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امیدی برای رسانه ها

چند روز پیش هفتمین استاندار خراسان 
»محمدصادق  شد.  منصوب  جنوبی 
معتمدیان« که به عنوان  نماینده عالی 
معارفه  دیگر  روزی  استان  در  دولت 
خواهد شد، مصاحبه هایی نیز با رسانه 
ها داشته است. بر اساس شنیده ها  از 
های  گفته  همچنین  و  کنار  گوشه 
تعامل  شیوه  توصیف  در  خبرنگاران 
معتمدیان با رسانه ها، خوشبختانه گویا 
او چهره ای رسانه ای دارد و این نکته 
پر اهمیتی برای ماست. چرا که در تمام 
سال های گذشته خبرنگاران همواره 
دغدغه تعامل با مسئوالن و خصوصا 
راس این هرم یعنی ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4226
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نماینده ما غالبا  هنگام
 رای دادن در باغ نیست

صفحه 6

صفحه 6

در انتخابات 1400، اصالح طلبان 
با یک نامزد شرکت خواهند کرد

صفحه 6

حمایت ایران از یمن 
معنوی  است 

آمریکایی ها بهتر است آتش 
کالیفرنیا را خاموش کنند

صفحه 6

 نیروگاه  مخروبه غفاری ، خراشی بر چهره شهر  / صفحه ۳اختتامیه جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی / صفحه ۵

اخطارهایی که مطالبات مردم
استان را قربانی می کند ؛

تذکر به  وزیر راه
قبل از شروع به کار 

حدود دو هفته قبل ، وزیر جدید  راه و شهرسازی قبل 
از نشستن بر مسند وزارت از یکی از نمایندگان استان 
تذکر گرفت. در این تذکر که به ابتکار نماینده مردم 
بیرجند ، درمیان و خوسف به اسالمی ، وزیر راه و 
شهرسازی داده شد به پروژه راه آهن اشاره شده است.

در متن تذکر کتبی حجت االسالم عبادی به وزیر 
آمده است: » با توجه به اهمیت راه آهن شرق و اتصال 

شهرستان بیرجند  ... مشروح در صفحه ۵

ظرفیت های استان
باید شکوفا شود

تاکید استاندار بر تقویت استعدادهای مرزی و اقتصادی خراسان جنوبی ؛

صفحه ۵
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ضمن تشکر از همه سرورانی که در
 مراسم تشییع و تدفین عزیزمان 

شادروان سید محمدرضا علوی صدر )زارعی(
 دبیر آموزش و پرورش 

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز یکشنبه 

۹۷/۹/11 از ساعت ۲/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل مسجد 
 آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: علوی صدر )زارعی(، آیتی و سایر بستگان

خبر جانگداز درگذشت پدر بزرگ عزیزم

شادروان اسدا... نجفی 
را از راه دور دریافت نمودم و در تنهایی گریستم

مادربزرگ نازنین 
دایی و خاله عزیز و مادر بهتر از جانم

این مصیبت را به شما تسلیت گفته و صبر و شکیبایی 
برایتان آرزومندم.

محمدرضا یاوری از آمریکا

خاندان بزرگ نجفی و یاوری
فقدان اندوهناک اسوه شرافت و پاکی

 انسانی وارسته و خوشنام

 شادروان اسدا... نجفی
  را حضور شما و به خصوص خواهر عزیزمان تسلیت می گوییم.

مونیکا و دکتر اسد یاوری از آلمان

ضمن تشکر از کلیه سرورانی که در
 مراسم تشییع و تدفین 

شادروان اسدا... نجفی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه 
۹۷/۹/11 از ساعت 14/30 الی 1۵/30 در محل مسجد 
 امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های نجفی و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در
 مراسم تشییع و تدفین عزیزمان

 شادروان علی رمضانی
 )فرزند قدرت ا... رمضانی کارمند بانک ملی( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت 
آن مرحوم امروز یکشنبه ۹۷/۹/11 از ساعت ۲/30 الی 3/30 
بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه 
اول سجادشهر برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی 

مزید امتنان می باشد.
خانواده های: رمضانی، عابدینی، زرنگ ، جعفری و سایر بستگان

خاندان معظم و معزز نجفی، یاوری و رقیمی 
با کمال تاسف و تالم ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان اسدا... نجفی
  و خواهر زاده عزیزش مرحوم محمدرضا نجفی

 را حضورتان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 
محترم از خداوند متعال صبر و شکیبایی آرزومندیم.

محمدحسین بیدختی ،زهرا تخم پاش مقدم ، علی یوسفی،فاطمه بیدختی،
عباس بیدختی ، نرجس ظهوری

جناب آقای کربالیی محمد حسن زنجیری
و فامیـل وابسته

درگذشت مرحومه مغفوره  سرکار خانم  کربالئیه رباب زنجیری 
والده بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال رحمت واسعه الهی

 برای آن مرحومه مسئلت داریم. 
خانواده های: فخار، حسینی، عباسی

جنـاب آقـای مهنـدس غالمرضـا یـاوری
 و خانـدان محتـرم نجفـی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج اسدا... نجفی
را از صمیم قلب خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال
 برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

محمد آژنگ

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند
موضوع مناقصه: انجام کامل ممیزی امالک واقع در محدوده قانونی 

و خدماتی سطح منطقه دو شهر بیرجند شامل: بازدید میدانی، نقشه برداری زمینی کلیه 
امالک ، برداشت کامل اطالعات امالک و معابر اصلی و فرعی، تکمیل فرم های ممیزی مورد 
 تائید، ورود اطالعات به سیستم شهرسازی )سرا ۸( و تهیه نقشه وضع موجود به صورت
 GIS Ready و اتوکد به صورت الیه بندی در محدوده ممیزی و تطبیق آن با طرح 

تفصیلی مصوب و نقشه های شهرداری برابر شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه 
شرایط عمومی متقاضیان: کلیه متقاضیان حقوقی که ضمن داشتن رزومه کاری مرتبط با 
موضوع دارای یک یا مشترکا به شرح جدول ذیل گواهی صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 

کشور و یا شورای عالی انفورماتیک باشند می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

حداقل رتبهتخصصگروهردیف

شهرسازی 1
و معماری

3شهرسازی

تخصص های 
مشترک

نقشه برداری زمینی – مطالعات جغرافیایی و برنامه 
Gis ریزی فضایی- سیستم اطالعات جغرافیایی

3

گواهینامه رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیکی ۲
از امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور

3

 متقاضیان می بایست مبلغ 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه 
به صورت ضمانتنامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 
3 ماهه و قابل تمدید یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰6۱۰ بانک شهر 
شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه 
نماید. محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری 
)ساعت ۱3/3۰( مورخ ۹۷/۰۹/22 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی - 

بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۱۰ مورخ ۹۷/۰۹/2۷  در سالن جلسات شهرداری  بیرجند 
 به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-۰۵6322222۰۰ تماس حاصل فرمایید.

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

آگهـی تجدیـد مناقصه عمومـی 

جناب آقای مهندس غالمرضا یاوری
 و خاندان محترم نجفی

با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج اسدا... نجفی
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و ضمن 
ابراز همدردی، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

آگهی  استخدام 

شرکت کار و تامین 

متعلق به سازمان تامین اجتماعی

جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت فیزیکی
 ) نگهبان (

مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

شرح در صفحه آخر
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قیمت طال و سکه روند کاهشی خود را ادامه می دهد  

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت طال و سکه در بازار اعالم کرد: قیمت طال 
و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن نرخ این محصول ادامه خواهد داد. قیمت طال و سکه در بازار روز گذشته همچون روزهای 
ابتدایی هفته گذشته روند کاهشی خود را ادامه داده، چرا که مردم و بازار انتظار کاهش این قیمت ها را دارند.

قیمت خرید تضمینی گندم 
افزایش یافت

به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  بخشنده، 
پیگیری های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی 
و درخواست وی از رئیس جمهور در زمینه تجدید 
نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعالم شده،گفت: 
خوشبختانه با موافقت رئیس جمهور و همراهی و 
مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به 
منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان گندم که 
در سه سال اخیر با تالش گسترده خود کشور را در 
گندم خودکفا کرده اند، رئیس جمهور با خرید تضمینی 
گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد.

به همه افراد، یارانه بنزین 
اختصاص مي یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شیوه 
قبلی سهمیه بندی بنزین عادالنه نبود و بر اساس 
طرحی که پیشنهاد شده به همه افراد، یارانه بنزین 
کارت  نام  ثبت  اینکه  وجود  با  یابد.  اختصاص می 
سوخت آغاز شده و قرار است در آینده استفاده از کارت 
سوخت اجباری شود، اما هنوز جزئیات طرح جدید 
سهمیه بندی اعالم نشده است. در طرح های جدید 
مدیریت مصرف سوخت تالش می شود، عالوه بر 
کاهش مصرف، یارانه بنزین به شکل عادالنه تری 
بین قشرها و گروه های مختلف جامعه توزیع شود.

فروش اجباری نان دو رو کنجد 
تخلف و گران فروشی است

رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره 
برخی  در  نان  قیمت  غیرقانونی  افزایش  با  برخورد 
نانوایی ها گفت: مشکالت نانواها باید حل شود اما نه با 
روش افزایش قیمت قوت غالب مردم. وی گفت: برخی 
نانوانی ها با فروش نان یک رو و دو رو کنجد به صورت 
اجباری عمل می کنند که مصداق گرانفروشی است.

دالالن، خوِد خودروسازان هستند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این 
که رانت خوار و داللی در بازار خودرو وجود ندارد و 
دالل و رانت خوار خوِد خودروساز است، گفت: پیشنهاد 
خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه ۵ درصد 
زیر قیمت بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع است.

سرمقاله

امیدی برای رسانه ها

* امین جم

در  دولت  عالی  نماینده   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مصاحبه  شد،  خواهد  معارفه  دیگر  روزی  استان 
هایی نیز با رسانه ها داشته است. بر اساس شنیده 
ها از گوشه کنار و همچنین گفته های خبرنگاران 
ها،  رسانه  با  معتمدیان  تعامل  شیوه  توصیف  در 
و  دارد  ای  رسانه  ای  چهره  او  گویا  خوشبختانه 
این نکته پر اهمیتی برای ماست. چراکه در تمام 
سالهای گذشته خبرنگاران همواره دغدغه تعامل با 
مسئوالن و خصوصا راس این هرم یعنی استاندار 
را داشته و دارند. متاسفانه خراسان جنوبی همواره 
در  و  است  داشته  ای  غیررسانه  اغلب  مسئوالنی 
از روابط  اندک امیدی حتی به بسیاری  این میان 
عمومی های دستگاه های اجرایی هم نبوده است! 
پیش از این پاسخ گرفتن از مسئوالن بویژه در رده  
هایی چون معاون استاندار و مراتبی از این دست  
حتی ماه ها نیز به طول می انجامیده است و در 
نهایت هم یا شنونده توجیهات بوده ایم و یا تماشاگر 
سکوت کر کننده آن مقام مسئول! بگذریم که گاهی 
رفتار های تند و عاری از ادب و نزاکت هم چاشنی 
این همه  شده است. حاال رفتار استاندار جدید نوید 
روزهای روشنی  حداقل برای رسانه ها و در زمینه 
پاسخگویی و تعامل درست به شمار می رود. رفتاری 
که امید است در تمامی زیرمجموعه های ایشان نیز 
نمود پیدا کند و رسانه های استان پس از این بتوانند 
در فضای باز به کار و رسالت حرفه ای خود بپردازند. 
شاید بخش بزرگی از عدم مطالبه گری رسانه ها که 
از طرف مردم مورد انتقاد قرار می گیرد، همین حلقه 
مفقوده تعامل مسئوالن است. موضوعی که اگر با 
تدابیر استاندار تغییری در ان انجام گیرد، مطمئنا آثار 
مثبت زیادی به همراه خواهد داشت. خبرنگار اگر 
بدون دغدغه با مسئوالن در ارتباط باشد و روزها 
به  تواند  می  نشود،  معطل  مدیران  اتاق  در  پشت 
نه  دنبال کند؛  را  واقعی مطالبه گری خود  معنای 
اینکه با برخورد های برخی که از روی ناآگاهی به 
اصول رسانه و مطبوعات به سمت خبرنگار نشانه 
می رود، انگیزه هایش هم روز به روز کمرنگ تر 
ازین  امیدواریم  شود.  سرخورده  جامعه  در  و  شده 
پس کار رسانه های استان با همراهی و همکاری 
بیش از پیش مسئوالن همراه شده و شاهد اتفاقات 
از  که  روندی  استمرار  باشیم.  استان  برای  خوبی 
آن  شاهد  خبرنگاران  با  تعامل  در  استاندار  سوی 
هستیم، مطمئنا آینده روشنی خواهد ساخت. چه بسا 
تاکنون نیز این نوع برخورد بسیاری از گمانه زنی 
های منفی و ترس و هراس های دامن زده شده 
پیرامون ایشان، برای رسانه ها را از میان برده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد 
مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور خبر داد. پوری حسینی با بیان این که 
برای دومین سال متوالی سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به مشموالن 
پرداخت می شود، افزود: امسال در نخستین روز آذر ماه، دومین نوبت سود سهام عدالت به حساب 

مشموالن واریز شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه روند پرداخت سود سهام عدالت در سال جاری نسبت به سال گذشته 
کمی متفاوت است، اظهار کرد: پارسال در نوبت اول یک سوم سود به تمامی مشموالن پرداخت 
شد اما امسال سیاست بر این است که سود سهام به صورت گروهی و کامل تسویه شود. رئیس 
سازمان خصوصی سازی گفت: سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود به مشموالن دارای یک میلیون 
تومان سهام پرداخت شد و اغلب این مشموالن از محل تخفیف است؛ بنابراین عزیزان در کمیته 
امداد و بهزیستی از این تخفیف برخوردار هستند. وی در ادامه افزود: سال گذشته نوبت اول ۵۰ 
هزار تومان و نوبت دوم ۱۰۰ هزار تومان سود به این مشموالن پرداخت شد که خیلی جلوه نکرد. 
پوری حسینی تصریح کرد: امسال از ابتدا ۱۷۵ هزار تومان به حساب کم درآمد ترین اقشار یعنی 
مشموالن زیرپوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی واریز و به مرور هر ماه یا 
دو ماه یک بار پس از دریافت پول از شرکت های سرمایه پذیر سود سهام به بقیه اقشار مشمول 
جامعه به نوبت پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر تنها سود سهام عدالت مددجویان 
کمیته امداد و مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز و سود بقیه اقشار جامعه هنوز پرداخت 
نشده است. رئیس سازمان خصوصی سازی یادآورشد: هم اکنون افزون بر پنج میلیون و ۳۰۰ 

هزار نفر مشمولین زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور هستند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از 
این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک )ذینفع( امکان پذیر 
است. عبدالناصر همتی اظهار کرد:  از مسائل مهم بازار پول، چک های تضمینی 
بود که در طول سال های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک 

توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. 
وی ادامه داد: بررسی های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد، ارزش این 
چک ها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطالع نظام 
بانکی از مشکالت آن به شمار می رود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به 
پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک های تضمینی، 
قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع )گیرنده( چک را به 
همراه شماره ملی او در چک قید کند. به گفته همتی، چک هایی که اکنون در 
اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهد بود. وی تاکید 
کرد: بنابراین چک های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک های موجود در 
اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک ها 
نقد شود، ضمن آن که از این به بعد چک ها با شرایط جدید توسط بانک ها ارائه 
و صادر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و 
مبارزه با پولشویی کمک می کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و 

شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم.

جزئیات تصمیم سران قوا برای »چک تضمینی«واریز سود سهام عدالت ۵.۳ میلیون نفر تایید شد

بازار خودرو در کشور چند ماهی است که هم آواز با سایر 
بازارها عزم صعود دارد. در این میان موارد مختلف مانند 
اختالف قیمت  بازار و کارخانه، زیان خودروسازان، افزایش 
قیمت تمام  شده خودرو و کاهش عرضه خودرو در بازار 
سبب شده تا وضعیت بازار خودرو و قیمت آن، در التهاب 
و ابهام باشد. شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که 
از  بسیاری  در  که  خودرو  یا  مسکن  مانند  کاالها  برخی 
کشورهای دنیا کاالهای مصرفی به شمار می روند، به عنوان 
کاالی سرمایه ای شمرده می شوند. همین امر سبب شده تا 
با تکانه های اقتصادی در ارزش پول ملی، مردم عالوه بر 
هجوم به بازارهایی مانند ارز و سکه، اقدام به خرید خودرو یا 
مسکن کنند. ابتدای سال جاری نیز نوسانات بازارهای مالی 
در ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز و سکه، 
مردم را به سمت خرید مسکن و خودرو سوق داد. همین امر 

زمینه رشد قیمت در این بازارها را فراهم کرد.
اگرچه مسکن و خودرو هر دو با افزایش قیمت روبرو بودند، 
اما از آنجا که افزایش عرضه مسکن به بازار و ساخت آن 

زمان بر است، التهاب تقاضا در این بازار سریعتر فروکش کرد.
خودروهایی که پیش فروش شدند

خودرو اما با سرعت بیشتری امکان عرضه داشت. در همان 
زمان برای تعادل در بازار و پاسخ به نیاز مشتریان، تصمیم 

بر آن شد تا پیش فروش خودروها در دستور کار قرار گیرد.
اما این هم چاره کار نبود، زیرا بسیاری از دالالن بازارهای 
دیگر به امید سود بیشتر در صف خرید خودرو سرازیر شدند و 
به نا بسامانی بازار خودرو دامن زدند. حتی در آن زمان بحث 
فروش کد ملی برای ثبت نام خودروهای پیش فروش نیز بر 
سر زبان ها افتاد. از سوی دیگر نحوه پیش فروش و عدم 
دسترسی بخش بزرگی از خریداران به سایت فروش صدای 

گالیه ها را بلند کرد.
با وجود این مشکالت، اما متولیان امر امیدوار بودند تا با 
عرضه این خودروها در زمان مقرر، التهابات بازار فروکش 
کند. با این حال با نزدیک شدن به زمان سررسید تحویل 
خودروها، هر بار بهانه ای برای عدم عرضه خودروها مطرح 
شد. یک بار گناه آماده نبودن خودرو ها به گردن تحریم 

افتاد و از مشتریان خواستند به جای خودروی ثبت نامی، 
خودروی دیگری را انتخاب کنند. بار دیگر قطعه سازان به 
عنوان متهم اصلی مطرح شدند که با افزایش قیمت قطعات 
خودرو زمینه را برای افزایش قیمت تمام شده خودرو فراهم 
کرده اند. همچنین از افزایش قیمت مواد اولیه نیز به عنوان 
دلیل دیگر کاهش عرضه خودرو به بازار نام برده می شود. با 
این حال برخی کارشناسان این احتمال را نیز مطرح می کنند 
دنبال  به  بازار،  در  با عدم عرضه خودرو  که خودروسازان 
قیمت های باالتر هستند و امیدوارند در ماه های آینده قیمت 

خودرو بیش از این شود.
احتکار خودرو در کار نیست

رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی این احتمال را رد می کند و عقیده دارد خودروسازان 
تولیدشان را کم کرده اند و حرف شان این است که به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو صرفه اقتصادی ندارد 
و به همین دلیل تیراژ تولید را پایین آوردند. وی با رد احتمال 
که  آنجا  از  داد:  ادامه  خودروسازان  توسط  خودرو  احتکار 

سازمان بازرسی در کارخانه های تولید خودرو مستقر بوده 
و بر فعالیت آن ها نظارت دارد، احتکار خودرو موضوعیتی 
ندارد و پایین آمدن تیراژ تولید درست است. رضیان افزود: 
استدالل دو شرکت بزرگ تولید کننده خودرو این است که 
قیمت فوالد و محصوالت پتروشیمی چند برابر شده و از آنجا 
که مواد اولیه تولید خودرو نیز همین ها است، در نتیجه قیمت 

تمام  شده خودرو افزایش داشته است. 

در بازار خودرو چه خبر است؟

به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های كشاورزي زنان روستایی ریحانه النبی 
شهرستان سرایان )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور در 
ساعات10و11صبح روز یکشنبه مورخ 97/9/25 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان سرایان 
 به آدرس شهرستان سرایان- بلوار ولی عصر)عج( - خیابان جهاد كشاورزی- مدیریت جهاد كشاورزی برگزار می گردد .

بدینوسیله از كلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  
معرفي نامه  از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی ، تاریخ ثبت، كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده 
و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده( برای افراد حقوقی و با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر برای افراد 
حقیقی در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. توجه: هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع 
عمومی ، حداكثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي :       
1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت 2- بررسي و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی 
منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 
 1398  4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: 
1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام ضمنا : گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر 

هیئت مدیره مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های كشاورزي زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان)سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 224 و شناسه ملی14000127189
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های كشاورزي زنان روستایی شهرستان 
خوسف )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور 
به ترتیب در ساعات  10و11و12 صبح روز شنبه مورخ 97/9/24 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد 
كشاورزی شهرستان خوسف به آدرس شهرستان خوسف- بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد. بدینوسیله از 
كلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي 
نامه  از تشکل خود )برای سهامداران حقوقی( و با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر برای )سهامداران 
 حقیقی( در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي :

1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت  2- بررسي و تصویب اصالحیه بودجه 
سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال 
مالی منتهی به 30 آذر 1398 4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی ب- دستور 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده:  1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص لزوم افزایش سرمایه 
2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه ج- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: 1- بررسی و تصویب 
نقل و انتقال سهام  ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه 

 هیئت مدیره به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های كشاورزي زنان روستایی شهرستان خوسف)سهامي خاص(

ثبت شده به شماره ۵40۳ و شناسه ملی 14006074۳94

روستایی  زنان  فعالیتهای كشاورزي  توسعه  از  كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت  اطالع  به 
شهرستان درمیان )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع  عمومي عادي شركت  مذكور ساعت 8:30 
به آدرس شهرستان درمیان- سالن اجتماعات مدیریت جهاد كشاورزی  روز دوشنبه مورخ 97/9/26 
شهرستان درمیان برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام 
دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت،شناسه 
ملی، تاریخ ثبت،  كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال( نماینده و درج عناوین مجمع عادی در روز و ساعت 

مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي:
1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت 2- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه 
سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال 

مالی منتهی به 30 آذر 1398 4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی 
ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران 

 هیئت مدیره محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
 شركت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های كشاورزي زنان روستایی شهرستان درمیان

 )سهامي خاص(
ثبت شده به شماره 4۳19 و شناسه ملی 10۳600۵769۵

به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بیرجند )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب در ساعات  
9و10 روز شنبه مورخ 97/9/24 به آدرس شهرستان بیرجند- خیابان ارتش- سالن اجتماعات مدیریت جهاد 
كشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام 
دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه  از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ،شناسه ملی ، 
تاریخ ثبت، كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده( در روز و ساعت 
مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. توجه: هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع عمومی ، حداكثر 
می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي: 1- استماع 
گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت  2- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی 
به 30 آذر 1397 3- بررسي و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 

1398  4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی
ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر 
مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

  هیئت مدیره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بیرجند )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملی10۳60062۳17
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت  مذكور به ترتیب در 
ساعات  10 و 11صبح  روز شنبه مورخ  24/ 1397/9  به آدرس شهرستان بیرجند- بلوار پیامبر اعظم)ص( 
- هتل كوهستان با كدپستی  9714914775 و )تلفن 05658323368( برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه 
سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از 
تشکل خود )به انضمام شماره ثبت،شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج 

عناوین مجمع عادی و فوق العاده ( در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
 توجه:   هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع عمومی ، حداكثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد.
الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي : 1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد 
شركت   2- بررسي و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر 1397  3- بررسي وتصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398  4- اصالح ماده 32 آیین نامه اداری 

استخدامی صندوق  5- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی  
ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: 1-بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 

ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم 
  هیئت مدیره در دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 2480 و شناسه ملی 10۳600418۳2
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان زیركوه )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي شركت مذكور ساعت 9:30  روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 به آدرس 
شهرستان زیركوه- شهرحاجی اباد- بلوار جهاد- نمازخانه مدیریت جهاد كشاورزی برگزار می گردد. بدینوسیله از 
كلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه  
از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ،شناسه ملی ، تاریخ ثبت ،  كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و 
درج عنوان مجمع عادی( برای افراد حقوقی و با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر برای افراد حقیقی در 

روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
توجه: هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع عمومی ، حداكثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی 

را دارا باشد.
الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي : 1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد 
شركت 2- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي وتصویب بودجه 

پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 
4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی  ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی 

سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیئت مدیره  

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان زیركوه )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 47 و شناسه ملی1400۳7۳2۳92

به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بشرویه )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت  مذكور به ترتیب در ساعات  
10و11  روز سه شنبه مورخ  97/9/27 به آدرس شهرستان بشرویه- انتهای بلوار جهاد - ساختمان شماره2 
جهاد كشاورزی)سالن ترویج( شهرستان بشرویه برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه سهامداران و نمایندگان 
قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام 
شماره ثبت ،شناسه ملی ، تاریخ ثبت ،  كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی 
و فوق العاده ( در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. توجه: هر شخص حقیقی حاضر در 

جلسات مجمع عمومی ، حداكثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد.
الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي : 1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد 
شركت  2- بررسي و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر 1397  3- بررسي وتصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398   4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت 
 خدمات كشاورزی ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: 1-بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم 

هیئت مدیرهدر دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بشرویه )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 11 و شناسه ملی 1400۳۵۳9۵86
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خوسف )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب در ساعات  
8:30 و 9:30 و 10:30 صبح روز شنبه مورخ 97/9/24 در محل سالن مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان 
خوسف به آدرس شهرستان خوسف- بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه سهامداران و 
نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از تشکل خود 
)برای سهامداران حقوقی( و با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر )برای سهامداران حقیقی ( در روز و 
ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. الف- دستور جلسه مجمع عمومي عادي: 1- استماع 
گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت 2- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی 
 منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به

30 آذر 1398 4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات كشاورزی ب- دستور جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده: 1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص لزوم افزایش سرمایه  2- بررسی و تصویب 
 افزایش سرمایه ج- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
ضمنا: گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران 

هیئت مدیره          محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خوسف )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملی 10۳600621۵0
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان درمیان )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب در ساعات  
10و 11روز دوشنبه مورخ 97/9/26 به آدرس شهرستان درمیان - جنب میدان ابوذر - سالن اجتماعات 
مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان درمیان برگزار می گردد. بدینوسیله از كلیه سهامداران و نمایندگان 
قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام 
شماره ثبت،شناسه ملی، تاریخ ثبت،كد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و 
فوق العاده ( در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند. توجه: هر شخص حقیقی حاضر در 
جلسات مجمع عمومی ، حداكثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد. الف- دستورجلسه 
مجمع عمومي عادي:1- استماع گزارش هیئت مدیره شركت در خصوص عملکرد شركت 2- بررسي و 
تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 3- بررسي و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت 
مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 4- بررسی و تصویب مشاركت در شركت خدمات 
سهام.  انتقال  و  نقل  تصویب  و  بررسی  العاده: 1-  ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق   كشاورزی 
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم 

 هیئت مدیره در دفتر صندوق آماده می باشد.  

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان درمیان )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10۳6006۳2۵9
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

اداره آب و فاضالب در شهرستان ...... قبضی با قیمت 
باال برای ما صادر کرده. وقتی به اداره آب مراجعه کردیم 
در کمال تعجب به ما می گویند کم مصرف کرده اید 
و درآمدی برای آب و فاضالب ندارید بنابراین قیمت 
هرمترمکعب برای شما چند برابر می شود.گفتم چکار 

باید بکنیم ،گفتند آب بیشتری مصرف کنید.
915...786
مدت هفت سال بنیاد مسکن زیر شهرک نوفرست 
زمین واگذار نموده ولی تاکنون اداره برق اقدام به نصب 
تیر برق و برق رسانی نمی نماید. بنابراین با توجه به عدم 

زیر ساخت معنی واگذاری زمین چیست.
915...259
اداری  قوانین  کنید  پیگیری  مجلس  نمایندگان 
مدیران  اختیارات  حیطه  یا  نیست.گاها  شفاف  ما 
مشخص نشده و یا حق و حقوق کارمندان مشخص 
نیست. همچنین الزام رعایت حداقل های اخالقی 
برای مراجعین،کارکنان و مدیران شفاف بیان نشده 
است.آیتم های انگیزشی و طرح ارتقای کارکنان با 
شاخص های کّمی هم شفاف و کامل نیست. لطفا 
با مشورت بازنشستگان و شاغلین و در کمیسیون 
های مشترک با دولت، قانون قوی تر و شفاف تری 

را مصوب کنید.لطفا جدی بگیرید
910...673
تا کی همشهریان بیرجندی باید از استانهای مجاور 
نام  داریم  فقط  کنند   اقدام  مجله  تهیه  به  نسبت 
فرهنگ را برای شهرمان یدک می کشیم در مرکز 
استان نمی شود یک دکه مطبوعاتی پیدا کرد گره این 
مشکل به دست کدام نهاد و یا مسئول باید گشوده 

شود لطفا پیگیری کنید.
915...316
روزنامه محترم آوا سالم علیکم، من یک فرهنگی 
کسورات  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و  هستم 
وام  ما  آخه  کند،  می  واریز  دیر  خیلی  را  حقوق 
 گرفتیم و به خاطر دیرکرد اقساط، جریمه می شویم،

لطفا علت را پیگیری فرمایید.
915...246
مدیر کل محترم آموزش و پرورش، علیرغم اینکه 
قبال اعالم شده پول گرفتن از والدین توسط مدیران 
مدارس تحت هر عنوانی اجباری نبوده چرا دبیرستان... 
به عناوین مختلف از والدین پول می گیرند؟ با این 
نماید و  بیداد می  اقتصادی که گرانی  بد  وضعیت 
اجناس چندین برابرشده زندگی برای مردم واقعا دشوار 
شده حاال مدارس هم شدن جز یک مشکل دیگه با 
این وضعیت مجبوریم فرزندمان را مدرسه نفرستیم. 

لطفا مسئوالن مربوطه پاسخ دهند. 
915...233
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص بهسازی پیاده روها با توجه به تردد دانش 
آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر تصادف با 

خودروها  اقدامی نمایید. با تشکر 
915... 358

مهدی آبادی- نیروگاه دیزلی برق بیرجند واقع در خیابان 
ا... غفاری که سال های نه چندان دور، مرکز اصلی  آیت 
امروزه به دلیل تغییر  بیرجند بوده،  تامین برق شهرستان 
کاربری و بالاستفاده شدن آن به مخروبه ای مناسب برای 
تجمع سودجویان، معتادان و همچنین سگ های ولگرد 
تبدیل شده است. ساخت نیروگاه دیزلی برق خیابان غفاری 
سال 1347 با توجه به توسعه و نیاز شهری بیرجند آغاز 
 شد و در سال 1352 با نصب دو دستگاه مولد برق اشکودا 
به قدرت 500 کیلووات و 1000 کیلووات از نیروگاه جدید 
بهره برداري شد. این نیروگاه اما به مرور زمان به دلیل سر 
و صدای زیاد و ساخت نیروگاه های جدید کاربری خود را 
از دست داد. با این حال شرکت برق منطقه ای خراسان به 
عنوان مالک این نیروگاه، خبر از فروش و استفاده از منابع 
مالی حاصل آن، برای احداث تاسیسات و تامین برق منطقه 
به عنوان هدیه ای به مردم خراسان جنوبی اعالم کرد، اما 
نه تنها این کار انجام نشد بلکه این نیروگاه به حال خود رها 

شد و امروزه به مکانی مخروبه تبدیل شده است.
شاید با شنیدن اسم نیروگاه دیزلی برق،تصویری از محیط 
که  مخاطبانی  ذهن  در  کارمند  زیادی  تعداد  با  صنعتی 
ببندد، تصویری که  ندارند، نقش  نیروگاه  این  از  شناختی 

هیچ شباهتی با شرایط موجود آنجا ندارد. 
در محوطه این نیروگاه، درختان کاج زیادی به دلیل عدم 
رسیدگی خشک شده و به سمت کوچه و خیابان های مجاور 
خم شده اند. به گفته ساکنان آن منطقه فضای متروکه نیروگاه 
محیطی امن برای سوداگران و زمینه سوءاستفاده از بقایای 
نیروگاه و حتی شکستن شاخه ها و استفاده از چوب درختان 
را برای آنان فراهم آورده است. بنای متروکه، شیشه های 
شکسته و درختان خشک شده زیبایی را از فضای شهر و 
صدای سگ های ولگردی که به آنجا پناه برده اند، آرامش را 

از ساکنین منطقه سلب نموده است.

نیروگاه برق غفاری، به حال خود رها شده است

نیروگاه  این  نزدیکی  در  که  منطقه  اهالی  و  ساکنان   
زندگی می کنند بارها در مکاتباتی خواستار تعیین تکلیف 
این نیروگاه شده اند اما هیچکدام از سازمان های مربوطه 

پاسخی به این خواسته نداده اند .
آقای حسنی از اهالی محل در گفتگو با خبرنگار آوا با بیان 
اینکه سال هاست این نیروگاه به حال خود رها شده است، 
می افزاید: گزارش هایی از این نیروگاه سابقا گرفته شده و 
اعتراض خودمان را نسبت به وضع این مکان اعالم کردیم 
که متاسفانه تاکنون هیچ تغییری در وضع این مکان ایجاد 

نشده است. وی با بیان اینکه قبال از دود و صدای زیاد این 
نیروگاه در عذاب بودیم، گفت: فضای کنار نیروگاه برق خالی 
است و  هر چند دور تا دور آن با سیم خاردار و فنس گرفته 

شده است اما به راحتی می توان به آن وارد شد که همین 
موضوع باعث شده این مکان پاتوق  شبانه افراد سودجو و  
مصرف کنندگان  مواد مخدر شود که  حتی گاهی متاسفانه 

در بین آنها جنس مونث نیز دیده می شود.
سال هاست  که  محل  اهالی  از  دیگر  یکی  احمدی  آقای 
در جوار این نیروگاه زندگی می کند نیز اظهار کرد: حضور 

سگ های ولگرد در شب و افراد معتاد در نزدیکی نیروگاه، 
باعث نبود امنیت ساکنان شده است، همچنین فضای داخل 
نیروگاه پر از شیشه های شکسته، ته مانده سیگار، پالستیک 

از آن سراغي نگرفته  انگار سال هاست کسي  و... است، 
است. وی گفت: چند روز پیش فردی با ماشین ، طنابی 
را به درخت داخل نیروگاه بسته و با کشیدن آن، درخت را 

شکست و چوب آن را با خودش برد!!! 
وی با گله از وعده های بی سرانجام مسئوالن بیان کرد: 
اما  دادند  را  نیروگاه  کنار  در  ایجاد فضای سبز  قول  قبال 

تاکنون این وعده انجام نشده است..

شهرداری کار خاصی انجام نخواهد داد

چند روز پیش شهردار بیرجند از پیگیری حقوقی جهت تعیین 
تکلیف نیروگاه برق غفاری خبر داده بود اما معاون شهرسازی 
شهرداری در پاسخ به این سوال که وظیفه شهرداری نسبت 
به امالک مخروبه که در سطح شهر وجود دارد چیست، گفت: 
طبق ماده 55 قانون شهرداری ها ، شهرداری بیرجند فقط 
می تواند برای رفع خطر از بنا و دیوارهای شکسته و خطرناک 
و رفع مزاحمت های مندرج در قانون فوق، پس از کسب نظر 
مأمور فنی خود به مالک ابالغ مهلت دار متناسبی صادر نماید 
و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته 
نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر 
یا مزاحمت خواهد نمود. فخیم زاده افزود: شهرداری نسبت به 
تغییر کاربری امالک خصوصی وظیفه ای ندارد و مالک باید 
برای تغییر کاربری آن اقدام کند، بنابراین شهرداری در این مورد 

کار خاصی انجام نخواهد داد. 
به  پاسخ  در  نیز  بیرجند  شهرداری  خدمات شهری  معاون 
خبرنگار آوا بیان کرد: چندی قبل توسط پیمانکار شهرداری 
در نزدیکی نیروگاه برق غفاری تعدادی سگ جمع آوری و  
به مکان مشخص انتقال داده شده است اما در عین حال 
اگر شهروندان سگ های ولگردی را نزدیکی محل سکونت 
خود مشاهده کردند به سامانه 137 اطالع دهند تا برای جمع 
آوری آن اقدام شود. شاکری با بیان اینکه پرسنل شهرداری 
 متعهد به پاکسازی معابر اصلی و فرعی شهر هستند، افزود :

شهرداری درباره ملک های خصوصی مسئولیتی ندارد و مالک 
اصلی باید برای جمع آوری پسماند زباله در ملک خود اقدام کند.

نیروگاه برق غفاری،
 دوباره مورد بهر ه برداری قرار خواهد گرفت

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان در 
خصوص شکایت های مردمی درباره تعیین تکلیف محل 
نیروگاه دیزلی بیرجند عنوان کرد: با توجه به رشد و توسعه 
شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی و رشد 
مصرف برق پیش بینی شده است در آینده نزدیک یک 
دستگاه پست فوق توزیع برای تامین برق مطمئن و پایدار 
در محل نیروگاه احداث شود. دهر آزما افزود: عالوه بر آن 
از محل مذکور به عنوان ساختمان اداری امور انتقال نیروی 
خراسان  جنوبی استفاده خواهد شد و این نیروگاه به زودی، 

دوباره مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

آغاز برداشت گل نرگس 

صداوسیما- برداشت گل نرگس  از 28 هکتار زمین کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون 32 هکتار از اراضی استان زیر 
کشت گل نرگس است که  28 هکتار بارور و 6 هکتار غیربارور است. عصمتی پور  پیش بینی کرد:  16 و نیم میلیون شاخه گل نرگس با کیفیت باال در خراسان جنوبی برداشت 
شود. وی تعداد بهره برداران پرورش گل نرگس در استان را 640 نفر عنوان کرد و افزود: با برداشت این محصوالت 3 میلیارد و 300 میلیون تومان درآمد عاید بهره برداران می شود.

نیروگاه  مخروبه غفاری خراشی  برچهره شهر
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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تاریخ نام حوزه هاردیف
برگزاری

تعداد اعضای مکان برگزاریساعت برگزاری 
حوزه ها

تعداد 
نمایندگان

حاجی آباد- حسینیه حاجی ۸ صبح لغایت ۹۷/۹/۳۰۱۲حاجی آباد- نوده - چناران۱
آباد- نبش بلوار پیروزی

۲۸۸۶

دوست آباد- حسین آباد موهبتی- ۲
مهرک- کالته نو- بشیران - سیج

۵۹۱دوست آباد- مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۹/۳۰۱۸

فخرآباد- پیشبر- بقال- علی آباد پیشبر - ۳
گمنج - سورند - شوشک - دزگ - معین 
آباد- پیچکان - کازگان - نزومند - برسنان

۱۷۴۴ پیشبر- مسجد روستا۸صبح لغایت ۹۷/۱۰/۱۱۲

۱۰۱۲بمرود - مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۱۱۸بمرود۴

۱۹۰۴فندخت- مسجد روستا۹ صبح لغایت ۹۷/۱۰/۲۱۲فندخت - بهمن آباد- بیدخت۵

۱۷۹۴استند- مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۲۱۸استند - کریزان - نیار۶

۱۰۵۲میرآباد- مسجد روستا۸ صبح لغایت ۹۷/۱۰/۳۱۲میرآباد- اسفاد- چاه پایاب۷

۱۰۲۲آبیز - مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۳۱۸آبیز۸

۱۶۴۴بقرائی - مسجد روستا۸ صبح لغایت ۹۷/۱۰/۴۱۲حسن آباد- بقرائی- تاجکوه- اردکول۹

۸۳۲حسین آباد خانم - مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۴۱۸حسین آباد خانم و محمدآباد۱۰

همت آباد- چشمه بید - چاه اله داد - ۱۱
ملکی - تجنود- گزخت- میهمانشهر

۳۱۲۷همت آباد - مسجد روستا۸ صبح لغایت ۹۷/۱۰/۵۱۲

۷۱۲دارج علیا - مسجد روستا ۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۵۱۸دارج علیا - کرت آباد - دارج سفلی۱۲

۳۱۴۷بارنجگان- مسجد روستا۹ صبح لغایت ۹۷/۱۰/۶۱۲بارنجگان - شاهرخت - معصوم آباد۱۳

۱۵۹۴چاه زرد - مسجد روستا۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۶۱۸چاه زرد - چاه عمیق۱۴

شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

                      اصالحیه        تاریخ انتشار: ۹۷/۹/11
پیرو آگهی دعوت جلسه انتخاب نمایندگان 

برای مجامع عمومی شرکت تعاونی بازرگانی 
مرزنشینان زیرکوه قاینات 

)مرحله اول( در تاریخ ۹۷/۹/10 به اطالع 
می رساند:          

تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  از  بدینوسیله 
تعیین  های  حوزه  تفکیک  به  زیرکوه  مرزنشینان 
آید  می  عمل  به  دعوت  ذیل  جدول  شرح  به   شده 
 در جلسه انتخاب نمایندگان )مرحله اول( حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان 
حداکثر  خود  وکیل  همراه  به  تواند  می  نباشد،   پذیر 
ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور به 
دفتر شرکت واقع در حاجی آباد - خیابان امام رضا )ع( 
پالک ۲۱۱ مراجعه و ضمن تنظیم وکالتنامه به وکیل 
خود برگه ورود به جلسه دریافت نمایند. در این صورت 
 هر عضو می تواند عالوه بر رای خود ۳ رای با وکالت و 
ذکر  به  باشد.الزم  داشته  وکالت  با  رای  یک  عضو  غیر 
است، داوطلبان نمایندگی لزوما از اعضای تعاونی و مربوط 
به همان حوزه می باشند و باید تا پنج روز قبل از رای 
با  المجلس  یا فی  و  به دفتر شرکت  با مراجعه  گیری 
حضور در محل هایی که با توجه به حوزه های انتخاب 
باشد برای حوزه مربوطه   نمایندگان به شرح ذیل می 
ثبت نام و اعالم آمادگی نمایند. شایان ذکر می باشد اعضای 
 یک حوزه صرفا در همان حوزه حق رای خواهند داشت.

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری شهرستان بیرجند
در راستای صورتجلسه مورخ ۱۳96/۴/۱۱ مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری 
شهرستان بیرجند و صورتجلسه مورخ 9۷/۲/6 و 9۷/۸/۲6 هیئت مدیره، انتخاب آقایان غالمحسین مرکی به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد حسین برزچی به عنوان نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره و رحمان کیانی به 
عنوان خزانه دار هیئت مدیره انجمن صنفی مورد تایید است. انجمن صنفی مذکور به شماره ۳۰۱-۳/۱-۱۲ در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده  و مطابق اساسنامه کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با 
امضای رئیس هیئت مدیره و یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای 

رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.                  
  اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت اول(
     شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل راه و ترابری بیرجند      تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه و ترابری بیرجند ساعت ۱۳روز 
شنبه ۱۳9۷/۱۰/۰۲ در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی واقع در بلوار صدا و سیما 
برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه افرادی متقاضی کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسی می باشند یک هفته 
از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام و تحویل دفتر شرکت تعاونی واقع 
در اتاق ۵۱ اداره کل راه و شهرسازی فرمایند تا بعد از احراز هویت در کمیسیون نظارت به عنوان کاندیدا معرفی 
خواهند شد. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش به اداره کل راه و شهرسازی استان اتاق شماره ۵۱ مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
 جلسه مجمع را دریافت نمایند. برابر ماده ۱9 قانون بخش تعاون تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه مالی سال های 9۲ و 9۳ و 9۴ و 
9۵ و 96 - تصویب بودجه پیشنهادی سال 9۷ - انتخاب سه نفر اعضای اصلی و سه نفرعلی البدل هیئت مدیره 

 هیئت مدیره                                       برای مدت سه سال -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان طبس )سهامی خاص(
 مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي ومجمع عمومی  فوق العاده شرکت  مذکور به ترتیب در ساعات  9و۱۰  روز چهار شنبه
 مورخ 9۷/9/۲۸ به آدرس شهرستان طبس- بلوار امام رضا)ع( - ساختمان شماره۲ جهاد کشاورزی برگزار می 
گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن 
اصل  معرفي نامه  از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ،شناسه ملی ، تاریخ ثبت ،  کد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال 
نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده ( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. توجه: 
 هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع عمومی ، حداکثر می تواند نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد.
 الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي : ۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت  
۲- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۰  آذر ۱۳9۷  ۳-  بررسي وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت 
 مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳9۸  ۴- بررسی و تصویب مشارکت در شرکت خدمات کشاورزی
ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: ۱- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام ضمنا: گزارش 
اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر 

  هیئت مدیره          صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان طبس )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۰۲۵
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان نهبندان )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع  عمومي عادي و مجمع عمومی  فوق العاده شرکت  مذکور به ترتیب در ساعات  
۱۰و ۱۱ و ۱۲ روز سه شنبه مورخ 9۷/9/۲۷ به آدرس شهرستان نهبندان- بلوار کشاورز - نمازخانه  مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان 
سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت،شناسه 
ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده( برای افراد 
حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبربرای افراد حقیقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
بهم رسانند. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي : ۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص 
عملکرد شرکت ۲- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳9۷ ۳- بررسي وتصویب 
بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳9۸  ۴- بررسی و تصویب مشارکت 
 در شرکت خدمات کشاورزی ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده: ۱- اصالح ماده ۳ اساسنامه 

ج- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱-بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم 

 هیئت مدیره در دفتر صندوق آماده می باشد.  

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان نهبندان )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره ۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۰۴۱۷
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فردوس )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات  
9 و۱۰ روز دوشنبه مورخ 9۷/9/۲6 به آدرس شهرستان فردوس- سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان فردوس برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به 
 عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه  از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت،شناسه ملی، تاریخ ثبت ،

کد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده( در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم رسانند. توجه: هر شخص حقیقی حاضر در جلسات مجمع عمومی ، حداکثر می تواند 
نماینده سه شخصیت حقوقی را دارا باشد. الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي: ۱- استماع گزارش 
 هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت  ۲- بررسي وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به
 ۳۰ آذر ۱۳9۷ ۳- بررسي وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 

۱۳9۸  ۴- بررسی و تصویب مشارکت در شرکت خدمات کشاورزی
ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:۱- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  ضمنا: گزارش 
اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر 

هیئت مدیرهصندوق آماده می باشد.   

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فردوس )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۲۰۶۱



موفقیت و انرژی

موفقیت بزرگان

کار برایتان مثل تفریح باشد

»روپرت  است.  انگیزه  عوامل  از  تالش  و  کار 
و  بزرگ  شرکت  چندین  مدیرعامل  مورداک«، 
جهان،  ای  رسانه  های  غول  از  یکی  و  موفق 
 کار و تالش را عامل ضروری موفقیت می داند.

به گفته او، هیچ چیز آسان به دست نمی آید و کار 
و تالش هم به نوبه خود مفرح و سرگرم کننده 
 است.پس افراد موفق کار کردن را نوعی تفریح 
می دانند و سخت برای آن تالش می کنند. در 
حقیقت این افراد معتاد کار نیستند و واقعا از کار 
به  کردن  خدمت  برند.  می  لذت  خود  تالش  و 
تفریح نقش  است.  دیگران عامل دیگر موفقیت 
موثری در موفقیت شما دارد چرا که موجب ایجاد 

انگیزه بیشتر و حس خوب در شما می شود.

عوامل موفقیت از دید بزرگان

عناصر  از  ارزشمند  و  ناب  ایده های  از  برخورداری 
الزم برای دستیابی به موفقیت است. بیل گیتس، 
مدیرعامل مایکروسافت، می گوید: »من یک ایده ناب 
و فوق العاده داشتم و می خواستم نخستین شرکت 
تولیدکننده نرم افزارهای ویژه رایانه های شخصی و 

خانگی را راه اندازی کنم.«
 به نظر من هم ایده گیتس بسیار خوب بود. خلق

ایده های ناب، فرآیندی عجیب و جادویی نیست؛ 
در واقع این فرآیند از چند مرحله بسیار ساده تشکیل 
شده است که توجه به اطراف و کنجکاوی از عناصر 

ضروری آن به شمار می رود.
اتومبیل شرکت دایملر  »فریمن توماس«، طراح 
و  بخش  انگیزه  مهم  عامل  را  اشتیاق  کرایسلر، 
هدایتگر خود برای رسیدن به موفقیت می داند؛ 
پس افراد موفق کاری را انجام می دهند که به 
آن عشق می ورزند و تنها کسب درآمد به آنها 
انگیزه بیشتر نمی دهد. نکته جالب اینجاست که 
اگر کاری را با عالقه انجام دهید، پول و درآمد 

هم خود به خود به دست می آید.
»الکس گاردا«، مدیرعامل یکی از شرکت های 
موفق تولید کننده بازی های رایانه ای، تمرین 

و ارتقای مهارت را راز موفقیت می داند. 
فرمول  یک  به  وابسته  شدن  موفق  او  نظر  به 
تمرین  و  تمرین  نیازمند  تنها  و  نیست  جادویی 

و تمرین است.
روحیه  باشید،  سمج  شکست  برابر  در  باید  شما 
مقاومت  نامالیمات  برابر  در  نبازید،  را  خود 
شدن  طرد  انتقادها،  مقابل  نهایت  در  و  کنید 
کنید  باور  نزنید.  جا  دیگران  آزار  و  فشارها  ها، 
به  آسانی  به  توانید  می  عوامل  این  به  توجه  با 

فردی موفق تبدیل شوید.

جدول ۴۲۲۶                        

 افقي:1- فرشته موکل بر آبها  - 
گنج  - فلز سرچشمه 2- نارگیل 
- ساده لوح  -گروگان 3- گزمه 
- استان جنوبي - قلعه و حصار 4 
-کتف -  پوستین - خلق و خو 
-  فلز پر مصرف 5- باب روز-  
داخل   - سیلیکاتي  مذاب  مواد 
خوشحال  و  شادمان   - زمین 
نام   - بلند  فریاد    - سالن   -6
 - سالج   - چگونگي   -7 ترکي 
نمایشگاه   -8 باستاني  کمانگیر 
مالیدن-  کتابي  نقاشي - دست 
فراهاني 9- سنگي  مقام  قائم  از 
است شبیه عقیق - درخت جوان 
-  خبرگزاري عراق 10-  مدفن 
شاه عبدالعظیم - دایر و برقرار- از 
برادران حضرت یوسف )ع( 11-  
چهار   - نقاشي  در  چیني  نقطه 
پایان-  رمق آخر 12-  پاره اي 
لنگه   - فرزند  و  زن   - از چیزي 
شب    -13 مزمن  مقابل    - بار 
مهتابي-  باد زهرآگین-  قسمتي 
از گل 14-  دنیا و آخرت - وسیله 
آمریکا 15-   ایاالت  از  نجاري-  
خرده  و  بهانه  تکبر-   و  غرور 

گیري -  دربان

معروف  آثار  از   -1 عمودي: 
شهرنشیني   - کسرایي  سیاوش 
  -3 هامش   - معدوم   -2
از  موجودی خطرناک در بدن-  
شغال   - فومن  دهستانهاي 
زبردست-    - فراق  و  دوري   -4
نیکي  به  تظاهر   - بیمار  غذاي 
5- تسمه و بند چرمي - چشمه 
- ساز تنهایي 6- روستا و آبادي 
- قیف - گشادگي رگهاي پا 7- 
مهر، خورشید - ایالتي در آمریکا 
- فرماندهان 8- آرامش خاطر - 

برف - رنگ  با  باد شدید همراه 
سریع   و  زود   -9 طالیي  زرد 
همجوار - کشیدن 10-  شاد و 
سرمست - زبان کوچک - نفس 
انباشته   - رطوبت    -11 خسته 
  -12 باردار  زن  هوس    - شدن 
باالنشین-   عضو   - مهیب  فریاد 
پشیمان - پسوند زمان 13-  زور 
و قدرت - چیزها - دوست و یار 
14-  جانورانی که ستون فقرات 
دارند - ناشایست 15- سرنیزه - 
از شهرستان های استان خوزستان
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اصول پیشگیری از دیابت 
خوردن غذای سالم و کم شیرین

غذاهای  خوردن  شامل  دیابت  از  پیشگیری   اصول 
 سالم تر،  افزایش فعالیت بدنی و کاهش وزن اضافی 
می باشد. بی شک دیابت یکی از بیماری های شایع 

در جامعه امروزی می باشد و این در حالی است که 
می توان از ابتال به دیابت نوع 2 )رایج ترین نوع دیابت( 
پیشگیری کرد. بهترین شیوه برای مقابله با بیماری 
دیابت رعایت رژیم غذایی کم شیرین، شامل انواع میوه 
و سبزیجات تازه، پروتئین و مواد لبنی کم چرب و نان 

سبوس دار است.

ظروف مسی 
تسکین التهاب و درد آرتریت

برخوردار  قوی  التهابی  ضد  خواص  از  مس 
برای عملکرد  معدنی مهم  مواد  از  یکی  و   است 
تواند  می  رو،  این  از  است.  تیروئید  غده  درست 

مفاصل  از  ناشی  درد  تسکین  برای  خوبی  گزینه 
ملتهب باشد که در آرتریت شاهد چنین شرایطی 
تقویت  خواص  از  مس  همچنین،  هستیم. 
سود ها  استخوان  و  ایمنی  سیستم   کنندگی 
آرتریت  برای  آل  ایده  رو، درمانی  این  از  برد،  می 

است. 

نوشیدن آب چه زمانی خوب 
و چه زمانی نامناسب است؟

بعد از بیدار شدن نوشیدن 2 لیوان آب را تمرین کنید 
نوشیدن آب در زمان درست تاثیر آن روی بدن انسان را 
به حداکثر می رساند. نکته مهم این است آبی که ناشتا 

می نوشید به هیچ عنوان نباید آب سرد باشد و بهترین 
دمای آب در این زمان ولرم است. نوشیدن آب در وقت 
خواب و بعد از خواب توصیه نمی شود و ممنوع است. 
بعد از صبحانه تا 2 ساعت آب نخورید ، صبحانه را به 
تدریج بخورید و بعد از صبحانه، چیزی حدود 2 ساعت 

آب و خوراکی نخورید. 

چرا پاهایتان
 همیشه یخ است؟

سردی پا معموال طبیعی است که در نتیجه ی سرمای 
هوا یا به علت اضطراب و نگرانی روی می دهد. در سرما 
رگ های خونی پا و یا قسمت های دیگر بدن مثل بینی 

منقبض شده و درنتیجه در اثر سرما جریان خون در این 
منطقه کاهش می یابد. اگر شما و یا فردی که در نزدیکی 
شماست دچار درد سینه و یا احساس فشار در قفسه سینه، 
کاهش بینایی، فلج یا ناتوانی در حرکت قسمتی از بدن، 
گیجی، نداشتن نبض در پا و یا نفس نفس زدن است، 

سریعا به  پزشک مراجعه کنید.

بهترین روش از بین بردن
 تلخی بادمجان 

بهترین روش برای از بین بردن تلخی بادمجان، اضافه 
کردن نمک به آن است. این سبزی کم کالری است به 
شرط اینکه هنگام سرخ کردن روغن کمتری به خود 

بگیرد زیرا جذب روغن باال، مقدار چربی دریافت شده 
را افزایش می دهد و برای اینکه بادمجان روغن کمتری 
جذب کند، اول باید قبل از مصرف آن را در نمک 
خواباند. همچنین می توان در مدت زمان کمتر، با شعله 
بیشتری آن را سرخ کرد تا روغن کمتری جذب کند. 

هرچند این نوع روش طبخ، چندان توصیه نمی شود. 

 ویتامین C به بدن در جذب کارآمدتر آهن کمک می کند و نشانگری قوی برای وضعیت آهن محسوب 
می شود. کمبود آهن و ویتامین C معموال دست در دست یکدیگر دارند.

مفاصل متورم و دردناک: سطوح کافی ویتامین C ممکن است به پیشگیری از انواع آرتریت کمک کند، 
در شرایطی که مقدار بیش از حد آن نیز می تواند مشکل ساز باشد. البته مصرف بیش از حد ویتامین 
C بسیار نادر است. مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین C برای زنان 75 میلی گرم و برای مردان 
90 میلی گرم است. نتایج مطالعه ای نشان داد در بدن سوژه های حیوانی که مقدار بسیار زیاد ویتامین 
C دریافت کرده بودند پروتئینی ترشح می شود که استخوان ها را تحت تاثیر قرار داده و تسریع آسیب 

مفصلی و درد در سوژه های مبتال به آرتروز را موجب شد.

اگر می خواهید شاهد کاهش استرس باشید گالب را به عنوان یک نوشیدنی ضد استرس در اولویت قرار 
تقویت سیستم عصبی است که  نوشیدنی سحرآمیز  این  از فوق العاده ترین خواص  این  بر  دهید. عالوه 
می توانید با مصرف و بوئیدن آن سردردهای خود را درمان کنید. اگر خواب تان دچار اختالل شده است، 
این  بدانید که  شب هنگام جهت رفع مشکل بی خوابی تان گالب مصرف کنید، هم چنین جالب است 

نوشیدنی سنتی خوش بو در رفع خستگی نیز موثر و کاربردی است.
غرغره کردن گالب جهت کاهش التهابات و سرخی حلق، لوزه ها، کام و حنجره خیلی اثر دارد، همچنین 
کسانی که بر اثر گرم مزاجی به خشکی مخاط و خون ریزی دچار هستند، می توانند با گالب دهان شویه 

کنند و تاثیر آن را مشاهده کنند.

خواص بی نظیر گالب برای سالمتی کمبود ویتامین C و فقر آهن

برونگراها شادتر از درونگراها هستند و در زندگی نیز موفق ترند. 
این می تواند خبر بدی برای افرادی که ذاتا درونگرا هستند، 
باشد زیرا تمایل به برونگرا یا درونگرا بودن چیزی است که 
با آن متولد می شویم.  اما خبر خوب اینکه ما می توانیم این 
دو گرایش را به صورت هدفمند و با رفتار آگاهانه در برخی 

از موقعیت ها تغییر دهیم، این موضوع پشتوانه  علمی نیز دارد.
خواستند  برونگراها  و  درونگراها  از  محققان  مطالعه ای  در 
مانند برونگراها رفتار کنند و دریافتند درونگراها و برونگراها 
هر دو افزایشی در میزان شادی داشتند. در این تحقیق، رفتار 
برونگرایانه به معنی رفتار با اعتماد به نفس و خوش مشرب 

بودن در موقعیت های اجتماعی بود که تقریبا یک ساعت تداوم 
داشته باشد.این شرایط با مجبور کردن خود به تغییر چیزی که 

ذاتی است، تفاوت دارد.
 مثال درونگراها بعد از داشتن تعامالت اجتماعی نیاز به زمانی 
برای تنها بودن دارند و اگر این فرصت را پیدا نکنند، خسته 
بیشتر درونگرا هستید  اگر شما  اما  و فرسوده خواهند شد. 
بیشتر و خوش برخورد   ِ با رفتاری بر پایه  اعتماد به نفس 
نه  زیرا  برد  خواهید  سود  اجتماعی،  موقعیت های  در  بودن 
احساس  بلکه  برقرار می کنید  ارتباط  بیشتری  افراد  با  تنها 
میزان  از  نتیجه  در  و  شده  بیشتر  رضایت تان  و  شادی 

غیرواقعی  نظرتان  به  اگر  شد.  خواهد  کاسته  استرس تان 
که  می گوییم  برای تان  دیگری  جالب  مطالعه   از  می آید 
نشان می دهد شما در این طرز فکر تنها نیستید. این باور 
درونگرا  افراد  که  باشد  موضوع  این  کننده   توجیه  می تواند 
معموال برای بیرون آمدن از الک خود چندان پذیرا نیستند 
یا  نمی دانند  چون  می دهند  انجام  را  کار  این  به سختی  و 
پاداش  بودن،  برونگراتر  برای  آنها  تالش  که  دارند  تردید 
 خوبی برای شان دارد. اما باید بدانید اگر تالش تان را بکنید تا 
از  باشید،  برونگراتر  است،  دشوار  برای تان  اینکه  علیرغم 

نتیجه ای که می گیرید شاد و راضی خواهید بود. 

تظاهر به خوش برخورد بودن ...

آیه روز

خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی  کند ولی شما را بدانچه دلهایتان ]از روی عمد[ فراهم 
آورده است مؤاخذه می  کند و خدا آمرزنده بردبار است. )سوره بقره / آیه 225(

پیام روز

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست 
زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است. )آنتونی رابینز(
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1234567891۰1112131415
اجرباپکیتاموتا1
ناهناشناهرصبت2
دنبرتنالکامیا3
یورخادراوسرک4
شرابیفهتیمکا5
مسلطاهیالایر6
ناوهراوااگما7
دیسادورهتوربا8
امساراونااسم9
فرایتسسورانپ1۰
ررتاوتهرقنشر11
سانمدالایمرا12
وداپهلماعمقاط13
دنرواالکیدورو14
هاگشیاسادرواهر15

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244-09363654746

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

0915   056   2100

کارت هوشمند خودرو بنز به شماره 
3222358 به نام وحید سلطانی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

حمل بار سعــدیخدمات تاسیساتی دهشیبی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

استخــدام
شرکت پخش سراسری شکالت  باراکا جهت تکمیل کادر خود به: 

شرایطجنسیتسابقهتعدادعنوان شغلردیف

روابط عمومی باال- ظاهر آقا/خانم-12بازاریاب1
آراسته - ضامن معتبر

سرپرست 2
فروش

آشنایی کامل به استان - آقا2 سال2
ضامن معتبر- روش های 

پخش مویرگی

حقوق و مزایا: حقوق قانون کار- بن کارگری-  بن مسکن - ایاب و ذهاب
 سنوات - عیدی و پاداش -بیمه و بیمه تکمیلی

 امنیت  و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی( - آموزش رایگان
شماره های تماس هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه  1- 32371380 /  09159628582
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یادمان شهدای استان

» اگر شهيد شدم براى من گريه نكنيد، چون من از على اكبر حسين بهتر 
نيستم پس براى امام حسين)ع( گريه كنيد.«                                                                       
     “شهيد حسين اربابي”

نماینده ولی فقیه در استان:استاندار خراسان جنوبی:

اخبار کوتاه

استاندار خراسان جنوبى گفت: اين استان به رغم وجود برخى 
محروميت ها و عقب ماندگى در برخى شاخص هاى توسعه، 
داراى پتانسيل هاى بى نظيرى است كه بايد شكوفا شود. به 
گزارش روابط عمومى استاندارى، معتمديان در مصاحبه تلوزيونى 
افزود:  خراسان جنوبى داراى ظرفيت ها و توانمندى هاى بسيار 
خوبى در حوزه هاى معدن، كشاورزى و گردشگرى است.

وى ابراز اميدوارى كرد: با همكارى و همراهى تمامى متوليان 
و مسئوالن استانى و بخش خصوصى در راستاى شكوفا 
كردن استعدادهاى اقتصادى منطقه و استان بتوان گام هاى 
اساسى برداشت. استاندار، مرز مشترک با افغانستان را از ديگر 
مزيت هاى استان دانست و ادامه داد: خراسان جنوبى عالوه 
بر مباحث مذكور در حوزه هاى گمركات، بازارچه هاى مرزى 
و نيز منطقه ويژه اقتصادى داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى 
 است. وى به برگزارى كنگره 2 هزار شهيد استان در آينده اى

نزديک اشاره كرد و گفت: مقارن شدن حضور در استان 
با برگزارى كنگره 2 هزار شهيد استان كه رويدادى بزرگ و 
 حائز اهميت است، افتخارى است كه بايد آن را ارج نهاد.

وى افزود: اميد است بتوان با همراهى تمامى نخبگان، مسئوالن 
و مردم شريف و نجيب استان در خصوص رشد، توسعه و آبادانى 

استان اقدامات و تالش هاى ارزنده اى داشته باشيم.

گروه خبر-نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى با بيان 
اينكه امروز مدرک گرايى جاى علم راه پر كرده است، 
گفت: بايد با علم آموزى همراه با مهارت براى اشتغال 
و توسعه گام برداريم.  عبادى ديروز در جمع دانشجويان 
فنى و حرفه اى استان گفت: بسيج از ۴۰ سال گذشته 
كارآمدى خود را ثابت كرده و دانشجويان با تفكر كارآمد 
بسيجى مى توانند از بيگانه دل كنده و مقابل آنها بايستند. 
وى با بيان اينكه بسيج از ۴۰ سال گذشته كارآمدى خود 
را ثابت كرده است، گفت: اميد است دانشجويان با تفكر 
كارآمد بسيجى در هر جاى كشور، از بيگانه ببرند و با باور 

»ما مى توانيم« كشور را به به بال مالئک  بنشانند.
رئيس دانشگاه فنى و حرفه اى خراسان جنوبى نيز در اين ديدار 
گفت: 3 هزار و 52 دانشجو در اين دانشگاه تحصيل مى كنند 
كه از اين تعداد يكهزار و 3۰3 دانشجوى دختر و يكهزار و 7۴9 

دانشجوى پسر هستند. وى با بيان اينكه اين دانشگاه از نظر 
تجهيزات كارگاهى و آزمايشگاهى مجهز است، افزود:  اين 
دانشگاه كمتر به سمت مدرک گرايى حركت كرده و رويكرد 
علمى و تخصصى دارد از اين رو توجه ويژه مسئوالن را 
مى طلبد. وى گفت: امسال 17 رشته كارشناسى به رشته هاى 

فنى و حرفه اى استان اضافه شده  است.

 علم آموزی جایگزین مدرک گرایی شودظرفیت ها باید شکوفا شود

حوادث 

اخطارهایی که مطالبات مردم
استان را قربانی می کند ؛

تذکر به  وزیر راه
قبل از شروع به کار 

)... ادامه از صفحه 1( بيرجند مركز خراسان جنوبى به 
راه آهن سراسرى، چرا اقدام الزم صورت نگرفته و 
چرا عليرغم وعده آن وزارتخانه نسبت به كلنگ زنى 
اين پروژه در محدوده استان خراسان جنوبى هنوز اين 
كار انجام نشده است؟مردم استان خراسان جنوبى چند 

سال بايد منتظر راه آهن باشند ؟«
 يک كارشناس مسائل سياسى در گفتگو با آوا گفت : 
تذكر به وزير در حالى كه هنوز يک هفته از حضورش 
خصوص  در  تواند  نمى  و  نگذشته  وزارتخانه  در 
تصميمات وزير قبلى پاسخگو باشد وجهى ندارد  و 
مى تواند منجر به بى انگيزگى و تغيير نگاه وى به 
استان  و مردم آن مى شود. وى افزود: متاسفانه برخى 
نمايندگان بدون توجه به موقعيت زمانى و مكانى و 
صرفا بر اساس داشتن يک اهرم قانونى كه در آئين 
نامه هاى مجلس ديده شده است اقداماتى را انجام 
مى دهند كه نه تنها به سود مردم نيست، بلكه در 
بسيارى از مواقع باعث متضرر شدن مردم حوزه هاى 
انتخابيه آنها نيز  مى گردد. اين كارشناس سياسى با 
طرح اين سوال كه  حاصل تذكرات مكرر به وزير قبلى 
كه به دليل پررنگ بودن وجه سياسى آن،  اثرگذارى 
مناسبى  نداشته، چه بوده است گفت: در حالى براى 
وزير جديد نيز همين رويه در پيش گرفته مى شود 
كه مردم حركات نمايندگان را هوشمندانه رصد مى 
كنند و فرق بين كار تبليغاتى و سياسى را با خدمت 
 صادقانه متوجه مى شوند. وى با اشاره به اينكه تذكر ،
 استيضاح و ساير ابزارهاى قانونى نمايندگى،  زمانى

 مى تواند تاثير گذار باشد كه همراهى ساير وكالى 
ملت را نيز با خود داشته و بتواند نوعى اجماع در مجلس 
به وجود آورد ، ادامه داد: متاسفانه نوع تحركات سياسى 
و برخورد با مسائل توسط برخى نمايندگان استان ،  
مورد وثوق و پذيرش ساير وكالى ملت نيست و 
هنوز خراسان جنوبى نتوانسته است اجماعى را حول 
مطالبات خود براى توسعه استان در مجلس شوراى 
اسالمى  ايجاد نمايد.شنيده ها حاكى از آن است كه 
پزشكيان،  نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى سال 
گذشته در بازديدى كه از نمايشگاه مطبوعات داشته 
در پاسخ به يكى از خبرنگاران استان در باره چرايى  
بى توجهى به موضوعات خراسان جنوبى در مجلس و 
همچنين  همراهى  نكردن ساير نمايندگان با مطالبات 
مطرح  شان  نماينده  توسط  كه  استان  اين   مردم 
مى شود با كنايه گفته است: داليل اين را در نطق 

هاى آتشين نماينده خودتان جستجو كنيد. 
فرصت  در  استان  نمايندگان  آيا  ديد  بايد  حال 
باقيمانده خدمت خود خواهند توانست به مدد اجماع 
با سايرين در صحن مجلس موضوعات منطقه اى را 
نيز پيگيرى نمايند و يا كاركرد وكالى مردم استان 
در خانه ملت فقط مصروف مسائل ملى و سياسى 
كالن شده و مطالبات منطقه اى نيز تحت الشعاع 
آن ناكام خواهد ماند؟ )خوانندگان مى توانند نظرات 
av�  خويش را درباره اين ستون به حساب كاربرى

asardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

خبرهای ویژه

*يازدهمين دوره بصيرت خانواده هاى كاركنان منطقه 
پدافند هوايى شرق به مدت 3 روز با دعوت از اساتيد 

برجسته حوزه و دانشگاه  برگزار گرديد.
*جانشين پليس راه استان از وقوع 29 فقره تصادف در 
جاده هاى استان طى هفته گذشته خبر داد و گفت: اين 

حوادث يک فوتى و ۴9 مجروح داشته است.
*به مناسبت روز فردوس طرح بوستان محله اين شهر 

افتتاح و ساخت سالن فرهنگى و ورزشى آن آغاز شد.
*كشاورزان و خيران 6۰ كيلوگرم گل زعفران براى 
ابوالقاسم  سلطان  زاده  امام  متبركه  بقعه  بازسازى 

روستاى قاسم آباد آَيسک اهدا كردند.
هالل  درمانى  آب  و  تفريحى  شركت  *مديرعامل 
فردوس ايرانيان گفت: بزرگترين زيپ الين شرق كشور 
با طول 55۰ متر و با هزينه 25۰ ميليون تومان امسال 
در مجموعه آبگرم درمانى هالل فردوس راه اندازى شد.

۲۶۰۰ ساعت مصاحبه تاریخ شفاهی
 با رزمندگان انجام شد

ارزش  آثار و نشر  اداره كل حفظ  معاون فرهنگى 
ساعت  و 6۰۰  هزار  دو  گفت:  مقدس  دفاع  هاى 
 مصاحبه تاريخ شفاهى با رزمندگان استان انجام شد.
به گزارش مهر، رحيم آبادى با بيان اينكه 19۸ هزار و 
۴73 عكس و اسناد مكتوب از رزمندگان جمع آورى 
شده است، گفت: همچنين 35 هزار عكس و سند 
اسكن و 73 مورد نمايه سازى شده است. وى بيان 
كرد: 23 هزار و ۸21 سند دفاع مقدس هم در سامانه 

كشورى مأوا ثبت  شده است.

شناسایی ۶ واحد متخلف عرضه کننده 
گوشت قرمز تنظیم بازار

صداوسيما- 6 واحد متخلف عرضه كننده گوشت قرمز 
تنظيم بازار در استان شناسايى شدند. معاون بازرسى و 
حمايت از مصرف كنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبى گفت: با توجه به ضرورت بهره 
مندى مناسب و بهينه متقاضيان خريد گوشت قرمز 
منجمد وارداتى تنظيم بازار، بازرسان سازمان در مدت 
زمان توزيع، اقدام به بازرسى و بازديد از تمامى مراكز 
فروشگاهى و عوامل توزيع كاالهاى اساسى تنظيم 
بازار نموده كه در اين راستا با واحدهاى متخلف برخورد 
قانونى صورت گرفت. تهورى گفت: قيمت فروش 
گوشت گوساله منجمد وارداتى براى مصرف كننده 
نهايى به ازاى هر كيلوگرم 29 هزار و 5۰۰ تومان 
مى باشد كه عامالن توزيع موظف به عرضه گوشت 
مطابق با قيمت هاى مصوب هستند و هرگونه فروش 
به غير از مصارف مردمى و خارج از شبكه و باالتر از 

قيمت مصوب تخلف محسوب مى شود.

دانشگاه بیرجند درصدر
 نخبه  پروری  

اختصاص  از  بيرجند  دانشگاه  مقدم-رئيس  دادرس 
به  نخبگان  ملى  بنياد  از سوى  ۸ جايزه تحصيلى 
دانشجويان نخبه دانشگاه بيرجند خبر داد. به گزارش 
آوا، خامسان با بيان اينكه دانشگاه بيرجند در زمره 
اختصاص  از  است  كشور  پرور  نخبه  دانشگاه هاى 
به  نخبگان  ملى  بنياد  از سوى  ۸ جايزه تحصيلى 
دانشجويان نخبه دانشگاه بيرجند خبر داد. وى افزود: 
جوايز  سهميه  درصد  از 7۰  بيش  بيرجند  دانشگاه 
تحصيلى خراسان جنوبى را به خود اختصاص داده 
است. وى اظهاركرد: جايزه تحصيلى در قالب يكى 
از قراردادهاى آموزش يارى، پژوهش يارى و فن يارى 
بنا به نظر استاد راهنما و تأييد معاون آموزشى يا معاون 

پژوهشى دانشگاه به اين دانشجويان اعطا مى شود.

کشته شدن پسربچه ۲ ساله
 به دست برادرش

پسربچه 2 ساله در شهرستان خوسف با ضرب گلوله 
به دست برادرش كشته شد. فرمانده نيروى انتظامى 
شهرستان خوسف گفت: پسر بچه 6 ساله حين بازى با 
تفنگ شكارى مسلح پدرش، برادر 2 ساله خود را كشت. 
صادقى افزود: اين حادثه ديروز در روستاى معدن قلعه 
زرى خوسف رخ داد كه گلوله پس از شليک به قلب 

كودک 2 ساله برخورد مى كند.

فوت عابر پیاده در اثر برخورد 
با مینی بوس در خوسف

و 1۴  روز گذشته ساعت 15  پياده 77 ساله  عابر 
دقيقه بر اثر برخورد با مينى بوس در كيلومتر 12 
محور ببرجند - خوسف جان خود را از دست داد. 
سرهنگ رضائى علت حادثه را تخطى از سرعت 

مطمئنه مينى بوس اعالم كرد.

و  شهردارى  گفت:  بيرجند  غالمى-شهردار 
ساكنان  با  ارتباط  در  مهندسى  نظام  سازمان 
شهر، نگاه مشتركى دارند و هدف نهايى اين 
در  كيفيت  با  كه مسكن  است  اين  ارگان  دو 
اختيار شهروندان قرار گيرد. جاويد در ديدار با 
رئيس سازمان نظام مهندسى و هيئت همراه 
اظهار اميدوارى كرد: با انسجام و پويايى بيشتر، 
شود.  برقرار  نهاد  دو  بين  موثرى  همكارى 
زندگى  ضروريات  از  را  مسكن  به  توجه  وى 
شهروندان دانست كه بايد به گونه اى برنامه 

مشكل،  كمترين  با  شهروندان  تا  شود  ريزى 
 شرايط مطلوبى را در امر مسكن تجربه كنند.
به گفته وى، هدف از اطالع رسانى در خصوص 
پروژه هاى مختلفى كه در شهردارى بيرجند اجرا 
مى شود شفاف سازى افكار عمومى در زمينه 

عوارض دريافتى از شهروندان مى باشد.

استفاده از ظرفیت های نظام مهندسی 
در اجرای پروژه ها

هاى  ظرفيت  از  شد:  يادآور  بيرجند  شهردار 

پروژه ها خصوصًا  اجراى  در  مهندسى  نظام 
دو پروژه بزرگ پارک جنگلى و پارک خطى 

مهرشهر استقبال مى كنيم. 
جاويد از كاهش مشكالت شهرسازى و برنامه 
ريزى هاى موثر براى بهبود وضع اين واحد 
اداره  كار  به  با شروع  كرد:  عنوان  و  داد  خبر 
تخلفات ساختمانى در شهردارى و تجهيز آن، 

كار متمركز پيگيرى مى شود.
به  موصوف  اراضى  براى  پروانه  صدور  از  وى 
موسوى توسط شهردارى بيرجند خبر داد و اضافه 

كرد: پس از سال ها مشكل اين اراضى توسط 
حوزه معاونت شهرسازى و معمارى مرتفع گرديد 

كه منجر به رضايت شهروندان و مالكان شد.
كمک  با  را  مشكالت  حل  بيرجند  شهردار 
ساير نهادها امكان پذير دانست و يادآور شد: 
نقش  و  بوده  مفيد  جلسات  اينگونه  برگزارى 
بسزايى در رفع مشكالت دارد. جاويد خواستار 
توجه به روند صدور پروانه ساختمانى، ضوابط 
طرح تفصيلى و كميسيون ماده 1۰۰ و سيما و 
منظر شهرى در ارتباط با نما، پياده رو، محالت، 

زيباسازى، مبلمان شهرى، ساختمان و ... براى 
حل مشكالت شد. رئيس سازمان نظام مهندسى 
نيز در اين جلسه اظهاركرد: از فعاليت هاى عمرانى 
شهردارى بيرجند طى سال اخير كه در نتيجه آن 
زيباسازى درشهر به صورت گسترده اى نمايان 
به  اشاره  با  تقدير مى گردد.عباسى  باشد  مى 
درخواست برگزارى مداوم اين جلسات افزود: 
براى همكارى در اجراى پروژه هاى مختلف 
اعالم آمادگى كرده و از هيچ كمكى در زمينه 

معمارى و شهرسازى دريغ نخواهيم كرد.

كردند كه با حضور مدير عامل بنياد امام رضا )ع( از ملى ترانه و شعر سپيد رضوى در بيرجند انتخاب هيئت داوران ۸ نفر را به عنوان برگزيدگان جشنواره 

آنان قدردانى شد.به گزارش ايرنا، حجت اشرف زاده 
خواننده موسيقى تلفيقى نيز در اين اختتاميه تجليل 
شد. معاون فرهنگى و رسانه اداره كل فرهنگ و 
ارشاد گفت: اشرف زاده خواننده كشورى در حوزه 
رضوى است و 12 ترانه براى امام رضا )ع( خوانده 
كه به همين دليل تصميم گرفتيم از وى تجليل 
كنيم.رمضانى افزود: مراسم اختتاميه نخستين 
جشنواره ملى ترانه و شعر سپيد رضوى با حضور 
مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا )ع( و جمعى از 
مسئوالن استانى به منظور اشاعه و ترويج فرهنگ 
منور رضوى و گسترش فعاليت هاى فرهنگى و 
ادبى مرتبط با سيره اهل بيت در بيرجند برگزار شد. 
وى يادآور شد: قالب هاى شعرى اين جشنواره 

»شعر سپيد« و »ترانه« بود كه شركت كنندگان در 
بخش ويژه اين جشنواره با موضوع »مدح و منقبت 
امام موسى ابن جعفر )ع(« نيز شركت كردند.وى 
گفت: فراخوان دريافت آثار از فروردين سال جارى 
آغاز شد كه 5۰۸ اثر به دبيرخانه رسيد و در حوزه 
شعر سپيد سه اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شد. 
 وى اظهار كرد: شاعرانى از سراسر دانشگاه ها
در  كشور  هنرى  و  فرهنگى  هاى  انجمن  و 
گفت:  رمضانى  كردند.  شركت  جشنواره  اين 
جعفر عباسى از بيرجند رتبه نخست جشنواره 
را در بخش شعر سپيد كسب كرد و در بخش 
ترانه هيچ اثرى به عنوان نفرات برتر شناخته 
نشد و پنج نفر شايسته تجليل شناخته شدند.

تجلیل از برگزیده های جشنواره ملی شعر رضوی

برزجى-مديركل امور مالياتى گفت: بيش از 13۰ 
ميليارد ريال بخشودگى مالياتى در 7 ماه امسال 
در سطح مديران كل و معاونان به موديان مالياتى 
استان داده شد. مهدى نباتى روز گذشته در گفت 
و گو با ايرنا، حمايت از موديان را از اصول كارى 
در اداره كل مالياتى استان دانست و افزود: از همين 
رو در چارچوب قوانين و مقررات، سعى شده كه 
ماليات موديان بنا بر شرايط، تقسيط شود. وى 
ادامه داد: با الكترونيكى شدن فرآيند ثبت نام و ارائه 
اظهارنامه موديان مالياتى اميدواريم به زودى شاهد 

حذف كاغذ از فرآيندهاى رسيدگى به پرونده هاى 
مالياتى باشيم.وى  اضافه كرد: يكى از نيازهاى مهم 
استان در حال حاضر اشتغال زايى و رونق اقتصادى 
است لذا تالش مى كنيم فعاالن اقتصادى را براى 
انجام تكاليف قانونى راهنمايى كنيم . وى با تاكيد 
بر اينكه براى گذر از بحران هاى اقتصادى همه 
بخش هاى نظام بايد با هم هماهنگ باشند، گفت: 
سازمان امور مالياتى كشور طرح جامع مالياتى را در 
راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى براى وصول ماليات 

به اجرا گذاشته است. 

نباتى، هدف از راه اندازى اين طرح را تكيه بر 
اطالعات صحيح از تمام فعاليت هاى اقتصادى 
و دريافت ماليات عادالنه عنوان و بيان كرد: قطعا 
با اجراى كامل اين طرح جلوى بسيارى از پديده 
هاى مخرب اقتصادى مانند فرار مالياتى و هرگونه 

سوء استفاده از شرايط اقتصادى گرفته مى شود. 
وى تاكيد كرد: كاركنان مالياتى مى توانند با استفاده 
از سامانه هاى رصد اطالعات اقتصادى اين اهداف 
را محقق كنند كه در اين مسير عزم ملى و بسيج 

همگانى نيز يک نياز محسوب مى شود.

را  اقتصادى  هاى  فعاليت  سازى  شفاف  وى 
افزود:  و  برشمرد  امسال  برنامه هاى  از  يكى 
۸۰ درصد اظهارنامه هاى عملكرد سال 1396 
كه در خرداد و تير سال جارى توسط موديان 
مالياتى اظهار و ارائه شده، بر اساس برنامه هاى 
هوشمند سامانه هاى طرح جامع مالياتى پذيرفته 
و قطعى شده است. وى با اشاره به 2۰ درصد 
اظهارنامه مربوط  اين  اظهار كرد:  مانده  باقى 
به موديان پر ريسک بوده كه حداكثر ظرف 
مدت يک سال رسيدگى و قطعى مى شود.

بخشش 130 میلیارد ریال جرائم مالیاتی

مسکن با کیفیت در اختیار شهروندان قرار گیرد
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اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند  
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴۵ فرعی از ۲۱۲۰- اصلی بخش
 ۲ بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علی اکبر ذوقی  ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴۶ فرعی 

از ۲۱۲۰- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علیرضا ذوقی  ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴۷ 
فرعی از ۲۱۲۰- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای حسن ذوقی ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۴۸ 
فرعی از ۲۱۲۰- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای یداله ذوقی در روز شنبه مورخ ۱۳9۷/۱۰/۱ 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 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 

تاریخ انتشار: 1397/9/11    علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3۶47  3۶3  ۰915

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل راه و ترابری بیرجند  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه و ترابری بیرجند ساعت ۱۴ روز 
شنبه ۱۳9۷/۱۰/۰۲ در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی واقع در بلوار 
صدا و سیما برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
 می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به اداره کل راه و شهرسازی استان اتاق شماره ۵۱
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. برابر ماده ۱9 
 قانون بخش تعاون تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه: تغییر نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل راه و ترابری بیرجند به شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی ۲- تغییر حوزه عملیات 
هیئت مدیرهتعاونی به استان خراسان جنوبی محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی.                                                                     
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 امام صادق علیه السالم فرمودند :
ْزِق اَلْبِرُّ یَزیُد فِی الرِّ

 نیكوکاری روزی را زیاد می کند. 
)کتاب الزهد، ص 33(

چگونه برخي ها براي دور زدن 
قانون ياد حکم حکومتي مي افتند

چگونه  گفت:  قم  نماینده  فراهانی،  امیرآبادی 
 برخی ها برای دور زدن قانون یاد حکم حکومتی 
می افتند، اما در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری درحوزه 
تحت مسئولیت شان ... در دریافت پیشنهادات برای 
صدور مجوزها همه مالحظات را در نظر می گیرد؟

پاسخ منفی ۱۰۰ کشور اسالمی به
 آمريکا برای تحريم اجالس وحدت 

 
آیت ا... اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
که  می دانستیم  وحدت  اجالس  از  پیش  ما  گفت: 
آمریکایی ها به عربستان سعودی برای اخالل در 
خواهند  تکاپو  وحدت  کنفرانس  گسترده  برگزاری 
آنها  تکاپوهای  و  ها  تمام تالش  علیرغم  اما  کرد، 
شاهد حضور بیش از 350 مهمان خارجی از یکصد 
کشور جهان بودیم. مهمانان حاضر در اجالس وحدت 
از متفکران فرهیخته و برجسته علوم دینی جهان 
اسالم بودند که عمده آنها به تالش ها و تکاپوهای 
آمریکا برای عدم حضور در تهران پاسخ منفی دادند.

بايد از طرف های اروپايی 
تضمین حقوقی و سیاسی گرفته شود

 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  رحیمی، 
خارجی با بیان اینکه عملیاتی کردن ساز وکار مالی 
اروپا نیازمند زیرساخت های فنی است که حداقل ۲ تا 
۴ ماه زمان می برد، گفت: در این مرحله از مذاکرات 
از لحاظ حقوقی و  به ویژه  باید تضامین مختلف 
سیاسی از طرف اروپایی گرفته شود تا آنان متعهد 
باشند. گرفته  صورت  های  توافق  و  تعهدات  به 

کسي را در قبر کس ديگری 
نمي گذارند

درباره  منتشره  اخبار  به  تهران  شهردار  حناچی، 
واکنش  منافقین  سازمان  در  بستگانش  عضویت 
شما  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  داد  نشان 
عضویت تعدادی از بستگان تان در این سازمان را 
تایید می کنید، گفت: کسی را در قبر کس دیگر 
نمی گذارند،شما هم بروید برای آخرت تان کار کنید.

امیدوارم به جايي برسیم که هر کسي 
بايستد آن  پاي  داده  انجام  کاري 

حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در پاسخ به اینکه 
آیا FATF را شما اولین بار امضا کردید، گفت: چه 
چیزی را امضا کردم؟ خیلی جالب است. من امیدوارم 
به جایی برسیم که هر کسی هر کاری انجام داده 
مردانه پای آن بایستد. ما به FATF نامه می نوشتیم 
که این قانون ماست و چه کسی گفته ما قانون نداریم؟

آمريکايی ها بهتر است آتش 
کالیفرنیا را خاموش کنند

سردار نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه با اشاره 
به تالش دشمن برای بزرگ نمایی مشکالت کشور 
گفت: ما را سرگرم واقعیت های جعلی آمریکا کردند و 
واقعیت های ما را کوچک جلوه می دهند. آمریکایی ها 
می گویند که سایه جنگ بر سر ایران است، اما بهتر 
است که سایه جنگ را از اینجا بردارند و آتش کالیفرنیا 
را خاموش کنند! کالیفرنیا مهد تکنولوژی های جدید در 
آمریکا است اما نتوانستند یک آتش را خاموش کنند.

حمايت ايران از يمن معنوی است 

رژیم کودک کش  گفت:  دفاع  وزیر  حاتمی،  امیر 
سعودی با تشکیل یک ائتالف به یمن حمله کرد 
اما طنین تفکر بسیجی موجب شد تا یمن مقابل 
دشمن ایستادگی کند و امروز کار به جایی رسیده 
که آمریکایی ها به دروغ در حال اتهام زدن به ایران 
هستند که آنها نگذاشتند ما در یمن پیروز شویم. 
آنها فکر می کنند ایستادگی  یمن به دلیل حمایت 
ایران است اما حمایت ما یک حمایت معنوی است.

محمد بن سلمان، سردار سلیماني 
را به رياض دعوت کند

مورد  در  گفت:  ارشد  دیپلمات  موسویان،  حسین 
است.  شده  زیادی  اغراق  یمن  در  ایران  نقش 
نظرات من نظرات دولت ایران نیست، چون من 
اظهار  را  خودم  شخصی  نظرات  و  ندارم  سمتی 
می کنم. اعتقاد من این است که ایران آماده کمک 
و من  است  یمن  برای حل مشکل  عربستان  به 
پیشنهاد می کنم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، 
سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس را به ریاض 
دعوت کند تا بحران یمن را با همکاری حل کنند.

مخالف استیضاح وزير ورزش  
و جوانان هستم

در خصوص  نماینده مشهد  قدوسی،  جواد کریمی 
عملکرد سلطانی فر با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح 
وزیر ورزش هستم، گفت: عملکرد سلطانی فر خوب 
و قابل قبول است. جمع آوری امضا برای استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش آغاز شده است. استیضاح 3 
وزیر طی هفته های آینده به صحن مجلس می آید.

عبدا... ناصری، فعال سیاسی با بیان 
اینکه کنشگران و نخبگان عرصه 
برای  که  اند  دریافته  اخیراً  سیاسی 
روابط  توسعه  به  نیاز  کشور  اداره 

داریم  خود  المللی  بین  مناسبات  و 
مناسبات  به  که  زمانی  تا  گفت: 
کشور  الملل  بین  روابط  توسعه  و 
شدن  انتخاب  نکنیم،  رسیدگی 
هم  طلب  اصالح  یک  نشدن  یا 

تفاوتی در پایان کار ایجاد نمی کند.
ناصری تاکید کرد: در ۲ سال و اندی 
باقیمانده باید شاهد تغییر و تحولی 
مجموع  در  و  بین الملل  روابط  در 

این  در  باشیم.  کشور  نهادهای  در 
انگیزه  اصالح طلبان  حتما  صورت 
بیشتری برای حضور در انتخابات و 
چیدمان تاکتیک های خود خواهند 
احتمال  اینکه  بیان  با  وی  داشت. 

قوی برای حضور محمدرضا عارف 
انتخابات  در  جهانگیری  اسحاق  و 
ریاست جمهوری ۱۴00 وجود دارد، 
اظهار کرد: محمدرضا عارف و هم 
جهانگیری می دانند برای حضور در 
انتخابات باید در یک پروسه تصمیم 
گیری شرکت کنند و قطعاً و نهایتا 
یک نامزد در انتخابات از میان آنها 
ناصری  کرد.  خواهد  پیدا  حضور 
دو  عنوان  به  نامزد  دو  هر  گفت: 
اصالح طلب در انتخابات حضور پیدا 
نخواهند کرد و این فقط در خصوص 
جهانگیری و عارف نیست و در مورد 
دیگر اصالح طلبان هم این موضوع 
صادق است. اصالح طلبان در صورت 
شورای  توسط  رسیدن  اجماع  به 
عالی سیاستگذاری و هسته مرکزی 
فقط  آینده  انتخابات  در  اصالحات 
کرد. خواهند  شرکت  نامزد  یک  با 

در انتخابات ۱4۰۰، اصالح طلبان فقط با يک نامزد 
شرکت خواهند کرد

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی گفت: 
ظریف  استیضاح  می کنم  تصور 
ناپسندی  بسیار  کار  شرایط  این  در 
انجام شود. این  نباید  است و اصاًل 
یکی از اشتباهاتی است که متاسفانه 
برخی  نمایندگان مجلس دارند، آن 
چنان در گذشته هم داشته  اند. اساسًا 
این تسلسل استیضاح بیشتر از اینکه 
نشانگر ضعف دولت باشد، حکایت 
که  دارد  مجلس  خود  ضعف  از 
نمایندگان این هجمه از استیضاح را 
هر چند وقت یکبار به راه می اندازند. 
قرار است وزیر جهاد کشاورزی هم 
اینکه  استیضاح شود. مجلس برای 
بسیاری از ضعف های خود را پوشش 
دهد، از اهرم استیضاح وزرا استفاده 
می کند و این اصاًل پسندیده نیست. 
افزود: در مورد شخص ظریف  وی 
هم طرح استیضاح او نه بجاست و نه 

منطقی. بجا نیست؛ به این دلیل که 
در شرایط کشور که با جنگ اقتصادی 
و دیپلماسی هم روبه رو هستیم، اینکه 
را  کشور  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 

استیضاح کنیم، هیچ معنای صحیحی 
ندارد. از طرف دیگر منطقی نیست؛ 
نمایندگان  دالیل  که  دلیل  این  به 
مردم  عامه  و  جامعه  عقالی  برای 
قابل پذیرش نیست. این از آن دسته 

کارهای غلطی است که در مجلس 
را  موضوع  اما  است.  انجام  حال  در 
هم نباید جناحی کنیم که متاسفانه 
رسانه های اصالح  طلب در این قضیه، 

موضوع را جناحی می کنند. جناحی 
ملی  منافع  به ضرر  موضوع  کردن 
است. فکر نکنند که می توانند ماهی 
مقصود از گل آلود کردن این مساله 
بگیرند. بحث ما بر سر جناح نیست. 

اين سلسله استیضاح بیشتر از اينکه نشانگر ضعف دولت باشد 
حکايت از ضعف مجلس دارد

نبايد حرف هايي را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز درباره اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی اظهار 
کلیات  نشنیده ام.  را  ظریف  حرف های  بنده  کرد: 
کشور  در  واقعیات  یکسری  که  است  این  قضیه 
بگیرند.  آتو  ما  از  و دشمنان می خواهند  دارد  وجود 
به هر حال ما نباید حرف هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما 
اینکه عده ای هم می خواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم که این طور نیست.

بهتر است به سمت مقاومت گرايش پیدا کنند

حسین ا... کرم، فعال سیاسی با بیان اینکه باور به 
مقاومت،  به  نسبت  سازش  بودن  دار  هزینه  کمتر 
موضع  این  کرد:  اظهار  است،  گراییده  شکست  به 
و  سیاسی  طلب  اصالح  جریان  اصلی  مشکل 
آقای حجاریان  یعنی  اقتصادی است  اصالح طلب 
و همفکرانش به نقطه پایانی دیدگاه شان رسیدند، بنابراین آنها بهتر است 
دیدگاه های تئوریک خود را تغییر داده و به سمت مقاومت گرایش پیدا کنند.

نماينده ما غالبا هنگام رای دادن در باغ نیست

ذوالنور، نماینده قم گفت: اگر رای من شفاف باشد، 
خبرنگاران، دانشجویان و سایر مردم عدالت خواه، مرا 
مورد پرسش قرار می دهند و من مجبور می شوم به 
علت دادن پاسخ اقناعی، برای هر رای خود مطالعه 
و بررسی تخصصی داشته باشم. ولی نماینده  ما غالبا 
هنگام رای دادن در باغ نیست و در حالی که هنگام رای گیری در حال صحبت 
با موبایلش است از بغل دستی اش می پرسد که »رای موافق بدهم یا مخالف«!

اختتامیه جشنواره ترانه و شعر سپید رضوی * عکس: مجتبی گرگیجشنواره فرهنگی ورزشی جنگل نخاب - خوسف * عکس: مهدی آراستهالمپیاد استعدادهای برتر کشتی  در سالن شهیدین قاسمی * عکس: مجتبی گرگی

بـه اطـالع همشهريـان عزيـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی

جناب آقای دکتر حمید آيتی 
رئیس محترم هیئت مدیره موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم
 برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان داغدیده صبر و بردباری 

مسئلت  می نماییم.
موسسه خیريه دانش آموزی امام علی )ع(

خانواده های محترم فوائدی و قانونی
درگذشت مادر خانم گرامی تان

 مرحومه رباب زنجیری
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی 

و علو درجات و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی خواستاریم.
ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن مرحومه جلسه ترحیمی روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ 
از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی،  دارااليتام هیئت ابوالفضلی و صندوق بیمه هیئت ابوالفضلی

جنـاب آقای محمدصادق معتمديان
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده بهروزی و دوام توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

کانون هنرمندان  استان

جنـاب آقای محمدصادق معتمديان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، 
لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه 
به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده،  موفقیت و 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

جناب آقای محمدصادق معتمديان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه می باشد، 
تبریک عرض نموده

 توفیق شما را در جهت پیشرفت و توسعه استان از خداوند خواهانیم.

اتاق اصناف مرکز  استان 

“ تامین نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت فیزیکی ) نگهبان (سازمان تامین اجتماعی” 
شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد: به منظور تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز حفاظت فیزیکی ) نگهبان( در مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی 

در سراسر کشور به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید .
از عالقه مندان واجد شرایط مرد )حد اکثر 24 سال سن ( با ) مدرک تحصیلی دیپلم کامل 
متوسطه ، نظری ، کار و دانش ، فنی و حرفه ای با شرط معدل حداقل 13( تقاضا می شود 
از تاریخ شنبه 03 / 09 / 1397 ساعت 00 : 8 صبح لغایت چهارشنبه 14 / 09 / 1397 
 ساعت 00 : 24 به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

به نشانی www.sanjeshserv.ir مراجعه نمایند .
استخدام صرفا به صورت قرارداد موقت شرکتی )به عنوان نگهبان ( و بدون تعهد رابطه 

استخدامی می باشد.
 ثبت نام از داوطلبان صرفا از بین متقاضیان بومی هر استان و شهرستان با توجه به شرایط 

بومی گزینی و با توجه به ظرفیت پذیرش هر استان و شهرستان صورت می پذیرد
مجموع نیروهای مورد نیاز به تعداد 340 نفر می باشد )استان خراسان جنوبی ۴ نفر (

توضیح: در مرحله اول آزمون کتبی به میزان دو برابر ظرفیت )680 نفر( و با توجه به 
ظرفیت هر استان و شهرستان پذیرش انجام خواهد شد و سپس بر اساس نتایج مصاحبه و 
نمره آزمون کتبی ، گزینش نهایی جهت 340 نفر مورد نیاز انجام خواهد شد.  )متقاضیان 
 محترم می توانند جهت دریافت کارت شرکت در آزمون در روزهای دوشنبه 10/ 10/ 1397
لغایت چهارشنبه 12/ 10/ 1397 به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش 

آموزش کشور به آدرس www.sanjeshserv.ir مراجعه فرمایند.
 زمان برگزاری آزمون: روز جمعه 14 / 10 / 1397 ) ساعت و محل برگزاری آزمون در 
کارت شرکت در آزمون درج شده و به اطالع داوطلبان عزیز خواهد رسید )جهت کسب 
 www.tamin.ir اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی 
نشانی به  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  رسانی  اطالع  پایگاه  یا   و 

 www.dskh.tamin.ir  مراجعه فرمایید.
روابط عمومی مديريت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی استخدام شرکت کار و تامین 
متعلق به  سازمان تامین اجتماعی

  

کسب رتبه دوم قبولی در مدارس نمونه و تیز هوشان
 بین تمام دبیرستان های متوسطه اول 

 نشانگر تالش دانش آموزان و تعهد کادر آموزشی دبیرستان غیر انتفاعی دارالعلوم می باشد.

 تحصیل مطمئن با آينده درخشان در مجتمع آموزشی دارالعلوم
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