی 
بدون حضور تشکل های مردمی امکان پذیر 
نیست گفت:  برای توسعه این امر نیازمند تبدیل 
شدن حفاظت از آثار به مطالبه مردمی هستیم.

سرمایه گذاری  ۹ میلیاردی در  زیرکوه 

ایرنا - فرماندار زیرکوه گفت: بسیج سازندگی 
در فاز نخست امضای تفاهم نامه با استانداری 
خراسان جنوبی، ۹ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان 
در زمینه ارتقای زیرساخت های این شهرستان 
مرزی هزینه می کند. محمدحسین عربشاهی 
افزود: براساس این تفاهم نامه بسیج سازندگی 
۲ میلیارد و ۵۵۰ برای تکمیل مجتمع شهید 
رجایی، مجتمع کبودان، بازسازی شبکه های 
فرسوده و آبرسانی به روستای گزخت هزینه 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه بسیج سازندگی 
اجرای  زمینه  در  تومان  میلیون  امسال ۵۰۰ 
طرح های آبخیزداری در شهرستان تعهد کرده 
است، افزود: همچنین این نهاد جهادی در زمینه 
اجرای سیستم های نوین آبیاری، احیا و مرمت 
قنوات، احداث راه بین مزارع و احداث استخر 
ذخیره آب کشاورزی نیز ۲ میلیارد تومان تعهد 
کرده است. عربشاهی گفت: بسیج سازندگی 
در زمینه احداث ۶ زمین چمن مصنوعی ۶۹۰ 
میلیون تومان مشارکت خواهد کرد که زیرسازی، 
حصارکشی و آماده سازی توسط بسیج سازندگی 
اداره ورزش و  و خرید و نصب چمن توسط 
جوانان شهرستان انجام خواهد شد. وی افزود: 
همچنین با مشارکت بسیج سازندگی و اداره 
ورزش و جوانان شهرستان، ۶ طرح زمین فوتبال 
ساحلی هم در برخی از روستاهای شهرستان 
اجرا می شود. فرماندار زیرکوه ادامه داد:  همچنین 
ورزشی  سالن  تکمیل  برای  سازندگی  بسیج 
افین ۲۵۰ میلیون تومان و برای تکمیل سالن 
ورزشی روستای بهمن آباد 4۱۰ میلیون تومان 
تعهد کرده است. عربشاهی افزود: همچنین با 
مشارکت بسیج سازندگی و با اعتبار ۲۰۰ میلیون 
تومان امسال سه ایستگاه دیجیتال در روستاهای 

مغیالن، مهرک و باغستان راه اندازی می شود.

کمبود 2 هزار معلم برای 
 سال تحصیلی جدید

خراسان جنوبی برای سال تحصیلی جدید حدود 
۲ هزار معلم کمبود دارد.به گزارش صدا و سیما،  
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: برای 
سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱4۰۰ ، بیش از ۹۹۰ 
معلم شرایط بازنشستگی داشتند که از این تعداد 
۶۰۰ نفر بازنشسته شدند و ۳۹۰ نفر درخواست 
استمرار خدمت دادند. واقعی افزود: امسال ۱۵۷ 
معلم از فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان ، 
۱۵4 نفر هم از محل استخدام ماده ۲۸ و ۶۵ 
سربازمعلم مشغول به کار می شوند و عالوه بر 
این تعداد ۵۷۹ معلم حق التدریسی آزاد هم به 
کار گرفته خواهند شد. وی گفت: با این وجود، 
هنوز ۷۱۷ معلم برای پوشش کامل تحصیلی 
با  داریم که تالش می کنیم  کمبود  مدارس 
اعطای ساعات حق التدریسی این کمبود را 
جبران کنیم. مدیر کل آموزش و پرورش استان 
از بهره گیری از معلمان جذبی برای اولین بار 
برای پایه اول ابتدایی خبر داد و افزود: ۷۰۰ 
معلم که جزو بهترین معلمان آموزش و پرورش 
استان هستند برای ارتقاء کیفیت آموزشی پایه 

اول در نظر گرفته شده است.

 مجلسی ها
 در راه استان

نتیجه دیدارهای پارلمانی استاندار خراسان جنوبی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری عنوان کرد:

خراسان  استاندار  دیدارهای  خبر-  گروه 
رئیس  و  رئیس  نایب  رئیس،  با  جنوبی 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
و مجمع نمایندگان استان، نتایج خوبی به 
همراه داشت. معتمدیان در دیدارهای متعدد 
و  وضعیت  آخرین  از  ها  مجلسی  با  خود 
طی  وی  گفت.  استان  مختلف  مسایل 
مجلس  رئیس  قالیباف  دکتر  با  نشستی 
استان  به تشریح مسایل  شورای اسالمی 
و  ها  طرح  وضعیت  آخرین  از  و  پرداخت 

پروژه های در دست اقدام گفت.

قول مساعد قالیباف 
استاندار با بیان شرایط استان و حجم مشکالت 
موجود، کمک به تقویت ردیف های بودجه 

ای در حوزه های زیرساختی و اجرای پروژه 
های عمرانی را خواستار شد و راهکارهایی در 
این زمینه ارائه کرد. قالیباف ضمن پذیرش 
بررسی شرایط برای کمک به تقویت ردیف 
های بودجه ای در راستای حل مشکالت 
استان، قول مساعد داد. معتمدیان در دیدار 
با نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز از برنامه های توسعه ای و عمرانی استان 
گفت و درخصوص اقدامات صورت گرفته و 
پروژه های عمرانی در دست اقدام در راستای 
ها،  زیرساخت  تأمین  و  زدایی   محرومیت 

سخنان مبسوطی ایراد کرد.

وعده های نیکزاد 
سفر تخصصی هیئت پارلمانی و جمعی از 

مجلسی ها به ریاست نایب رئیس مجلس 
و رصد شرایط از نزدیک به منظور کمک 
به پروژه های عمرانی و زیرساختی، نتیجه 
به  نیکزاد  های  وعده  از  و  نشست  این 
استاندار بود. معتمدیان در دیدار با رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس هم گزارشی 
اشتغال  و  معیشتی  وضعیت  درخصوص 

مردم استان و جامعه هدف تحت پوشش 
نشست  این  نتیجه  کرد.  نهادهای مطرح 
عضو  نمایندگان  سفر  وعده  هم  طوالنی 
نهادهای  رؤسای  اجتماعی،  کمیسیون 
سرمایه  بزرگ  های  شرکت  و  حمایتی 
و  اجتماعی  تأمین  های  حوزه  در  گذاری 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان بود 

تا در سایه برنامه ریزی همه ظرفیت ها 
اشتغال  و  معیشتی  مشکالت  رفع  برای 
استان اقدامات الزم صورت گیرد. دیدار با 
مجمع نمایندگان استان و بررسی آخرین 
وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان 
از دیگر برنامه های استاندار در روز دیدار با 

مجلسی ها بود.

کاری-  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
به  توجه  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
پیشران های توسعه از مهمترین محورهای 
مدیریت در استان است که ایجاد سه هزار 
شغل در حوزه صنایع دستی در این محور قرار 
دارد. روز گذشته نشست فعالین سازمانهای 
تمبر  از  رونمایی  آیین  و  استان  نهاد  مردم 
انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار با 
معاون استاندار و  برخی از مسئوالن استانداری، 
فعاالن گردشگری و بوم گردانان استان در 

هتل جهانگردی برگزار شد.

حلقه اتصال موفقیت
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی 
با بیان اینکه  ایجاد اشتغال و فعالیت های 
گردشگری از پیشران های توسعه از مهمترین 
محورهای مدیریت در استان است، افزود: یجاد 
سه هزار شغل در حوزه صنایع دستی در این 
محور قرار دارد. ناصر خوش خبر ادامه داد:  

مشارکت حوزه های گردشگری  حلقه اتصال 
موفقیت یک نظام سیاسی، دولت و حکومت 
است.وی با بیان اینکه اگر مردم برنامه های 
نظام را تقویت کنند قطعا  شرایط برای ارتقا و 
افزایش سرمایه های اجتماعی به وجود خواهد 
آمد، افزود: در حوزه پذیرش گردشگری نیاز به 
اقدام فرهنگی داریم که باید این  مسیر را با 

شفافیت کامل پیش ببریم.

برخورد جدی با ساختار شکنان
چارچوب ها  حفظ  به   معتقد   افزود:  وی  
هستیم و با کسانی که ساختارشکنی کنند به 
صورت جدی برخورد خواهد شد زیرا ظرفیت 
گردشگری استان در چارچوب ظرفیت های 
استاندار   معاون  کرد.  خواهد  رشد  اسالمی 
با اشاره به اینکه سمن ها باید در چارچوب 
قوانین مشارکت کنند و دولت هم در شفافیت 
کامل پاسخگو باشد، خاطر نشان کرد:  اگر 
این مشارکت نباشد یقینا هیچ ظرفیتی تاثیر 

گذار نخواهد بود. خوش خبر با اشاره به اینکه  
نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در 
تکمیل این فرایند بسیار امیدوارکننده است، 
ابراز امیدواری کرد: فعاالن با جدیت در خط 
مقدم مطالبه گری مبتنی بر حق و قانون عمل 
کنند، اگر این اتفاق بیفتند همه ظرفیت ها در 

مسیر رفاه اجتماعی سوق خواهد یافت.

فعالیت های طالیی برخی تشکل ها
وی یادآور شد: تشکل های زیادی در استان 
فعال  آنها   از  بخشی  متاسفانه  که   داریم 
نیستند اما برخی هم فعالیت های   طالیی 
و وجدآورانه ای دارند. وی با بیان اینکه باید از 
ظرفیت های نهفته بیشتر استفاده کنیم، ادامه 
داد: یک تشکل غیر دولتی باید بررسی کند 
که آیا با همه ظرفیت اقدام کرده یا نگاه فقط 
مقطعی بوده است.خوش خبر با اشاره به اینکه 
براساس مستندات مردها محور اصلی تشکل 
ها و سمن ها هستند، خاطر نشان کرد:  با توجه 

به اینکه ۵۰ درصد جمعیت را زنان دارند باید 
بیشتر وارد عمل شوند زیرا با توجه به نگاهی 
که به حوزه های تربیتی دارند می توانند تأثیر 

بهتری را به این حوزه بگذارند.

۲۲۱ تشکل مجوز دار در استان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با 
اشاره به اینکه وجود  ۲۲۱ تشکل مجوز دار 
در استان  نیازمند یک بازنگری و نظارت در 
استان است، عنوان کرد:  الزم است گزارشات  
فصلی از سمن ها  داشته باشیم اما هنوز 
مدت  در  دولتی  غیر  تشکل  از  را  گزارشی 
مسئولیتم در استان ندیدم در حالی که خدمات 
باید مستند شود. وی با اشاره روز خبرنگار و 
تبریک آن  ادامه داد: خبرنگاران با فروتنی کار 
سخت اطالع رسانی را انجام می دهند که باید 
قدردان آنها بود. وی تاکید کرد: قطعا تشکل ها 
به تنهایی نمی توانند خود را معرفی کنند مگر 
اینکه یک رسانه قوی را پشتیبان داشته باشند.

و  گردشگری  حوزه  فعاالن  مراسم  این  در 
هتل داران هم  درباره چالش های صنعت 
گردشگری صحبت کردند و عنوان شد: کرونا 
حوزه گردشگری را صد در صد به انزوا کشانده 
و از طرفی تعطیلی اماکن گردشگری و هتل 
ها نه فقط بسیاری از فعاالن این صنعت را 
به سختی کشانده مشکالتی را نیز برای این 
مکان ها از جمله مشکل نگهداری و مدیریت 
آن ایجاد کرده است.  یکی از فعاالن این حوزه 
اذعان کرد قطعا بعد از کرونا عالقه به سفر و 
گردش رونق خواهد یافت اما نباید از روش 
های سنتی و کاتالوگ برای معرفی صنایع 
استفاده  گردشگری  های  جاذبه  و  دستی 
کرد و باید خالقیت و نوآوری را مدنظر قرار 
داد. همچنین استفاده از فارغ التحصیالت و 
کارشناسان کاربلد و توانمند از دیگر موضوعات 

مورد بحث این جلسه بود. 
در پایان این مراسم از تمبر انجمن گردشگری 

پایدار و میراث ماندگار استان رونمایی شد.

۳ هزار شغل صنایع دستی؛ پیشران توسعه 

آگهی  تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۲۶۵۲ فرعي از ۴- اصلی که با پالک های 

۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ فرعي از اصلی مذکور تشکیل یک باب منزل را می دهد واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای آقای محمد حاجی آبادی در 
تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان  امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین  شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانجه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق  ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۲         علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ملی  شناسه  و   ۱۸۴۷ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  کویر  سازان  پردیس  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۳۶۰۰۳۵۶۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱- آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش 
 مرکزی - شهر بیرجند - محله شهدا - کوچه شهدا ۳ - کوچه ))ارغوانی(( - پالک ۴ - طبقه همکف - کد پستی: 
۹۷۱۶۶۳۳۸۷۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. ۲- موضوع شرکت و ماده 
۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: رشته ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
 ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها . رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات 
سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه 
های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز .) به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت و گاز 
پتروشیمی وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی ( رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های 
سردکننده ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات 
و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال )آسانسور پله برقی ( سیستمهای خبر و 
هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای 
ساختمان، ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب 
کوچک، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب و شبکه های جمع آوری فاضالب . رشته نیرو : 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات 
برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص . رشته راه سازی : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
ساخت راه ها نظیر جاده های فرعی و اصلی ، بزرگراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال 
 هوایی پایه دار ، فرودگاه ها ، تونل ها ، پلها ، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل شامل) تهیه ، نصب ، 
تعمیر و نگهداری تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی . رشته کشاورزی : دربرگیرنده امور پیمانکاری 
در زمینه جنگل کاری و درخت کاری ، آبیاری ، بهسازی و اصالح اراضی ، احداث حوضچه ها و استخرهای 
پرورش و تکثیر ماهی ، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت محصوالت 
عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ، کارهای دامپزشکی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری 
آن ، کارهای دامپروری شامل ) مرغداری ،گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری (. رشته آب : در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونلهای آب، مخازن 
آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، 
ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و شبکه 
های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، 
و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضالب . انجام خدمات پشتیبانی در زمینه حمل و 
نقل درون شهری، تامین نیروی انسانی، نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه ها و رستوران ها، امور تاسیسات، 
تعمیر و نگهداری ، تایپ و تکثیر. واردات و صادرات ماشین آالت، مصالح و لوازم مجاز مورد نیاز در زمینه ی 
تخصص های فوق الذکر - خرید و فروش محصوالت و ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای فوق - اخذ 
اعتبارات و تسهیال ت مالی از موسسات مالی و اعتباری و بانکی در سراسر کشور درصورت لزوم.فعالیت پس 

از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۳۱006(

ملی  و شناسه  ثبت ۵۸۰۴  به شماره  )سهامی خاص(  نو  فراز طرح  سازه  تغییرات شرکت خروشان  آگهی 
۱۴۰۰۷۷۲۴۷۱۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
بیرجند، محله محله مدرس)عدالت( ، خیابان عدالت ، کوچه شهید آیت ا... مدرس۴۰]عدالت ۷[ ، پالک ۲۳ ، طبقه 

همکف و کدپستی ۹۷۱۸۶۶۴۵۱۳ 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 )۹۳0۹۹7(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مخابراتی بهین سامانه ارتباط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۶۴۵ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۴۳۴۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - 
آقای غالمرضا گرگین به شماره ملی ۰۶۵۰۱۲۸۷۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس معروف به شماره 
ملی ۰۶۵۱۹۸۹۱۰۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان گرگین به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۹۸۵۰ 
به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم سمیه صفائی پور به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۸۶۹۳ به عنوان عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری با امضای 
 دو نفر از سه نفر آقایان احسان گرگین )مدیرعامل( و غالمرضا گرگین )رئیس هیئت مدیره( و خانم نرگس معروف

) نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۳0۹۹۲( ۳۲4۳۵686 - 0۹۳6۵۲۳70۱4-0۹۱۵706۳۲۲0 - خسروی
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خیابان مدرس - تقاطع محالتی

همشهریان محترم 

هایپر مارکت برجیس
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند مجددا بازگشایی گردید

 پیرو آگهی شماره   به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره ذیل: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک ۲ فرعی از ۱۷۵۵ - اصلی بخش ۲ بیرجند اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی .

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ 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 و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۲      علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجندبه این اداره تسلیم نمایند.
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امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند :

ُُّه ما أقبََح بِالُمؤمِِن أن تَکوَن لَُه َرغبٌَة تُِذل
چه زشت است برای مؤمن که خواسته  ای داشته باشد که او را به خواری کشاند.

)تحف العقول، ص48۹(

قاسمی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه 
برای اجرای طرح هاب منطقه ای شتر در استان عزم جهادی 
و همگانی شکل گرفته است، عنوان کرد: یکی از طرح هایی 
که با توجه به شرایط بومی استان، ظرفیت ها و پتانسیل ها از 
سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و 
بهبود معیشت کشاورزان و دامپروران با مشارکت بنیاد برکت 
در استان آغاز شد، طرح هاب منطقه ای شتر بود. غالمرضا 
قوسی در نشست خبری بررسی اقدامات اجرایی پروژه هاب 
شتر در خراسان جنوبی که با حضور مدیر عامل شرکت 
توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برگزار 
شد، گفت: خراسان جنوبی دومین استان در بخش جمعیت 
شتر با تعداد 3۰ هزار نفر شتر می باشد که این آمار ۲۰ درصد 
جمعیت شتر کشور را شامل می شود که ۲ هزار خانوار استان 
از این صنعت بهره مند شده اند. وی خاطر نشان کرد: ساالنه 
یکهزار و ۲۰۰ تن گوشت و یکهزار و ۵۰۰ تن شیر خام شتر 
در استان تولید می شود و اجرای کامل طرح هاب شتر 8 هزار 
فرصت شغلی در استان ایجاد و ظرفیت تولید محصوالت نیز 
به ۲۵ هزار تن خواهد رسید. به گفتۀ وی ۹۵ درصد وسعت 
استان را عرصه های بیابانی تشکیل می دهد و به همین دلیل 
وضعیت بیابانی و مرتعی استان قابلیت افزایش جمعیت شتر 
را دارد و ظرفیت تولید علوفه استان در هر هکتار ۵۰ کیلوگرم 
است که در همین راستا عرصه های بیابانی استان ظرفیت 
دو برابری پرورش شتر و افزایش جمعیت تا ۷۰ هزار نفر را 
نیز دارد و می تواند صنعتی پر سود در مراتع فقیر استان باشد.
 اخذ مجوز واردات دائمی شتر از پاکستان به استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی 
اعالم کرد: بعد از سه ماه پیگیری  مکرر توسط استاندار 
از  شتر  دائم  واردات  مجوز  گذشته  روز  جنوبی  خراسان 
پاکستان به استان صادر شد، تا کنون این مجوز را فقط استان 
سیستان و بلوچستان داشت. مشیرالحق عابدی تصریح کرد: 
در بخش نخست با امضای وزیر جهاد کشاورزی و همراهی 
مجموعه دامپزشکی کشور و تالش های استاندار مجوز ورود 

 ۱۰۰ نفر شتر به استان اخذ شد که می تواند نقطه عطفی در
 راستای تأمین شتر، برابر تعهد قید شده در تفاهم نامه فی مابین
  استانداری و ستاد فرمان امام )ره( در زمینه هاب منطقه ای

شتر باشد. وی تأکید کرد: تعهد استان بنابرآنچه در تفاهم نامه 
 هاب شتر بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برای
 ایجاد طرح های زیرساختی اقتصادی قید شده، تاکنون با
 موفقیت پیش رفته است و تعهدات را بیش از آنچه پیش بینی
 شده بود تاکنون انجام داده ایم. به گفتۀ وی طرح های زیرساختی
 اقتصادی مورد تعهد استان شامل راه اندازی سه سایت قرنطینه

بازار  تولید و تکثیر شتر پرمحصول،  به نژادی  دام، مرکز 
تخصصی دام و ایجاد جایگاه انبار علوفه و دستگاه بسته بندی 
ذرت علوفه ای به اضافه اقدامات دستگاه های خدمات رسان 
اقتصادی اجتماع  افزود: در طرح های  بوده است. عابدی 
محور از جمله ایجاد مرکز جمع آوری شیر و ایجاد کشتارگاه 
و بسته بندی نیز مجموعه استان مشارکت داشته و همه 
تعهدات برمبنای یک پروپزال علمی در حال پیشرفت است. 
خراسان جنوبی اولین استان دارای زنجیره کامل 

پرورش شتر
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( نیز در این جلسه گفت: در راستای دستورات رهبر 
معظم انقالب در خصوص تولید و اشتغالزایی که در سال های 
اخیر به نام رونق و جهش تولید نامگذاری شده است، ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  برنامه های مفصلی در این 
خصوص تدارک دیده و راهبری تلفیق تولید و اشتغال با 
موضوع امنیت غذایی در ستاد اجرایی با شرکت پردیس 
است که در استان های مختلف با توجه به مزیت های نسبی 
آن اقدامات مختلفی برای ایجاد اشتغال انجام شده است. 
مقداد همتی تصریح کرد: ابتدای سال گذشته رئیس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به خراسان جنوبی سفر کرد 
و بعد از آن مطالعات خوبی در خصوص مزیت های استان 
انجام شد تا بتوان تولید را ساماندهی و اشتغالزایی مناسبی در 
خراسان جنوبی ایجاد کرد. وی ادامه داد: یکی از مزیت های 

استان پرورش شتر اعالم شد که با توجه به ظرفیت بیابان 
و مرتع در این استان به عنوان دومین استان دارای جمعیت 
شتر، ظرفیت خوبی برای اشتغالزایی پیش بینی شد. به گفتۀ 
وی طرح هاب شتر برای نخستین بار در کشور سال گذشته 
با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانداری خراسان جنوبی 
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در دستور کار قرار 
گرفت تا این استان به عنوان اولین استان شترخیز معرفی 
و زنجیره کامل تولیدات و محصوالت این دام تکمیل شود.  

252 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( بیان کرد: در راستای اجرای طرح کامل هاب منطقه 
ای شتر تفاهم نامه فی مابین استان و ستاد اجرایی فرمان 
امام از مردادماه سال گذشته جنبه عملیاتی پیدا کرد و ۲۵۲ 
میلیارد تومان اعتبار در قالب خدمات زیربنایی، زیرساختی و 
تسهیالتی برای استان در نظر گرفته شد که از این میزان 
حدود 3۰ میلیارد تومان در قالب ارائه خدمات زیرساختی 
و ۲۲۰ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیالت قرار شد به 
متقاضیان پرداخت شود. همتی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ 
برای تکمیل زنجیره شتر، ۱۰ هزار نفر شتر مولد و ۲۵ هزار 
رأس دام سبک به استان خراسان جنوبی وارد می شود. وی 
اعالم کرد: متقاضیانی که عالقه مند به پرورش شتر هستند 
 می توانند با مراجعه به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در استان از 
 تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی استفاده کنند که هر خانواده ۲ 
متقاضی می تواند داشته باشد و با ۴۰ میلیون تومان دو نفر شتر 
 خریداری می شود و نسبت به پرورش شتر مولد اقدام کنند. 
 به گفتۀ وی اولویت پرداخت تسهیالت با افراد بیکار فاقد بیمه 
 است که می توانند با دریافت تسهیالت شغل پایداری برای خود 
 تأمین کنند چراکه تمام محصوالت دام از آنها خریداری می شود.
افتتاح بزرگترین مزرعه دست کاشت خارشتر 

کشور در نهبندان
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با اشاره به زنجیره کامل طرح هاب شتر عنوان کرد: 

از ابتدا زنجیره ارزش پرورش شتر نهاده دامی می باشد که 
می خواهیم نهاده دامی شتر در استان ایجاد شود چرا که 
مقرر شد ۱۰ هزار نفر شتر به جمعیت دامی استان خراسان 
جنوبی اضافه شود و تاکنون ۷۵۰ نفر شتر مولد وارد استان 
خراسان جنوبی شده است و ۲ هزار و ۲۵۰ نفر دیگر نیز در 
چند ماه آینده افزوده می شود که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید 
به ۱۰ هزار نفر برسد. همتی تصریح کرد: در زمینه علوفه 
دو سیاست پیش بینی کرده ایم که سیاست نهایی ما تأمین 
علوفه مورد نیاز دام سبک و سنگین در داخل استان است که 
برای این منظور با کمک استانداری و منابع طبیعی ۲ هزار 
و ۵۰۰ هکتار بیابان برای کاشت علوفه واگذار می شود که 
تاکنون ۱۵۰۰ هکتار نیز داده شده است و در ۴۰۰ هکتار 
آن گیاهان مرتعی و خارشتر کاشت شده است. وی اعالم 
کرد: بزرگترین مزرعه دست کاشت خارشتر کشور در حیدرآباد 
نهبندان به زودی افتتاح می شود، همچنین در نهبندان نیز 
یکهزار هکتار زمین در اختیار ما قرار گرفته است که بنا 
داریم با شیوه های نوین به ایجاد مراتع دست کاشت اقدام 
کنیم چون شتر حیوانی مرتعی است و باید در مراتع پرورش 
یابد. به گفتۀ وی ذرت علوفه ای نیز در استان کاشته می 
شود و کاشت این محصول به صورت پایلوت در ۵۰ هکتار 
از اراضی پایین دست سد رزه آغاز شده است که قابلیت 
ارتقاء تا ۵۰۰ هکتار را دارد و امید است تا پایان سال ۱۴۰۰ 

نیازمندی های علوفه ای را در خود استان تأمین کنیم.
 افتتاح بزرگترین قرنطینه شرق کشور در حیدرآباد
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 
 امام )ره(  با بیان اینکه یکی از مشکالت عمده استان در تکمیل
 زنجیره شتر این بود که متقاضیان آشنایی چندانی با پرورش 
شتر نداشتند، گفت: در اولین اقدام ایجاد اتحادیه شترداران 
 استان را در دستور کار قرار دادیم که با کمک استانداری موافقت
 اصولی صادر و اتحادیه نیز تشکیل شده است تا از این طریق
 متقاضیان مسائل مربوط به این دام را پیگیری کنند. همتی افزود: 
 در کنار این موضوع زیرساخت های استان را نیز در دستور کار 

 قرار دادیم و در حال حاضر بزرگترین مرکز قرنطینه شرق کشور 
 به مساحت هفت هکتار در حیدرآباد نهبندان آماده افتتاح است. 
وی بیان کرد: عملیات اجرایی فاز نخست بازار دام نهبندان 
ماه آینده آغاز می شود، همچنین کشتارگاه نهبندان در حال 
 ساخت است و  بازار دام و کشتارگاه حاجی آباد زیرکوه نیز 
 آغاز شده است و فاز اول مرکز به نژادی و تکثیر شتر پرمحصول
در بجد شهرستان بیرجند نیز ماه آینده افتتاح می شود که 
هدف آن تأمین دام مولد و خودکفایی استان در این زمینه 
است. به گفتۀ وی استان خراسان جنوبی در زمینه تعهدات 
خود در طرح هاب شتر تاکنون در زمینه تامین زیرساخت های 
خوب عمل کرده که تقریبا بیشتر از تعهدات تفاهم نامه است 

و امید است این کمک ها ادامه داشته باشد. 
فرآوری شیر شتر در استان

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام 
 )ره( آخرین حلقه زنجیره شتر را محصوالت و بازار آن دانست
و عنوان کرد: بدون شک هر قدر زیرساخت و نهاده ،تولید 
و تأمین شود اما این محصول به فروش نرسد عمال اقدامی 
انجام نشده است، چراکه مردم آنچنان که باید با محصوالت 
شتر آشنایی ندارند. همتی تصریح کرد: شتر مولد روزانه قادر 
به تولید پنج تا ۱۰ لیتر شیر عالوه بر تغذیه بچه خود است که 
 نسبت به خرید تضمینی شیر شتر در استان اقدام کرده ایم و 
اعالم آمادگی می کنیم از یک لیتر تا یک تن شیر شتر را  در صورتی 
 که با استانداردهای اعالم شده  تهیه شده باشد را  خریداری
 کنیم و در این زمینه سه مرکز جمع آوری در شهرستان های 

نهبندان، خوسف و سرایان در نظر گرفته شده است. 

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۴ تن شیر شتر در استان خریداری 
شده است، همچنین  ۱.۷ دهم تن شیرخشک نیز در استان 
تولید شده است که اگر مقداری توسعه یابد به عنوان اولین کار 
حرفه ای شیرخشک شتر در کشور مطرح خواهد شد. به گفتۀ 
 وی به زودی کارخانه فرآوری شیر شتر در استان راه اندازی 
می شود و حتی تاکنون استان سیستان و بلوچستان برای 
 فروش روزانه ۲۰۰ لیتر شیر به استان اعالم آمادگی کرده است. 

خرید تضمینی محصوالت 
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با بیان اینکه تمام محصوالت شتر را خرید تضمینی 
می کنیم، عنوان کرد: عالوه بر خرید تضمینی شیر شتر، ایجاد 
کارگاه های ریسندگی پشم شتر نیز از دیگر اقدامات است که 
به صورت تضمینی از بهره برداران خریداری می شود. همتی 
افزود: همچنین برای خرید تضمینی علوفه خارشتر و پوست 
شتر در استان نیز اعالم آمادگی می کنیم، پوست شتر از 
پوست گاو و گوسفند خیلی مقاوم تر است در حالی که آن را 
در چاه می اندازند که اگر کشتارگاه به شکل اصولی آن را جدا 
کند پوست را خرید تضمینی می کنیم. وی تاکید کرد: از سال 
گذشته تاکنون اقدامات زیادی برای تکمیل زنجیره شتر در 
استان انجام شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ حلقه های این 
زنجیره تکمیل خواهد شد تا به اهداف هاب منطقه ای شتر 
به عنوان اولین استان برسیم. به گفتۀ وی اولویت طرح هاب 
شتر در استان با تولید محصوالت شیر، دوغ و شیرخشک 
شتر است ولی در زمینه تولید مواد آرایشی و بهداشتی و 
روغن فرآوری شده کوهان شتر در حال اخذ مجوز هستیم.

عزم جهادی برای اجرای طرح هاب منطقه ای شتر در استان
پرورش شتر، صنعتی سودآور در مراتع فقیر

برکت در اجرای طرح هاب شتر

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت های اینترنتی دانشگاه ها
انجام پروژه های دانشجویی، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوی مقاالت ، ترجمه متون، طراحی
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهای

@ noavarannet

نوآوران نت
خیابان پاسداران،جنب اداره پست / ۳۲۲۳۴۵۰۱

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

آگهــی استخــدام
شرکت میناکان)مجتمع مس قلعه زری( فعال در حوزه  صنعت مس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق جدول زیر 
از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه  تخصصی و روانشناختی از بین متقاضیان بومی شهرستان خوسف به صورت قراردادی اقدام به جذب 
نیرو نماید.افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند می توانند برای اطالع از شرایط شرکت در آزمون و مفاد آگهی به آدرس اینترنتی 
 Azmoon.birjand.ac.irو برای ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ به آدرس اینترنتی qalezarimine.com 

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 صفحه
  5 از 1

 

 

 «شناسایي و بکارگیری نیروی قراردادی آگهي »
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سابقه  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی عنوان شغل
 تعداد مورد نیاز فعالیت

 معدل
آخرین 
مدرک 
 تحصیلی

 سایر توضیحات جنسیت

ی دارای پروانه اشتغال پایه یک یا ارشد از نظام مهندس مرد/زن 15 نفر1 الس 10 مهندسی معدن کارشناسی مسئول فنی
 معدن

کارشناس دفتر 
 کارشناسی فنی

مهندسی عمران 
گرایش نقشه 

 یبردار
 افزارهای نقشه برداریمسلط به دستگاه ها و نرم  مرد 15 1نفر الس 3

کارشناس دفتر 
 مسلط به نرم افزارهای اکتشافی و الگینگ مرد/زن 15 1نفر الس 2 زمین شناسی کارشناسی فنی

 ایمنی و مسئول
HSE   

کارشناس ایمنی و  کارشناسی
 HSEدارای گواهینامه پایان دوره  مرد/زن 15 1نفر الس 5 بهداشت

مهندسی برق  کارشناسی کارشناس برق
 دارای تجربه در برق صنعتی  مرد 15 1نفر الس 2 قدرت

 مرد/زن 15 1نفر الس 5 حسابداری کارشناسی حسابدار صنعتی
انین مسلط به نرم افزارهای راهکاران سیستم، آشنایی با قو

ماعی، مالیاتی، قانون تجارت، قانون بانک، قانون تامین اجت
 بورس

 مرد/زن 15 1نفر الس 5 حسابداری کارشناسی حسابدار مالی
انین مسلط به نرم افزارهای راهکاران سیستم، آشنایی با قو

ماعی، مالیاتی، قانون تجارت، قانون بانک، قانون تامین اجت
 بورس

 عیمسلط به قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتما مرد/زن 17 1نفر سال3 حقوق کارشناسی کارشناس حقوق
اداری و 
 مرد/زن 17 1نفر الس 3 مدیریت کارشناسی کارگزینی

 
ی آشنایی با قوانین کار، تامین اجتماعی، طرح طبقه بند
 مشاغل و مسلط به نرم افزارهای نوین منابع انسانی

زمین  کاردانی حفار
 شناسی/معدن

 سالمتی کامل جسمی و روانی مرد 15 1نفر الس 4

زمین  کاردانی کمک حفار
نفر4 الس 2 شناسی/معدن  سالمتی کامل جسمی و روانی مرد 15 

کارشناس 
 آزمایشگاه

 یمهندس/شیمی کارشناسی
  مرد/زن 15 1نفر  شیمی

 تعمیرکار
دیپلم 

نفر 2 الس 3 مکانیک فنی/کاردانی دارای مهارت تعمیر موتورهای دیزلی، جوشکاری برق،  مرد 15 
 جوشکاری گاز و تراشکاری

نفر  سال3 برق کاردانی دینام پیچ  دارای مهارت تعمیر و سیم پیچی انواع دینام ها مرد 15 1
ژیرمعدن/متالو کاردانی اپراتور کارخانه فرن 4     مرد 15 

راهنمایی/  کوهبر
نفر 50   دیپلم  سالمتی کامل جسمی و روانی مرد 12 

 دارای گواهینامه پایه یکم مرد 14 2نفر  مکانیک دیپلم فنی راننده

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي(  شماره )99-16(
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: احداث ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ حسین آباد 
 )۲0۹۹0۳0۲۵۹0000۱6( فراخوان  به شماره   www.setadiran.ir آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  را  سربیشه 
کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهینامه صالحیت پیمانکاري )حداقل پایه ۵( و صالحیت ایمنی کار از وزارت تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی و ظرفیت آزاد و دارای تجربه کاری واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 0۹:00 صبح 

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/0۵/۲6 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
۱ - مدت و محل انجام کار : ۹ ماه کامل شمسی –  حسین آباد سربیشه   

۲ - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 4۲۱/6۲۱/6۸۲ ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره ۲64۳۸۵6 
بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

۳ - مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 0۹:00 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/06/0۵ 
4 - محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/06/0۵ )ساعت ۱0:00(

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي 
خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن 
صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه 
هیئت ابوالفضلی


