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3با بال شکسته، پرگشودن هنر است3نمره صفر بانک های فردوس در مناسب سازی محیط شهری ۵هوا سردتر می شود؛ یخبندان بعد طوفان!

بیکاری و پاسخی که در 
دست جوانان است

هرچند ماه آماری تعداد بیکاران کشور 
به تفکیک شهر و استان و جنسیت و 
میزان تحصیالت و ... منتشر می شود.

آمارهایی که همه در یک کالم خالصه 
می شوند! ایران با معضل اشتغال مواجه 
است.معضلی که چندین مولفه اصلی 
دارد که برخی ناشی از سیاست های 
کوتاه مدت و برخی سیاست های بلند 
درکنار معضل  که  است  دولت  مدت 
دهن  آش  این  محتوای   ، فرهنگی 
سوز را تشکیل می دهند! نظام آموزشی 
ایران چه در آموزش و پرورش و چه در 
تحصیالت عالی ، دچار اشکاالتی است 

که نتیجه ی آن... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

 هاشمی به معنای واقعی 
اعتدال گرا بود

صفحه 6

صفحه 6

سپاه در کنار 10 ُحسن، 
2 اشکال دارد

صفحه 6

مجمع تشخیص در پالرمو وارد 
فضای اصالحی نشود

مگر رهبری نیاز
 به صیانت دارند؟

صفحه 6

فرآوری کله  پاچه!
در ارگ حکومتی قهستان

تی
رس

 نوف
س:

عک

واکنش مجدد شورای شهر و میراث فرهنگی به رها سازی ارگ بهارستان توسط بنیاد مستضعفان

حضرت فاطمه)س( 
مدافع راه والیت

                                                                                             صفحه ۴

مطالعات جامع برای آب 
وجود ندارد، حتی در انتقال

هیچ مطالعه جامعی برای آب در کشور وجود ندارد، 
حتی برای انتقال آب نیز مطالعات جامع نداریم. عضو 
هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در 
گفتگو با آوای خراسان جنوبی گفت:متاسفانه برای 
مدیریت و مصرف آب در کشور هیچگونه مطالعه 
جامعی که نظر تمامی اقشار علمی و فنی را داشته 

باشد، نداریم. ... )مشروح در صفحه ۵(

معاون عمرانی استاندار : 

مشکالت تاالب کجی 
نمکزار عادی نیست

صفحه ۵

به سه  نفر نیرو ی آقا 
 مسلط به سیستم دوربین مدار بسته 

و آشنایی با کامپیوتر نیازمندیم .

32455100

سرهنگ پاسدار دوم حسین حسینی
 سرپرست محترم معاونت اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع(

انتصاب شایسته جناب عالی را در این مسئولیت جدید تبریک 
گفته، امید است با درایت آنجناب و همکاران خدوم تان 
ساماندهی و رفع مسایل اجتماعی که دغدغه آحاد مردم

 و مسئولین است، توسعه بیشتری یابد. 
پایگاه بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه کربالئیه گوهر برزگر
 )همسر مرحوم یوسفعلی امینی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز یکشنبه ۹۷/10/۳0

از ساعت 1۵/۳0 الی 1۶/۳0 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های امینی و سایر فامیل وابسته

فراخوان مناقصه عمومی همزمان

با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

 اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با 
ارزیابی کیفی )فشرده(، اجرای فاز اول احداث ساختمان اصلی بازداشتگاه ۱۵۰ 
نفره سربیشه به شماره ۹۷۳6۷۱۰۰۰۰۰۹ ۲۰۰ را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 

ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مهلت زمانی
 ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸  
آدرس: بیرجند، خیابان معلم، معلم ۷ ، اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی استان خراسان جنوبی. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره ۳۲۲۳۱۹۸۹-۰۵6 تماس  بیشتر 

حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
 استان خراسان جنوبی

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 با بیش از 10 سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/97/1   )نوبت دوم(
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند . متقاضیان مي 

توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت ۷/۳۰صبح  الی ۱۴/۳۰ جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ،میدان شهدا 
، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ـ  طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند، حداکثر مهلت شرکت در مزایده ۱۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 

۱۳۹۷/۱۱/۱۱ مي باشد . تلفن جهت پاسخگویی :   ۳۲۲۱۳۰۰۰  -   ۳۲۲۱۳۳۱۲ داخلی  ۴۰۸ 
 توضیحات و شرایط :  ۱- این آگهي در دو نوبت به فاصله ۲ روز چاپ مي شود.  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول ۹۷/۱۰/۲۹ ) انتشاردر روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت 
دوم۹۷/۱۰/۳۰ ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  ۲- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  
برنده مزایده مي باشد .  ۳-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .  ۴- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا 
کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد ( به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي 
با کد ) ۴۹6۲ ( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان۵درصد قیمت پایه کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الك و مهر شده به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند.  ۵- به پیشنهادهاي 
مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه 
واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد. ۷- بازدید از امالك از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است . ۸- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش 
پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج در فهرست امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 6۰ ماهه خواهد بود 
که متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید. ۹- کلیه امالك با  وضعیت موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود 
متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد. ۱۰- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود . ۱۱- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد 
امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد.  ۱۲- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ در محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان 
جنوبي به نشاني ، میدان شهدا ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد .  ۱۳-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده، با 
ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند. تبصره : بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه 

مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي  مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

لیست امالک مازاد مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی  ))موضوع مزایده شماره ع/97/1 ((

مشخصات آدرس ملکردیف
کاربریثبتي ملک

وضعیت 
تصرف

نوع 
میزان مالکیت

مالکیت 
بانک 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه عرصه و اعیانی ملک
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اعیانعرصه

قاین - روستای اکبریه1
پالک  ثبتی 1۵2
فرعی از 1۶8۷  

اصلی  بخش یازده 
قاین

 زراعی و 
گلخانه

 * *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
۶۳80841,20۳,2۵0,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

مشتمل بر استخر 
-انشعاب آب وبرق-
حصار کشی - خانه 

کارگری

2

خوسف - حاشیه بلوار امام 
خمینی )ره(-نبش کوچه 

امام خمینی )ره(8 - روبروی 
مسجد علی بن ابیطالب )ع(

پالک ثبتی  فرعی 
420 از ۵ اصلی 

بخش ۳  بیرجند 

زمین 
مسکونی

*  *

ششدانگ 
عرصه  و 

اعیان
۶1/1۷۶80۵,100,000,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

زمین سه نبش و دارای 
حصار کشی  به ارتفاع 

8/1 متر می باشد.

حاجی آباد- بلوار جهاد  ۳
نبش کوچه جهاد 1۵

پالک  ثبتی  2۷۹ 
فرعی از  4۹  اصلی 
قطعه  0 تفکیکی  
بخش 14  زیرکوه

زمین 
مسکونی

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
۵/182۷0۳,۵00,000,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

زمین دو نبش  دارای 
حصارکشی کوتاه

4
حاجی آباد- بلوار جهاد  
نبش بلوار جهاد و کوچه 

شهید  باهنر 

پالک ثبتی  2۳۹ 
فرعی از 4۹ اصلی 

بخش 14 زیرکوه

زمین 
مسکونی

* * 

سه دانگ  
عرصه و 

اعیان
۵۹۵01,0۵0,000,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

سه دانگ زمین به متراژ 
2۹۵ متر  که دونبش  و 

دارای حصار کشی
  می باشد از ششدانگ 
زمین به متراژ۵۹۵ متر

۵
آرین شهر - خیابا ن بسیج 

خیابان معلم غربی
جنب شرکت گاز

پالک ثبتی 2۹۷4 
فرعی از 128 اصلی 

بخش ۹ قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
۳000280,000,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

دارای حصارکشی 

آرین شهر - خیابا ن بسیج ۶
خیابان معلم غربی

پالک ثبتی 2۹۷۵ 
فرعی از 128 اصلی 

بخش ۹ قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
۳000280,000,000

 1 - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 
درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

دارای حصارکشی 

آرین شهر - خیابا ن بسیج  ۷
خیابان رجائی غربی

پالک ثبتی 2۹۷۶ 
فرعی از 128 اصلی 

بخش ۹ قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
۳0002۶0,000,000

1 - اولویت بصورت نقدی  2 - نقد 
و اقساط ) ۳0 درصد نقد ۷0 

درصد اقساطی ۶0 ماهه در قالب 
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بازار میوه عید آرام خواهد بود

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه بازار میوه شب عید آرام خواهد بود، گفت: تولید مرکبات در سال جاری وضعیت مطلوبی دارد. کارگر 
در گفتگو با مهر وضعیت بازار میوه را مطلوب اعالم کرد و اظهار داشت: بازار میوه تا شب عید همین روند را طی خواهد کرد.وی با بیان اینکه زمینه عرضه 
کیوی اخیرا در پی افزایش تقاضا برای این محصول کاهش یافته است، افزود: قیمت کیوی طی روزهای اخیر حدود ١٠٠٠ تا ١٣٠٠ تومان افزایش یافته است.

سرمقاله

بیکاری و پاسخی که
 در دست جوانان است
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... نظام آموزشی ایران چه در 

آموزش و پرورش و چه در تحصیالت عالی ، دچار 
اشکاالتی است که نتیجه آن پرورش افرادی دارای 
مدرک  است که  الزاما متخصص نیستند! یا به بیان 
راحت تر باید گفت افراد جامعه در دوران تحصیل خود 
بیشتر فرمول حفظ کرده و در آخر سر مدرک می گیرند 
نه اینکه در حوزه ای خاص متخصص شوند.در این بین 
گرایش مردم به دریافت مدارک تحصیلی باالتر ، بیشتر 
باعث شده تا تعداد بیکاران با درجه علمی باال افزایش 
یابد تا ایجاد اشتغال. با توجه به افزایش تخصص؛ هدایت 
نادرست فارغ التحصیالن و نداشتن برنامه ریزی برای 
آنان، عالوه بر متخصص نبودن افراد در زمینه کاری 
خود دلیلی هم بر رونق بیکاری در جامعه شده است. 
حتی در استان هایی که به عنوان قطب صنعتی در 
کشور شناخته می شوند ، به خاطر همین مشکل با کمبود 
نیروی متخصص در بخش صنعت مواجه شده اند! 
متاسفانه در کشور ما فرهنگ غلطی باب شده است که 
برای اغلب جوانان هم دغدغه  است.بسیاری تصور می 
کنند شغل یعنی پشت میز نشینی و رئیس و معاون و 
مدیرکل شدن در یک اداره و دستور دادن! البته این در 
گذشته شاید بیشتر جواب می داد ولی امروزه حتی دولت 
هم به فکر کاهش تعداد کارمندان خود است.در یک 
آمار مقایسه ای ، تعداد مدیران در ایران 45٠ هزار نفر 
است که از تعداد کل کارمندان کشور ژاپن که ده برابر 
ما جمعیت دارند ، بیشتر است! ایران با بیش از ٣ میلیون 
کارمند اداره می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان 
و حتی خود این کارمندان ، حضور بخش زیادی از این 
تعداد در بدنه دولتی بی فایده است. موضوعی که همیشه 
مطرح شده بر کوچک شدن دولت تاکید داشته تا فعالیت 
تصدی گری به مردم منتقل شود و فقط وظیفه حاکمیتی 
برای خودش بماند؛ اما این اتفاق تا زمانی که بخش 
مردمی و خصوصی اقتصادی را فعال نکنیم، نمی افتد و 
همچنان مردم انتظار دارند که دولت بخشی را به عنوان 
کارمند خودش معرفی و آن ها را استخدام کند.جالبتر 
آنکه این  تعداد کارمند حجم زیادی از بودجه دولت را نیز 
درخود هضم می کند که با کوچک سازی دولت ، می 
توان بخشی از آن را به نیازهای اساسی تر اختصاص داد. 
همین کسری بودجه و تالش زیاد برای پاسخگویی 
دولت های   است که  باعث شده  نیروها،  به حقوق 
گوناگون کمتر یا با سختی زیاد بتوانند روی بخش 
انسانی  نیروی  از  و  خصوصی سرمایه گذاری کرده 
انجام  اقدامات  استفاده کنند.برخی  موجود در کشور 
شده نیز بیشتر جنبه نیمه دولتی شدن داشته است تا 
خصوصی کردن کارها.البته که نمی توان در یک افق 
کوتاه مدت امیدی به اصالح سیستم... ) ادامه در ستون مقابل(

جذب نیروی کمک پرستار تا پایان سال در بیمارستان های استان

تسهیالت جدید اشتغالزایی
 به زودی ابالغ می شود

طبق اعالم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
اشتغال  وام  ریال  میلیارد  هزار   ۶٠ تاکنون  کشور 
روستایی پرداخت شده است و با تصویب ١۲٠هزار 
میلیارد ریال دیگر شاهد توسعه چشمگیر این مناطق 
خواهیم بود. عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال 
و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه تاکنون ٣ هزار میلیارد تومان از این رقم به 
بانک ها ابالغ شده، افزود: معادل همین میزان هم 
از سوی بانک ها گذاشته شده و در مجموع ۶ هزار 
میلیارد تومان از این منابع در اختیار بانک ها برای 
مجموع  در  نیز  تاکنون  گفت:  وی  است.  پرداخت 
حدود ١8هزار میلیارد تومان طرح توسط دستگاه های 

اجرایی به بانک ها معرفی شده است.

 خبر خوش

گفت:  اجتماعی  تأمین  مالی  و  اداری  معاون  مشرق- 
افرادی که بسته حمایتی را دریافت نکرده اند و در مورد 
جاری  دوشنبه  روز  از  دارند  سوال  دریافت  عدم  دلیل 
وزارت   *4*4  # سامانه  به  پیام  ارسال  با  می توانند 
کنند.  دریافت  را  خود  پاسخ  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
رحیم اردالن، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در 
خصوص بیمه شدگان مشمول سبد حمایتی دولت افزود: تمامی 

بیمه شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت 
می کنند مشمول این بسته هستند و تعداد آنها ۶ میلیون و 
١5٠ هزار نفر است. اردالن افزود: در لیست بیمه شدگان 
واجد شرایط کمک دولت، بیمه شدگان اجباری، اختیاری، 
حرف و مشاغل آزاد و مقرری بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.

الزم به ذکر است، از شنبه این هفته واریز اعتبار بسته حمایتی 
افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده  است.

مهر- رئیس کل بیمه مرکزی گفت: راننده محور شدن بیمه 
شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و 
کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.غالمرضا 
سلیمانی اظهار کرد: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث 
صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه 
نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح 
ویژگی های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و 

سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق بیمه و ارزیابی ریسک 
بیمه گذار دخیل خواهد بود. وی افزود: در حال حاضر سوابق 
بیمه ای راننده در محاسبه حق بیمه اعمال می گردد به نحوی 
که طبق آیین نامه اجرایی ماده ١8 قانون بیمه شخص ثالث، 
رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشند، ساالنه مشمول 
تخفیف در حق بیمه می شوند که این تخفیف در صورت عدم 
ایجاد خسارت در سال های آینده تا ۷٠ درصد افزایش می یابد.

بیمه شخص ثالث کماکان برای وسیله نقلیه صادر خواهد شدبسته حمایتی نگرفتید پیامک بزنید

 اداری داشت و  واین کار نیاز به برنامه ای بلند مدت و خاص دارد.
عالوه بر اصالح مکانیسم های عرضه و تقاضا و سیستم 
اداری کشور ، باید جوانان ما هم خالق و کارآمد باشند. 
اگر هر جوان  فقط به دنبال شغل و منصب دولتی باشد، 
بدون شک در تضمین و تامین آینده خود با مشکل 
مواجه می شود. از طرفی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
باید بتوانند بازار و شرکتی برای خود راه اندازی و حتی 
برای جوانان دیگر اشتغال زا باشند.برخی هنوز هم 
منتظرند تا دیگران برایشان قدمی بردارند در حالی که 
در وضع  امروز جامعه ، باید جوانان خود دست به کار 
شوند و حتی اشتغال های جدید و نو ایجاد کنند.درحال 
حاضر خوشبختانه برنامه های مختلفی برای استفاده از 
ظرفیت ها و کارآمدی جوانان تهیه شده که توسعه پارک 
های علمی و فناوری و اجرایی شدن قانون شرکت های 
دانش بنیان در کنار تسهیالت و حمایت ها اشاره کرد.
این حمایت ها و اقدامات در استان خراسان جنوبی 
هم به خوبی قابل مشاهده است.استان ما از دیرباز 
به نیروی انسانی خود بالیده است و اکنون نیز همین 
ظرفیت عظیم باعث شده تا در زمینه کسب و کارهای 
نو و شرکت های دانش بنیان نیز در کشور حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشیم.به نظر می رسد راهکار 
ایجاد اشتغال جدای از وظایفی که دولت ها بر دوش 
دارند، همت خود جوانان است تا به سمت افزایش 
تخصص و ایجاد کسب و کار خودشان پیش بروند.در 
شهر خودمان هم با توجه به اوضاع  سخت اقتصادی، 
هستند جوانانی که از تخصص خود نان می خورند و 
کسب و کارهای خالقانه ای را راه اندازی کرده اند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تبریک روز 
پرستار به همکاران گروه پرستاری شاغل در بیمارستان های 
استان گفت: در حال حاضر ١4 بیمارستان در سطح استان وجود 
دارد که ١5٠٠ نفر در گروه پرستاری در این بیمارستان ها به 
ارائه خدمات مي پردازند. زهرا فرج زاده تعداد پرستاران شاغل 
در بیمارستان های استان بر اساس استاندارد پرستار به تخت 
و بیمار را کم دانست و اضافه کرد: کمبود نیرو باعث افزایش 
حجم کار، فشار کاری، شیفت های فشرده و در نهایت خستگی 
و فرسودگی شغلی همکاران پرستار می شود. وی در ادامه از به 
کارگیری نیروی کمک پرستار برای مراکز درمانی و بیمارستان 
های سطح استان خبر داد و گفت: با حمایت های معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه، تا پایان سال جاری بر اساس فراخوانی 
که در سایت دانشگاه منتشر خواهد شد و طبق فرآیندهاي 
معاونت پرستاري وزارت بهداشت، این نیروها از بین دارندگان 
مدرک دوره کمک پرستاري یک ساله مورد تایید دانشگاه 
و وزارت بهداشت به صورت شرکتي جذب مي شوند.عضو 
هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تعداد کمک پرستارانی که این دوره یک ساله در استان 
را گذرانده اند، حدود ٣٠٠ نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون جذب 
کمک پرستار در بیمارستان های استان نداشته ایم و امیدواریم 
با جذب اولین گروه کمک پرستار بتوانیم از حجم کار پرستاران 
کم شود و کارهایی که در حیطه وظایف یک پرستار نیست و تا 
حاال پرستاران انجام مي دادند توسط این افراد ارائه شود.فرج زاده 
اضافه کرد: شرح وظایف کمک پرستاران اینگونه است که می 
بایست فعالیت هایی در قالب مراقبت های اولیه از بیمار انجام 
دهند و در ارائه وظایف پرستاران به آنان کمک کنند. وی از اعالم 
جذب ١8 هزار پرستار در دو سال آینده در کشور توسط سرپرست 
وزارت بهداشت و معاون پرستاری وزارت در جشن کشوری 

روز پرستار خبر داد و گفت: طبق وعده دکتر نمکی سرپرست 
وزارت بهداشت تا تیرماه سال آینده تکلیف جذب حداقل ۹ هزار 
پرستار مشخص می شود.مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند به  ثبت ملی اطالعات پرستاران و گروه های وابسته در 
سامانه صالحیت حرفه ای اشاره کرد و گفت: کلیه پرستاران و 
گروه های وابسته اعم از افراد شاغل، بازنشسته یا بیکارمی توانند 
در حال حاضر تا پایان دی ماه سال جاری با مراجعه به این 
سامانه به نشانیRn.behdasht.gov.ir  نسبت به ثبت 

اطالعات و دریافت کد رهگیري اقدام کنند.

تفکیک اضافه کار از کارانه
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از تفکیک اضافه 
کار و کارانه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این کار، پرداختی 
اضافه کار به همکاران منظم تر خواهد شد و همچنین برای 

گیرد. می  صورت  بازنگری  نیز  قاصدک  و  کارانه  پرداخت 

تاکید بر مراقبت های پرستاری در منزل
فرج زاده با اعالم اینکه طبق آمارهای کشورهای پیشرفته، فقط 
١٠ درصد بیماران نیاز به بستری در بیمارستان دارند و برای۹٠ 
درصد بیماران می توان مراقبت در منزل داشت، گفت: مهمترین 
مشکل اجرای طرح خدمات پرستاری در منزل را باید عدم پوشش 
بیمه ای این مراقبت ها دانست که البته به صورت پایلوت در 
برخي بیمارستان هاي کشور در حال اجرا مي باشد. وی با بیان 
اینکه تعرفه خدمات پرستاری در منزل مشخص بوده و ارجاع 
از بیمارستان نیز در این خصوص وجود دارد، گفت: هزینه این 
خدمات دلیل استقبال پایین از موارد ارجاعی بیمارستانی می باشد.
مدیر پرستاری دانشگاه به خدمات پرستاری در منزل اشاره کرد و 
گفت: این خدمات شامل مراقبت های عمومی اولیه از پیشگیری 

فعالیت ۷  از  زاده  است.فرج  بازتوانی  و  تا سطح تخصصی 
مرکز مراقبت پرستاری در منزل در استان خبر داد و گفت: 
لیست این مراکز و خدمات قابل ارائه آن در سایت مدیریت 
پرستاری معاونت درمان دانشگاه قرار دارد. وی با اظهار اینکه 
مراکز مذکور از سوی معاونت درمان دانشگاه مورد نظارت قرار 
می گیرند، گفت: نیروهایی که در این مراکز فعالیت می کنند 
باید مورد تایید معاونت درمان باشند و فرد پرستاری که دنبال 
راه اندازی مرکز مراقبت های پرستاری در منزل است ابتدا 
درخواست خود را به همراه لیست اسامی پرستاران و پزشکي 
که قرار است در این مرکز فعالیت کند را به معاونت درمان ارائه 
مي دهد و در صورتي که در کمیسیون ۲٠ تایید شد مجوز 
صادر و با فراهم نمودن زیرساخت ها و تجهیزات، بعد از بازدید 
معاونت درمان و اداره پرستاري دانشگاه و کسب تایید نهایي 
مرکز مي تواند فعالیتش را براي ارائه خدمت به مردم آغاز کند.
مدیر پرستاری دانشگاه ارتقای مراقبت های پرستاری در منزل 
را ضروری عنوان کرد و گفت: در جامعه ای قرار داریم که 
جمعیت سالمندان در حال افزایش است و همچنین با افزایش 
تعداد بیماران مزمن، صعب العالج و سرطانی، مشکالتی را 
شاهد می باشیم که مراجعه این بیماران به بیمارستان سخت 
هست و چنین بیماراني اگر مراقبت در منزل دریافت کنند 
آرامش رواني بهتري براي فرد و خانواده او ایجاد مي شود.

و  همراهی  به  نیاز  پرستاری  در  موفقیت   
حمایت خانواده دارد

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 
پرستاری شغلی سخت و طاقت فرسا است که الزمه موفقیت 
در آن همراهی و حمایت خانواده است که چنانچه نباشد با 

مشکل مواجه می شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر زیر زمین 
و همکف و طبقه اول و دوم با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵۰ مترمربع دارای پالک ثبتی چهار هزار و بیست و سه فرعی از دو 

هزار و چهل و هشت فرعی از دویست و پنجاه اصلی )پالک ۴۰۲۳ فرعی از ۲۰۴۸ فرعی از ۲۵۰- اصلی( بخش دو شهاباد واقع در بیرجند، 
خیابان فردوسی، نبش فردوسی ۱ پالک ۵۶ ملکی آقای حمیدرضا محبی پور فرزند علی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ که سند مالکیت 
آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۹ متر پی دیواریست به حاشیه خیابان شرقا اول به طور پخ  
به طول۱/۴۱متر دوم به طول ۴ متر پی دیواریست به حاشیه خیابان وکوچه ۵ متری جنوبا به طول ۱۰ متر پی دیواریست به پالک ۴۰۲۴ 
فرعی غربا به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۴۹۰۲۲ فرعی ، فاقد حقوق ارتفاقی که برابر سند رهنی شماره ۱۳۹۴/۳/۱۰-۳۱۸۳۱  
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۷ بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی 
نامبرده به مدت ده سال در رهن بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند مذکور 
به تعهدات خویش عمل ننموده، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند  نسبت به وصول 
مبلغ ۴/۶۱۶/۹۸۸/۹۱۴ ریال بدین شرح : )مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ 
۱/۲۱۱/۹۸۸/۹۱۴ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۹۶/۲/۱۹ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه 
علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۰۱۵۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا  نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره 
۹۷۰۰۵۹۱۴- ۱۳۹۷/۶/۴ ملک مذکور با مساحت عرصه ۴۹/۵ مترمربع و اعیان مشتمل بر زیرزمین و طبقه همکف هر کدام به مساحت 
۴۹/۵۰ مترمربع و طبقه اول و دوم هر یک به مساحت  ۵۷/۵ مترمربع با بالکن به صورت نوساز با اسکلت فلزی و نمای آلومینیوم و سقف 
تیرچه بلوک که فاقد پایان کار بوده دارای امتیاز گاز و برق و آب هر کدام یک امتیاز که تصرف راهن و شخص غیر می باشد به مبلغ هفت 
میلیارد و ششصد میلیون ریال) ۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده که به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و به درخواست 
بانک بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید، مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت 
وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت 
بانک ملی جایز می باشد چنانچه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 

انجام مزایده خودداری می گردد.  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰          غالمرضا دادی-  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور کلوان فضا شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۰۱۳۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حسین درویشی به شماره ملی۰۶۵۱۸۲۱۸۱۹ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل درویشی گازار به شماره ملی۰۶۵۱۹۱۱۰۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده مرضیه 
امیرآبادی به شماره ملی۰۶۴۰۳۳۶۳۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای حسین درویشی 
به شماره ملی۰۶۵۱۸۲۱۸۱۹ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق 
عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسین درویشی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۱۸۱۹ )مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳4۹484(

آگهی تغییرات شرکت عرشیا زرافشان گستج )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۹۸۹۴ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی فتحعلی زاده به شماره ملی ۰۸۵۹۹۵۰۲۶۳به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسن فتحعلی زاده به شماره ملی ۰۸۵۸۹۵۹۵۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه 
قنبریان به شماره ملی ۰۸۵۹۳۶۴۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳ انتخاب 
 گردیدند  ۲ -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای علی فتحعلی زاده
)مدیر عامل( و در غیاب آقای علی فتحعلی زاده با امضای آقای حسن فتحعلی زاده )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 

است و نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی فتحعلی زاده )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۳5۱۷5۷(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور کلوان فضا شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۰۱۳۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان حسین درویشی به شماره 
ملی۰۶۵۱۸۲۱۸۱۹ و ابوالفضل درویشی گازار به شماره ملی۰۶۵۱۹۱۱۰۴۴و خانم سیده مرضیه امیرآبادی به شماره ملی۰۶۴۰۳۳۶۳۳۷ 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- خانم فاطمه کیانی علی آباد به شماره ملی ۰۶۴۰۰۵۳۰۰۹ 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا برزگری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۷۳۷۰۸به 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 )۳4۹485(

آگهی تغییرات شرکت سایه سیر شرق )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۵۵۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۶۰۴۲ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و مجوز شماره ۹۵۷/۱۰/۱۲۰/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان بیرجند و مجوز شماره ۵۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های 
مسافرتی، فروش بلیت مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام مقتضی مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم و غیر مستقیم با 
رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نمایند و خدمات سیاحتی و جهانگردی که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم 
و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و 
جهانگردی فعالیت می کند. هرگونه نقل و انتقال سهام ، ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از کشور و یا خارج از کشور 
و هرگونه تغییر نام در مفاد اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام و 
همچنین انتقال مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیر عامل می بایست با رعایت قوانین و مقررات و اعالم کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و 
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری انجام پذیرد . ۲ - نام شرکت به خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سایه سیر شرق 

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 )۳5۱۷56(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۳۹۶ محکوم علیه آقای محمد دستیگردی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۸۲۸/۶۷۲/۵۲۶ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم معصومه قابل و پرداخت مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی ۸۱ فرعی از ۵۵۵ اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در روستای 
برزگان به مساحت ۳۳۲/۵۰ مترمربع به صورت یک باغ با دیوار سنگی به ارتفاع حدود یک مترمربع و تعدادی درختان قدیمی با سهم 
 آب قنات روستا آبیاری می گردد و دارای یک استخر ذخیره آب به ابعاد ۵*۳*۲ و یک ساختمان مسکونی با زیربنای ۵۰ مترمربع 
به مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندخریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۰۴۸۲ محکوم علیه شرکت پارسا گاز مشهد - آقای غالمرضا صفری محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۱۱۷/۷۹۹/۱۴۵ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی بهدانی و پرداخت مبلغ 

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- آسیابه یک اینچ گالوانیزه ۱۲۰ عدد هر عدد ۱۲۱/۰۰۰ 
ریال ۲- آسیابه دو اینچ گالوانیزه ۱۰ عدد هر عدد ۳۷۸۰۰۰ ریال ۳- زانو گالوانیزه یک اینچ ۱۹۰ عدد هر عدد ۶۸۰۰۰ ریال ۴- زانو 
گالوانیزه ۱۱/۲، ۵۸  عدد هر عدد ۱۳۲۰۰۰ ریال ۵- مغزی گالوانیزه یک اینچ ۳۰۰ عدد هر عدد ۴۷۰۰۰ ریال ۶- پیچ ۱۰×۲ ، ۱۸۰  
عدد هر عدد ۱۰۰/۰۰۰ ریال ۷- رولپالک ۵، ۱۶۰ عدد هر عدد ۱۵/۰۰۰ ریال ۸- کنتور گاز G ۱۰ یک عدد ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹- شیر 
۶ حساس به زلزله ۴ عدد هر عدد ۵/۴۱۲/۰۰۰  ریال ۱۰- شیر قطع کن برقی ۵ دو عدد هر عدد ۲/۵۸۵/۰۰۰ ریال ۱۱- شیر قطع کن 
برقی ۴ دو عدد هر عدد ۲/۵۸۵/۰۰۰ ریال ۱۲- شیر قطع کن برقی ۲ هفت عدد هر عدد ۱/۳۵۳/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۲۲/۸۳۵/۰۰۰ 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

به دو نفر خانم جهت همکاری در دفتر پیشخوان 
خدمات دولت با شرایط ذیل نیازمندیم.

۱- مجرد 2- لیسانس ۳- دو شیفت )8 الی ۱۳ و ۱6 الی 2۰( 
4- محل زندگی نزدیک محل کار باشد.

 نیـازمندیـم

پاسداران - بین پاسداران 5 و ۷ - باهنر غربی دفتر پیشخوان 
خدمات دولت                ۰۹۱556۱4۳2۰
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تشییع پیکر پدر شهید موسی محسن زاده

صداوسیما-پیکر پدر شهید موسی محسن زاده  روز گذشته بر دستان مردم روستای کالته سید علی شهرستان 
نهبندان تشییع شد. مرحوم علیرضا محسن زاده صبح  روز گذشته در سن 91 سالگی دارفانی را وداع گفت و به  دیدار 

من یک تولید کننده هستم بانک برای پنج میلیون فرزند شهیدش شتافت.شهید موسی محسن زاده در سال 65 در عملیات و الفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
تومان حساب مرا مسدود کرد و در سه مرحله دو میلیون 
تومان برداشت کردندکه کرایه پسر سرباز خود را نداشتم.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت آقای شهردارخواستم توضیح بفرمایید با 
کدام قانون ماموران شما اقدام به جمع آوری مصالح 
و وسایل از داخل زمین شخصی مردم نموده و بعد 

مطالبه حق انبارداری می نمایند  
915...985

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و 
جدول کشی محله  جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری 

اقدامی نمائید با تشکر
915...358

بهسازی و نورپردازی پارک آزادی پس از قول چندین 
ساله مسئوالن شهرداری بیرجند به کجا انجامید؟ 
فضای خاکی نیز بین پارک آزادی و صیاد کنار کانال 
آب پل دژبان وجود دارد که در صورت زیباسازی دو 

پارک را به هم متصل می کند
915...254
احداث پمپ بنزین در برخی نقاط بلوار پیامبر اعظم 
)ص( با توجه به افزایش جمعیت این منطقه ضروری 

به نظر می رسد. مسئوالن مربوطه اقدام فرمایند
937...897
لطفا به شهرداری بفرماید با پدیده زشت دیوار نویسی 
مقابله کند، هر کسی یک اسپری دستش گرفته برای 
شغلش بر در و دیوار شهر، پارک ها، جداول، دیوار 
مردم، یک چیزی نوشته خیلی چهره  شهر را زشت 

کرده لطفا یک کاری بکنید
937...897
بانکی از میان کارمندان بازنشسته شرکتی را برای 
وصول مطالبات دایرکرده و اضافه بر سود و جریمه تاخیر 
از وام های بین پنج تا هفت میلیون تومان مبلغ پانصد 
هزارتومان از مردم بیچاره دریافت می کنند اگر خواستید 

مدارک را ارائه می دهم
ارسالی به تلگرام آوا
با تشکر از روزنامه آوا، از مسئوالن می خواهیم مانند 
استاندار که بازدید های سرزده انجام می دهد،ایشان 
نیز این تعهد را در خود به وجود بیاورند و از زیر 
و  مشکالت  و  نموده  بازدید  خود  هایی  مجموعه 
کمبودها را از نزدیک ببینند،گاهی یک مسئول در 
یک اداره که چنان سمتی هم ندارد آن قدر مردم 
را معطل می کند و طاقچه باال می گذارد که آدم از 
کرده خود پشیمان می شود،مگر این عزیزان برای 
چه حقوق می گیرند ،آیا صحیح است که فردی از 
یکی شهرستان ها کیلومترها راه را برای یک کار 
ساده به مرکز استان بیاید و بعد با چهره های طلبکار 

این عزیزان روبه رو شود.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. سفر استاندار به نهبندان یک اتفاق و رویداد 
تازه و شیرین بود برای اهالی این منطقه محروم 
یک  که  همین  داشتند.  درد  بود  وقت  خیلی  که 
بسیار  برایمان  هم  ام  شنیده  بگوید  حداقل  نفر 
سه  سفر  این  های  وعده  بود...امیدوارم  دلنشین 
روزه و عمل به آن هم برای همه ما مفید باشد.
حضور مسئوالن در نماز جمعه هم خوب بود که 

امیدواریم ادامه داشته باشد .
 ارسالی به تلگرام آوا
مرکز دهستان آفریر یکسال است جاده را از سه راهی 
روم تا آفریز دو بانده کردن  اهالی روستا برای تردد به 
سمت سرایان باید سه کیلومتر راه را رفته تا به دوربر 
گردان برسند با اینکه یک پل زیر گذر در حال انجام 
است که یکسال است به امان خدا رها شده و هرچه 
ما اهالی پیگیر هستیم کسی جوابگوی ما نیست 
خواهشمندیم این زیر گذر هر چه زودتر راه بیفتد  که 

شاهد تصادفات نباشیم باتشکر از مسئولین مربوطه
ارسالی به تلگرام آوا
رور پنجشنبه رفتم معصومیه خیابان... چند 2۰ لیتری 
آب تصفیه کردم گالنی 9۰۰ تومان حساب کرد وقتی 
اعتراض کردم میگه تازه نرخ نامه فرستادن،ولی شنبه 
رفتم تو مدرس بعد از پارک توحید چند 2۰ لیتری آب 
کردم گالنی 6۰۰ تومان حساب کرد . مسئول نظارت بر 

قیمت ها کیه ؟ لطفا پیگیری کنید .
915...135

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حاصل دست »دختران خورشید« دیدنی است

سربازی - یکی از وظایف دولت، فراهم نمودن محیط شهری برای دسترسی 
تمام افراد جامعه به خدمات شهری است. با توجه به 8 سال دفاع مقدس و وجود 
جانبازان و معلوالن زیادی که در کشور زندگی می کنند، به نظر می رسد در 
برخی از شهرها هنوز محیط شهری برای دسترسی آسان این افراد برای دریافت 
خدمات شهری فراهم نشده است. شهرستان فردوس یکی از همین شهرهاست 
علیرغم اقدامات مناسبی که در سال های گذشته در این باره انجام شده هنوز 
بسیاری از معلوالن و ویلچرنشین های این شهر برای انجام امور روزمره خود با 
مشکل مواجه هستند. برخی از معلوالن و جانبازان فردوس در گفتگو با خبرنگار 
ما با اظهار گالیه از وضع موجود گفتند: بر اساس قانون دولت مکلف است محیط 
شهری را برای معلوالن مناسب سازی کند ولی در فردوس برخی از اداره های 

دولتی و بانک های فردوس کاری انجام نداده اند.
آنها بیشتر گالیه و شکایت شان از بانک هاست که معموال بیشترین محل 
مراجعه معلوالن است ولی متاسفانه به جز یک یا دو بانک، هیچکدام مناسب 
نبود سکوی  دلیل  به  نیز  اتوبوس شهری  است.ایستگاه های  نشده  سازی 
مخصوص سوار و پیاده شدن معلوالن از دیگر گالیه های آنهاست که حتی 
در شهرستان یک اتوبوس مناسب سازی شده برای استفاده معلوالن وجود ندارد.

بانک ها زیر بار مناسب سازی نمی روند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فردوس به عنوان متولی امور معلوالن گفت: بر 
اساس آمار 65 درصد اداره های دولتی مناسب سازی شده و درصد باقی مانده، 
بیشتر مربوط به بانک هاست که هنوز علیرغم مکاتبات و مصوبات جلسات ستاد 
مناسب سازی زیر بار نرفته و کاری انجام نداده اند. حسن خادم افزود: از مجموع 
بانک های فردوس فقط یک یا دو بانک مناسب سازی شده است که به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست و با توجه به اینکه بانک ها بیشتر محل رفت و آمد 

معلوالن است باید هر چه زودتر در این باره چاره ای اندیشیده شود.

حتی برخی سطح های شیب دار استاندارد نیست

به گفته وی، برخی از اداره هایی که دارای سطح شیب دار است متاسفانه 
استاندارد نیست و معلول نمی تواند به تنهایی با ویلچر از آنها عبور کند بلکه 

باید حتما همراه داشته باشند.
وی درمورد مناسب سازی فضای داخل اداره ها نیز گفت: اغلب اداره هایی 
نشده  انجام  سازی  مناسب  دوم  طبقه  به  رفتن  برای  است  طبقه  دو  که 

ومعلوالن حتی برای رفتن به سرویس های بهداشتی عمومی و داخل اداره 
ها مشکل دارند که باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد.

وجود 453 معلول جسمی - حرکتی در فردوس

وی اضافه کرد: در زمان حاضر در شهرستان فردوس 453 معلول جسمی - 
حرکتی داریم که از این تعداد 141 نفر در وضع حاد به سر می برند.

از  بهتر  مراتب  به  اسالمیه  شهر  های  بانک  وضع  اینکه  بیان  با  خادم 
ایران  اتوبانک  با داشتن  نیز  فردوس است، گفت: در بخش خودپردازها 
زمین و یک خودپرداز متعلق به بانک صادرات فعال مشکلی نداریم ولی 
شده  سازی  مناسب  اتوبوس  یک  حتی  شهری،  درون  نقل  و  حمل  در 
ندارد. وجود  در شهرستان  معلوالن  سوار شدن  یا سکوی مخصوص   و 

رئیس اداره بهزیستی فردوس افزود: درباره خطوط مخصوص عابر پیاده 
الزم است مقابل کانال های آب در دو طرف خیابان ها پل ساخته شود 

زیرا عالوه بر معلوالن، افراد عادی نیز با مشکل مواجه هستند.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر شهرداری فردوس هر جا پیاده رویی را ترمیم 
و یا نوسازی کرده  برای ایجاد خط مخصوص عبور نابینایان اقدام کرده که 
امیدواریم اینگونه کارهای مفید برای معلوالن در سایر بخش ها نیز انجام شود.

 مناسب سازی محیط زندگی شخصی
 معلوالن در حال انجام است

وی در خصوص اقدامات بهزیستی برای مناسب سازی محیط زندگی معلوالن 
گفت: بهزیستی تا کنون به افراد معلول کمک های زیادی کرده و برای مناسب 
سازی خودروی شخصی آنها هیچگونه محدودیتی نداریم و هر کس مراجعه 
کرده، بالفاصله اقدامات الزم انجام گرفته است.خادم خاطرنشان کرد: اخیرا نیز 
با یک شرکت خصوصی  برای مناسب سازی محیط زندگی شخصی و اتومبیل 
معلوالن قرارداد بسته ایم که امسال قرار است برای 8 نفر از آنها این کار انجام 

شود و هزینه مربوطه نیز مستقیما از تهران پرداخت می شود.
رئیس اداره بهزیستی فردوس، مناسب سازی محیط شهری را نیازمند همت تمام 
دستگاه های اجرایی و نظارت مهندسان ناظر  برای مد نظر گرفتن این موضوع 
مهم در ساختمان های عمومی جدید دانست و تاکید کرد: افراد معلول مانند سایر 

آحاد جامعه حق زندگی راحت و بدون مشکل در اجتماع را دارند.

نسرین کاری - هرچند معلوالن ذهنی به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شده 
اند، ولی آنان نیز به دنبال آرزوهای گم شده خود هستند و امیدوارند حصار 
تنهایی شان فرو ریزد و زندگی شرافتمندانه برایشان میسر گردد؛ این مهم تنها 
 از طریق آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی توانخواهان امکان پذیر می باشد.

یکی از این موسسه ها برای آموزش دختران کم توان ذهنی در خراسان 
جنوبی، مرکز توانبخشی و حرفه آموزی »دختران خورشید«  است. 

عقربه های ساعت 9 و نیم را نشان می داد که  به  این مرکز  در خیابان »ستاره« 
تقاطع عبدالعلی بیرجندی  می رسم. به داخل مرکز که می روم از یکی از دختران 
مرکز، سراغ مربی اش را می گیرم. دوان دوان می رود و خانم هاتف )مسئول 
فنی مرکز(  را صدا می زند. این مرکز کالس های آموزشی متفاوتی دارد و به 
تمام کالس ها سر می زنم. دختران، گلیم بافی، پارچه بافی )توبافی(، عروسک 
سازی، نقاشی، پته دوزی، گلدوزی و سرمه دوزی را آموزش می بینند. اینکه  
چگونه این دختران کم توان ذهنی، با عشق  و عالقه، پارچه ها را گلدوزی کنند 

یا دستبند و عروسک می سازند، دیدنی است. 

 به کالس ما خوش آمدید!
 بچه های این مرکز در کنار آموزش، درس زندگی و آداب و معاشرت یاد می 
گیرند. وارد هر کالسی که می شوم دختران بلند می شوند و مانند گروه سرود 
یکصدا می گویند »به کالس ما خوش آمدید« در کالس پته دوزی 9 نفر دختر 
دور میز جمع شده اند و مشغول کار هستند. »طاهره« که در حال دوختن روی 
پارچه است آن را به من نشان می دهد و مربی توضیح می دهد که براساس 
بهره هوشی و توانایی بچه ها به آنها آموزش داده می شود. در کالس بعدی 
»عصمت« پشت دار گلیم نشسته  و در حال بافتن است، نزدیکش می شوم  تا 
سر صحبت را  با او باز کنم، می پرسم  چند سال طول کشید تا یاد گرفتی نقشه 
خوانی کنی؟ در جوابم می گوید: سه سال است که در این مرکز آموزش می بینم 

و اکنون خودم می بافم و این مرکز و  بچه ها را دوست دارم.

حس می کنم می خواهد بگوید این ها را من درست کرده ام
 ساخت دستبند و زیورآالت، کالس بعدی این مرکز توانبخشی و حرفه آموزی 
است. »مریم« دستبندها را روی میز می چیند و پشت سر هم می گوید: این 
مال منه! این مال منه. حس می کنم می خواهد بگوید این ها را من درست 
کرده ام. اگر چه فهمیدن کلماتی که می گوید برایم کمی دشوار است اما از 
میان کلمات منقطع مفهوم حرف هایش را در می یابم. بخش دیگر اتاق پر از 
نقاشی های رنگارنگ است که توسط این بچه ها انجام شده است. چهره های 
خندان و شوق و ذوقی که برای یادگیری دارند از پیش چشمانم دور نمی شود، 
اکنون عقربه های ساعت11:3۰ را نشان می دهد، زنگ به صدا در می آید و 
دختران برای خوردن ناهار و زنگ تفریح به سالن می آیند. بوی غذا تمام مرکز 
را فرا گرفته و کم کم بچه ها خودشان را برای صرف ناهار آماده می کنند. به 
سمت در خروجی حرکت می کنم. چشمم به عکس دختران که به شکل گلی 
در ورودی مرکز نصب شده می افتد. روی بروشوری که مربی مرکز به من 

داده این جمله به چشم می خورد: » با بال شکسته، پر گشودن هنر است«.

دختران خورشید اولین مرکز خصوصی
 توانبخشی روزانه در  خراسان جنوبی

موسس مرکز دختران خورشید  عنوان می کند: این مرکز اولین مرکز خصوصی 
توانبخشی روزانه در خراسان جنوبی  به منظور رشد و بالندگی افراد معلول ذهنی 
و افزایش سطح آگاهی معلوالن نسبت به توانایی و محدودیت های جسمی 
و روانی خویش و تطابق با اجتماع، تحت نظارت سازمان بهزیستی تاسیس 
گردید. شریفی با  بیان اینکه این مرکز با هدف نگهداری و توانبخشی مددجویان 
ذهنی تیر 1381 آغاز به کار کرد، می افزاید: موسسه با بهبود فعالیت آموزشی و 
توانبخشی در قالب حرفه آموزی در زمینه های آموزش کار روی سفال، گلدوزی 
و گلیم بافی در سال 1386 ارتقا یافت. وی ضمن قدردانی از کسانی که از ابتدا 
با مرکز همراهی کردند، خاطر نشان می کند: در زمان حاضر »دختران خورشید« 

با فعالیت های مسئول فنی مرکز خانم حمیده هاتف فرد و با حضور جمعی از  
فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، پرستاری، 

فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کاردرمانی به کار خود ادامه می دهد.

 خانواده هم توانمندی شان را باور ندارد
وی تاکید می کند: این دختران خانه نشین بودند و حتی خانواده هم توانمندی شان 
را باورندارد. کاش می شد همدیگر را باور کنیم. موسس مرکز ادامه می دهد: 
مربیان به کار آموزش افراد دارای معلولیت ذهنی پرداخته و با ارائه آموزش 
های الزم، آنان را برای انطباق با زندگی اجتماعی آماده می کنند.شریفی یادآور 
می شود: مرکز دختران خورشید با راه اندازی کارگاه های  گلدوزی، گلیم بافی،  

هنردرمانی و حوله بافی به ارائه خدمات در این زمینه می پردازد.
و   مشاوره  کاردرمانی،  اینکه  به  اشاره  با  خورشید  دختران  مرکز  موسس 
روانپزشکی، رفتار درمانی، آموزش مددجویان و همچنین برگزاری جشن ها و 
مراسم ملی مذهبی از برنامه های این مرکز است، عنوان می کند: برگزاری 
نمایشگاه ها و اردوهای تفریحی بخشی از فعالیت های گوناگونی است که مرکز 

برای توانجویان و خانواده های آنان ارائه می نماید.

کارگاه هنر درمانی از سال 94 فعال شده است
دختران  آموزی  حرفه  و  توانبخشی  مرکز  کند:  می  نشان  خاطر  شریفی 
خورشید پس  از گذراندن دوره »طرح تقویت و توسعه برنامه های هنر 
درمانی در مراکز توانبخشی روزانه« در سال 94 که از سوی معاون امور 
بهزیستی  سازمان  توانپزشکي  و  روزانه  توانبخشي  امور  دفتر  توانبخشي 
های  کارگاه  مجموعه  به  نیز   را  درمانی  هنر  کارگاه  شد،  برگزار  کشور 
اصلي مرکز دختران خورشید،  اینکه هدف  بیان  با  است.وی  افزوده  خود 
کم  استقالل  سطح  ارتقاي  به  کمک  ها،  توانمندي  تقویت  شناسایي، 
افزاید: می  است،  کار  بازار  براي  آنان  کردن  آماده  و  ذهنی   توانان 

توانمندسازی مددجویان، ایجاد و توسعه امنیت و سالمت روحی و روانی 
جامعه هدف و خانواده هایشان از اهداف دیگر این مرکز است.

blogfa.com.www.sungirls1381:آدرس وبالگ مرکز دختران خورشید
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موفقیت و انرژی

خواب و خالقیت

مثبتاندیشی،راهفرصتها

فرصت ها همیشه در اطراف ما هستند. فقط باید بتوانیم 
آن ها را ببینیم. منفی نگری زندگی را برایتان به  قدری 
تیره  و تار می کند که نمی توانید ببینید چه فرصت هایی 
دقیقاً همین جا و پیش روی شما هستند. وقتی نگاه 
مثبتی داشته باشید، می توانید از هر اتفاقی برای یک 
زندگی شاد و موفق استفاده کنید. سعی کنید “راهی 
برای بله گفتن به چیزها بیابید. به دعوت به یک کشور 
جدید بله بگویید، به مالقات یک دوست جدید بله 
بگویید، به یاد گرفتن یک چیز جدید بله بگویید. با بله 
گفتن است که شغل جدید ، شغل بعدی، همسر و حتی 
بچه های تان را به دست می آورید.”زندگی هیچ وقت 
همه قطعات پازل را جلوی شما قرار نمی دهد. موفقیت 
شما به این بستگی دارد که بتوانید خودتان تکه های 

گم شده را پر کنید.

باخوابواستراحتکافی،
خالقترشوید

عامل  یک  خوب  خواب  داشتن  نه،  یا  کنید  باور 
موفقیت در زندگی محسوب می شود!

عالوه بر این، قدم زدن قبل از خواب یکی از راه های 
بهبود خواب و طوالنی شدن عمر است.

مدیرعامل شرکت بافر، شب ها قبل از خواب مدتی 
را به قدم زدن اختصاص می دهد و این کار به او 
کمک می کند تا بر استرس های روزانه خود غلبه 
کند و از آن ها خالص شود و بتواند بدن خود را 

آماده استراحت کند. 
پیاده روی می تواند  نشان می دهد  اخیر  مطالعات 
بسیاری  بنابراین  دهد،  افزایش  را  افراد  خالقیت 
آن ها  برای  است  ممکن  شما  که  مشکالتی  از 
شبانه  روی  پیاده  یک  را  نکرده اید  پیدا  حلی  راه 
آزادسازی  روش های  از  کند.  فصل  و  حل 
به هنگام خواب، مدیتیشن است.   استرس روزانه 
از  بعد  همگی  مطالعاتی  مورد  هزار   ۱۹ بین  در 
مدیتیشن به آرامش روانی رسیده بودند و در این 
آرامش  روش  یک  عنوان  به  مدیتیشن  مطالعه 

بخش معرفی شده است.
برای انجام فعالیت های خالقانه این توصیه مفید 
است: شاید بهترین زمان برای انجام فعالیت های 
خالقانه در سکوت و آرامش شب باشد. مطالعات 
نشان می دهد افرادی که سحرخیز هستند هنگام 
موفق تر  خالقانه  فعالیت های  انجام  در  شب 
شب  هنگام  افراد  گونه  این  می کنند.  عمل 
و  کنند  تحلیل  را  منطقی  مسائل  می توانند  بهتر 
همچنین راحت تر به ارتباطات بین دو موضوع پی 
می برند و در نتیجه در فعالیت ها و عملیات های 

خالقانه موفق تر ظاهر می شوند.

زیاد نشستن، ریسک بیماری 
قلبی - عروقی را باال می برد

یکی از بهترین کارهایی که می توانیم برای سالمت 
مغزمان انجام دهیم، تحرک بیشتر در طول روز و کم 
کردن از ساعات یکجانشینی است. افزایش تری گلیسرید 

و قند خون هر دو با افزایش ریسک بیماری قلبی - 
عروقی ارتباط دارند. افرادی که دو ساعت یکجانشینی را 
با ایستادن جایگزین کردند، تری گلیسریدشان ۱۱ درصد 
و قند خون شان ۲ درصد پایین آمده بود. بنابراین ایستادن 
بهتر از نشستن است اما راه رفتن در طول روز، بهترین 

کاری است که می توانید انجام دهید.

در فصل سرما  لباس 
مناسب بپوشید 

با کاهش دما دوست داریم لباس های بیشتر و گرم تر 
بپوشیم. کاله و شال گردن و دستکش و ژاکت و 
جوراب های ضخیم برای محافظت از بدن در برابر سرما 

ضروری می شوند، اما آنهایی که دچار اگزما هستند باید 
از پوشیدن لباس های پشمی خودداری کنند.

پشم می تواند پوست را خشک کند و خارش و التهاب 
آن تشدید شود. ضمنا هر لباسی که سطح یا درز و 
شکاف های زبر و ناهموار دارد می تواند همین تاثیر را 

روی پوست داشته باشد.        

از شیر دادن زیاد
 به نوزاد خودداری کنید

 برای درمان مشکل کولیک نوزادان، راه های زیادی 
وجود دارد، از جمله پرهیز از شیر دادن زیاد به نوزاد، چون 
نوزاد مطابق با غریزه خود حتی در شرایط سیری هم به 

مک زدن ادامه می دهد، در حالی که مک زدن او دلیل 
بر گرسنگی اش نیست و خوردن بیش از حد شیر باعث 
تشدید دل درد او می شود، پس از اتمام خوردن شیر، باید 
نوزاد را به حالت عمودی گرفته و مرتب به پشت او زد 
تا باد گلوی او خارج شود، این کار ممکن است تا نیم 

ساعت یا حتی بیشتر به طول بینجامد.

زعفران بهبود افسردگی 
و کاهش وزن را در پی دارد

هم گلبرگ و هم کالله زعفران در بهبود افسردگی 
خفیف تا متوسط موثر عمل می کنند. با این وجود، به 
پژوهش های بیشتری پیش از توصیه مصرف زعفران 

به عنوان درمانی برای افسردگی نیاز است. زعفران 
ممکن است با کاهش اشتها به پیشگیری از این شرایط 
کمک کند. در یک تحقیق زنانی که مکمل زعفران 
مصرف کرده بودند، احساس سیری بیشتر، مصرف میان 
وعده کمتر و کاهش وزن بیشتر نسبت به زنانی که دارو 

دریافت کرده بودند را تجربه کردند.

اگر شما قصد دارید در سن باالتر 
دچار زوال عقل نشوید نقاشی کنید

نقاشی کشیدن نسبت به نوشتن تاثیر بیشتری در 
تقویت حافظه دارد. محققان می گویند افراد مسن 
می توانند با نقاشی کشیدن عالوه بر تقویت حافظه 

خود با تاثیرات پیری و عالئم آلزایمر مقابله کنند.
محققان در آزمایشی از ۴۸ شرکت کننده خواستند 
تا برخی کلمات را نوشته و برخی دیگر را نقاشی 
بکشند. پس از مدتی از آنها خواسته شد کلمات را 
به یاد بیاورند، آنها کلماتی را که نقاشی شده بودند 
بیشتر از کلماتی که نوشته بودند را به خاطر آوردند.

میزان ضرر نوشابه ها در رنگ آنها نیست، ولی نوع مشکی در مقایسه با نوشابه های دیگر مضرتر است چون اسیدفسفریک 
بیشتری دارد و مزه تیزی که به دنبال نوشیدن این نوشابه احساس می کنید، ناشی از همین اسیدهاست؛ ماده ای که مانع 
جذب کلسیم در بدن می شود و به دلیل اسیدی کردن خون، باعث برداشت امالح از استخوان ها و کاهش تراکم آنها شده و 
خطر ابتال به پوکی استخوان را به شدت افزایش می دهد. فراموش نکنید این مشکالت استخوانی با مصرف نوشیدنی های 
 گازدار، برای سالمندان یا کسانی که پا به سن می گذارند و ناراحتی های استخوانی هم در کمین شان است، بیشتر می شود.
از طرفی باال رفتن میزان اسید فسفریک در خون روی عملکرد کلیه ها تاثیر منفی می گذارد و باعث وارد آمدن فشار مضاعف 
به کلیه ها خواهد شد. همچنین مصرف نوشابه های گازدار باعث می شود کلسیم خارج شده از استخوان ها در خون جریان 

پیدا کند که این موضوع می تواند رسوب کلسیم اضافی و تشکیل سنگ های کلسیمی در کلیه ها را به همراه داشته باشد.    

دیابت بارداری به عدم تحمل کربوهیدرات )مواد قندی( با شدت های مختلف که اولین بار در بارداری شناخته 
یا ایجاد شده باشد، اطالق می گردد. در این نوع دیابت گلوکز نمی تواند وارد سلول ها شود بنابراین مقدار آن در 

خون باالتر از حد طبیعی می گردد.
اگر دیابت بارداری درمان نشود باعث ایجاد مشکالتی برای مادر و جنین می گردد که برخی از این مشکالت 

می تواند جدی باشد. در اکثر موارد دیابت بارداری بعد از زایمان برطرف می گردد.
دیابت بارداری قابل درمان است مخصوصا اگر زود تشخیص داده شود. بهترین روش، کنترل دیابت بارداری، 

تشخیص زود هنگام و درمان سریع است.
مرکزاطالعرسانیداروهاوسمومدانشگاهعلومپزشکیبیرجند-تلفن190

دیابتباردارینوشابهمشکیمضرتراستیانوشابههایرنگی؟

والیتمداری  مظهر  است،  زن  اینکه  با  )س(  فاطمه  حضرت 
ایام فاطمیه و روزهایی  با برگزاری مراسم  ایثارگری است.  و 
که مردم در شهادت دردانه پیامبر اعظم )ص( به سوگ می 
نشینند، شاید سری از اسرار باشد تا یاد و نام بی بی دو عالم 
علیها السالم همواره زنده نگه داشته شود. چرا علما همواره در 
تکریم و بزرگداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه )س( تاکید 
دارند و آن را جزو شعائر اسالمی می دانند؟ حضرت زهرا )س( 
است  کسی  تنها  که  طوری  به  دارد،  رفیع  چنان  آن  مقامی 
شان  مبارک  عمر  در  خلقت،  سرآمد  و  خدا )ص(  رسول  که 
 دست ایشان را بوسیده و آن حضرت )س( را می بوئیدند و 

می فرمود: »من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم«، 
همین طور پیغمبر)ص( در برابر او به قامت بر می خواست و به 
استقبال او جلو می رفت و صبر نمی کرد که حضرت زهرا )س( 
به ایشان برسد، خود به سوی او می رفت، این حرکت از پیامبر 
)ص( راجع به هیچ کس نداریم، نه از باب اینکه ایشان فرزند 
پیغمبر)ص( بود و یا یک عاطفه پدری به فرزند داشته باشد، خیر! 
پیغمبر فرزندان دیگری هم داشت، راجع به هیچ کدام از آنها چنین 
نکرده بود، این به سبب مقام عظیم حضرت صدیقه کبری )س( 
است. باید گفت در حضرت زهرا )س( یک ویژگی خاص وجود 
دارد که آن حضرت را به نسبت تمام معصومین و تمام شخصیت 

های عظیم الشأن بی نظیر کرده است و با وجود اینکه آن حضرت 
)س(، زن هست و از زنان تکالیفی همچون مردان خاسته نشده 
است، اما مظهر ایثار و والیتمداری اند.از دیدگاه حضرت زهرا )س( 
بهترین زنان کسانی هستند که مردان نامحرم آنها را نبینند و او نیز 
مردان نامحرم را نبیند -که این دیدگاه پیغمبر هم هست- چنین 
جایگاهی برای یک زن مسلمان وجود دارد که برترین آنها خود 
حضرت فاطمه )ص( است، اما در آنجایی که پای دفاع از والیت 
به پیش می آید، در جمع نامحرمان نامرد که با بی تفاوتی نظاره 
گر غصب خالفت و کنار زدن ولی خدا بودند، آن چنان خطابه ای 

را در دفاع از والیت بیان می کند که تاریخ را متحیر کرده است،

حضرت فاطمه )سالم ا... علیها( مدافع راه والیت

آیه روز

اوست ]همان[ زنده  ای که خدایی جز او نیست پس او را در حالی که دین ]خود[ را برای وی بی آالیش 
گردانیده  اید بخوانید سپاس ]ها همه[ ویژه خدا پروردگار جهانیان است. )سوره غافر/ آیه ۶۵(

سخن روز

خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا هیجان زیاد،
راِه درست زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است.
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افقي: ۱- فیلم به کارگردانی علی 
نیا - رنجیدن ۲- میوه اي  توکل 
و  حرص    -۳ گذرنامه   - معطر 
سند   - مسابقه  از  دوري   - طمع 
یاقوت  نوعي   - چاي  صفت   -۴
فطري   -۵ گلبرگها  مجموعه   -
از   - خواني  شبیه   - غریزي  و 
ماندگي   -۶ کشورمان  استانهای 
- امداد غیبی - کفش ۷- گستره 
بزرگ آبي - غذاي سنتي - جغد 
۸- عناد، سرسختی - نوعي نارنگي 
آلماني  آقاي   - پرواز  وسیله   -
۹- قالب - رهبر حزب - یکي از 
فلزات نمکي ۱۰- جانشیني - اثري 
از فرناندز موراتین اسپانیایي - واحد 
نه  سرد  نه   -۱۱ اسب  شمارش 
گرم - پوست دباغي شده - جزیره 
فرانسه ۱۲- گوارا - از جان گذشته 
- واحد انرژي ۱۳- شکوه - رشک 
برنده - قعر ۱۴- بستني خوشمزه - 
جنگجوي برجسته ۱۵- سریالي از 

سیروس مقدم - خلقت
تار  سه  نوازنده   -۱ عمودي:
کشورمان  غرب  طایفه   - ایران 

۲- عضوي درون دهان - کمدین 
بنام امریکا ۳- پنج آذري - مرکز 
فرماندهي - موزیک نظامي - اثر 
گردش  کاشف   -۴ بکت  ساموئل 
خرما  شهر   - رازي  شهر   - خون 
- دانه نهانزا ۵- وردک - محدود 
هاي شامل چند شهر - فدراسیون 
 - اروپا  باستاني  پایتخت   -۶ شنا 
جبران کردن - چاره ۷- مالي که 
علم   - بگذارند  کسي  نزد  امانت 
شوخي   - دختر   -۸ سخنوري 
- سنگ انداز - قلم انگلیسي ۹- 

دارایي کسي - بو ۱۰- راه پرپیچ و 
خم کوه - از مراکز استاني - کلمه 
تکیه   - گاگارین  نام   -۱۱ شرط 
دادن - ضد خسوف ۱۲- قوچ - 
حرف هجدهم الفباي ابجد - حرف 
صلیب - ردیاب ۱۳- ماضي شدن 
- دل انگیز - گوزن - گیاه توخالي 
شهرستان  در  کوهي  نام   -۱۴
آبدانان استان ایالم - نوعي نمایش 
شامل مکالمه و آوازهاي سبک دل 
از  اثری  انگیز ۱۵- مثل و مانند- 

فردریش ویلهلم نیچه

جدولکلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
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9
1۰
11
12
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15

1234567891۰1112131415
کیتایسیگیامورف1
مساقناخددنبور2
کارهدنزابزایا3
روکساانیرجات4
سلگنشموتسرپا5
ابکوکدلاواهب6
ناییسراومدرم7
یسدقتوملامادک8
یمساراهنالما9
مرشتسودییالم1۰
سکسویکرنرکنی11
اناداسسنوراک12
عوکرفالتخاهکا13
دالیمباهووناز14
هبرگو شومیگشیمه15

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

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

۰915   ۰56   21۰۰   

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

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

به یک نیروی بازنشسته آقا برای 
نگهبانی و تعدادی نیروی کار آقا 
و خانم با ظاهری مناسب و روابط 
عمومی باال جهت کار در رستوران 

سنتی نیازمندیم.
09150051239

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
16:1521:30شروع سانس

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

قانون مورفی
14:3018:1520شروع سانس

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  باغ و ویال     09151631498
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مشکالت تاالب کجی نمکزار موضوع عادی نیست

فرآوری کله پاچه! در ارگ حکومتی قهستان

هوا سردتر می شود؛ یخبندان بعد طوفان!

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با گسترش زبانه هوای سرد در یکشنبه و دوشنبه، تشدید یخبندان در بیشتر شهرها و روستاهای استان پیش بینی می شود. لطفی اظهار کرد: با 
توجه به استقرار جریانات پایدار در الیه میانی جو استان، در ساعات آینده جوی آرام برای بیشتر نقاط استان پیش بینی می شود، اما با تقویت تدریجی سیستم پرفشار تا صبح روز دوشنبه، کاهش 

دمای هوا قابل مالحظه است که سبب وقوع یخبندان در بیشتر نقاط استان می شود. وی افزود: بر همین اساس دمای هوا در بیرجند امشب نیز به 6 درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد.

فرماندارنهبندانبایددراینجلسهحاضرمیشد

واکنشمجددشورایشهرومیراثفرهنگیبهرهاسازیارگبهارستانتوسطبنیادمستضعفان

تالشهابرایحفظارگبهارستانادامهدارد
حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
با موضوع بررسی وضع 3 بنای تاریخی باغ و 
عمارت شوکت الملک، ارگ بهارستان و باغ و 
عمارت حسام الدوله با حضور شهردار، مدیر کل 
اوقاف، مدیر کل بنیاد مستضعفان، مدیر کل میراث 
فرهنگی و معاون پشتیبانی امور بنیاد شهید و 
ایثارگران برگزار شد.در ابتدای جلسه کلیپی برای 
شرح وضع فعلی این 3 بنا پخش شد. تقی زاده 
رئیس شورا، با بیان این که عمارت شوکت الملک 
با 3 هزار متر مربع مساحت و 240 مترمربع اعیانی، 
توسط شهرداری بازسازی شده است، ادامه داد: در 
فاز اول بازسازی 500 میلیون تومان هزینه شده 
و فاز دوم در برنامه کار قرار گرفته است. وی با 
اشاره به این که اکنون سازمان عمران شهرداری 
در آن جا مستقر است اما پس از مدتی منتقل 
شده و عمارت تغییر کاربری خواهد داشت، گفت: 
شهرداری پیشنهاد داده است، عمارت تبدیل به 

موزه ای برای معرفی کامل بیرجند شود.

تخریب کامل ارگ ظرف دو سال آینده 
در صورت ادامه بی توجهی ها!

در  بهارستان  ارگ  به  ادامه  در  شورا  رئیس 
همسایگی عمارت شوکت الملک اشاره کرد و 
گفت: این بنا در سال 1206 به سبک  معماری 
زندیه و افشاریه  ساخته شده اما  وضع اسفباری 
داشته و در حال تخریب است. تقی زاده با این 
هشدار که اگر وضع همین گونه باقی بماند ظرف 
یک یا دو سال آینده تمام دیوارها تخریب می شوند 
و ارگی در میان  نخواهد بود، اضافه کرد: این بنا 
هویت شهر است و اگر اعتبارات بنیاد مستضعفان 
پاسخگوی مرمت  آن نیست، شهرداری و شورای 
شهر آمادگی هزینه برای بازسازی تا چند میلیارد 
تومان را هم دارد تا با تعریف کاربری مردم منتفع 
شوند. وی از باغ و عمارت حسام الدوله نیز سخن 
گفت و خاطرنشان کرد: این بنا نیز با مساحت 3 
هزار مترمربع و معماری به سبک قاجاری و بسیار 
ارزشمند، در اختیار بنیاد شهید قرار گرفته است. وی 
تصریح کرد: در این جلسه قصد داریم با همکاری 
3 دستگاه متولی، زمینه ورود گردشگران به این 3 

بنا را فراهم کنیم.

ارگ حکومتی قهستان،
 در شهر فرهنگی! انبار ضایعات شد

رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری نیز ضمن تشکر از شهرداری برای 
بازسازی عمارت شوکت الملک، عنوان کرد: ارگ 
بهارستان تا اوایل زندیه مقر حکومت قهستان بوده 
و 10 سال پس از راه اندازی مدرسه شوکتیه ، 
مدرسه نسوان را در آن راه اندازی کردند. وی با 
انتقاد از این که پس از انقالب، بنیاد مستضعفان باغ 
و ارگ را از هم جدا کرد، یادآور شد: در وسط باغ 
نیز کوشک بود که پس از واگذاری باغ به دانشگاه 
علوم پزشکی آن را تخریب کرده و در حال ساخت 
و ساز در آن هستند. به گفته وی اتفاق بد رخ داده 
در این تفکیک و جداسازی باغ و عمارت آنجایی 
است که مجموعه در زبان ادبیاتی ها، ُمَرخم! یا به 

اصطالح دم بریده شده است. 
مدیر کل میراث فرهنگی با اشاره به این که در 
زمان داشتن مدیریت پایگاه تاریخی شرق بیرجند، 
طبقه اول بنا را احیا کرده و نخاله های شاه نشین 
را تخلیه کرده بودیم، ادامه داد: ساختمان آماده 
تا 60  اعتبارات سالیانه 50  با  اما  بازسازی شد 
میلیونی این عمارت، نمی توان کاری اساسی انجام 
داد. رمضانی از وضع اسفبار فعلی این بنا انتقاد کرد 
و گفت: ما به گردشگران  می گوییم مدنیت شهر 
به دوره صفویه باز می گردد و افراد متخصص 
همان ابتدا سراغ مقر حکومتی را می گیرند، چگونه 
به آنها بگوییم مقر حکومتی تبدیل به مکانی 
 شده که درآن کله پاچه تمیز می کنند و محل

 جمع آوریضایعات است!

مقبره حسام الدوله قابلیت تبدیل 
به مرکز بزرگ فرهنگی را دارد

وی اولین و ضروری ترین کار برای بازسازی 
ارگ را تخلیه محل از افرادی که در آن زندگی 
می کنند، دانست و افزود: شهرداری با  بهسازی 
عمارت شوکت الملک کار خود را ثابت کرد و 
ما نیز حاضریم برای بازسازی اعتبار فوق العاده 
بگذاریم مشروط به این که بدانیم اعتبار هزینه 
شده در عمارت ، آینده ای دارد و قرار نیست 
درباره  فرهنگی  میراث  کل  شود.مدیر  حیف 
عمارت حسام الدوله نیز خاطرنشان کرد: اکنون 
از این بنا به عنوان مرکزی فرهنگی آموزشی 
برای خانواده شهدا استفاده می شود در حالی 
که با وجود گچ کاری های بی نظیر آن، قابلیت 
تبدیل شدن به مرکز بزرگ فرهنگی را دارد. 
سخن  نیز  عمارت  این  تاریخچه  از  رمضانی 
گفت و بیان کرد: حسام الدوله فردی بود که 
مدرسه  و  داشت  علما  با  خوبی  بسیار  رابطه 

معصومیه را نیز برای هدیه به علما  ساخت.

ارگ بهارستان اولویت ما نبوده
 اما دغدغه فکری ماست

مدیر کل بنیاد مستضعفان پس از شنیدن این 
اظهارات درباره ارگ بهارستان توضیحاتی ارائه 
داد. طالقانی با تاکید بر این که مجموعه بنیاد 
نسبت به ابنیه تاریخی و میراث نیاکان دغدغه مند 
است و در چهارچوب قانون برای حفظ آن تالش 
می کند ، ادامه داد: بنیاد مستضعفان در چندین 
مرحله برای واگذاری ارگ اقدام کرده است. بار 
اول مصوبه برای واگذاری به شهرداری را گرفت 
ولی اقدامی برای خریداری انجام ندادند، پس از آن 
مصوبه ای برای واگذاری به میراث گرفته شد که 
باز هم کاری انجام ندادند، بار سوم مصوبه برای راه 
و شهرسازی صادر شد اما این سازمان نیز اعالم 
کرد مجوز بنیاد دیر و در زمان پایان سال مالی به 

دست ما رسیده و کاری نمی توان کرد.
وی با بیان این که شرکت آب منطقه ای برای 
واگذاری اعالم آمادگی کرده و رونوشت نامه آن 
را به تهران برای تصمیم گیری فرستادیم ، اضافه 
کرد: اخذ مصوبه کار بسیار دشواری است و باید 
مدارک برای قانع کردن هیئت مدیره بنیاد به اندازه 
کافی جمع آوری شود. اکنون که 3 دفعه مصوبه 
گرفته شده و کاری نشده قضیه لوث شده است. با 
این حال قول می دهم مجدد پیگیر باشم تا ارگ 

بهارستان به دست متولیان آن برسد. 
مدیر کل بنیاد مستضعفان در پاسخ به سوال یکی 
از اعضای شورا مبنی بر این که اگر خریدار یا 
توافق کننده ای برای ارگ پیدا نشود برنامه این 
نهاد چیست، عنوان کرد: ارگ بهارستان اولویت ما 
نبوده اما دغدغه فکری ماست و به  آن بی تفاوت 
نیستیم.طالقانی درباره مزایده های اراضی بنیاد 
نیز  یادآور شد: واگذاری های بنیاد در چهارچوب 
ضوابط است، درباره اراضی مصادره ای که در 

خراسان جنوبی بیشتر این مورد مشاهده می شود، 
اگر قبل از سال 70 تصرف شده و اعیانی باشند 
به صورت ترک تشریفات مزایده برگزار می شود. 

ارگ بهارستان نیز مشمول این قاعده است.

مزایده  ارگ بهارستان معنا ندارد!
طاهری  از اعضای شورای شهر نیز با تاکید بر این 
که اگر فردی از چیزی نفع می برد باید زیان آن را 
هم تحمل کند، اضافه کرد: اگر ارگ در اختیار بنیاد 
است پس باید هزینه های احتمالی حفظ آن را هم 
تقبل کند و قرار نیست بگذارد تا این بنا مخروبه 

شود و پس از آن زمین را بفروشد.
وی با اشاره به این که باید ارزش این بنا را به 
رئیس بنیاد مستضعفان انتقال دهید، اضافه کرد: 
اکنون که شورا و شهرداری قدم جلو گذاشتند، 
مزایده معنا ندارد، از طرفی ارزش میراث تاریخی 
شهر قابل اندازه گیری نیست و در قالب مزایده 
و مناقصه و ... نمی گنجد. به گفته وی بنیاد از 
بازسازی  برای  تواند  اراضی می  محل فروش 
ارتقاء  و  برای جذب گردشگر  و  بگذارد  اعتبار 

جایگاه تاریخی و فرهنگی شهر گام بردارد.

نگرانیم که بنیاد منتظر تخریب 
ملک و فروش زمین آن باشد

میری دیگر عضو شورا نیز با تاکید بر این که قرار 
نیست به میراث شهر نگاه انتفاعی داشت، ادامه داد: 
نگران این هستم که بنیاد منتظر تخریب بنا باشد 
و از فروش زمین آن سود اقتصادی ببرد زیرا طی 
ده سال گذشته شاهد هیچ گونه فعالیت و اقدامی از 
سوی این نهاد برای حفظ ارگ نبوده ایم!  وی به 
اقدامات بنیاد مستضعفان در بافت تاریخی کرمان 
اشاره کرد و افزود: در بیرجند یا مدیران بنیاد خوب 
کار نکردند یا به درستی آن چه داریم را منتقل 
نکرده تا اعتبار بگیرند. به گفته وی در مزایده های 
این نهاد نیز دغدغه هایی وجود دارد که موجب 

گران شدن اراضی شده اند.

به فکر منافع مردم باشید، نه
 سازمانی که در آن کار می کنید

حسنی صفت یکی دیگر از اعضای شورا هم 
با اشاره به وضع کنونی استان و خشکسالی ها، 
بیان کرد: تنها راه نجات تولید ثروت از طریق 
گردشگری است اما متاسفانه دستگاه های مالک 
مستضعفان،  بنیاد  همچون  گردشگری  اماکن 
ثروت  و  دارایی  زیاد،  یا  کم   ، میراث  و  اوقاف 
معنوی و مادی مردم را در قفس محبوس کرده 
ندانسته در حال  و  دانسته  بگویم،  یا خودمانی 
تخریب آن هستند. وی با بیان این که خشک 
شدن درختان تنومند باغ شوکت آباد و درختان کاج 
رحیم آباد از بی توجهی نهادها نشات گرفته است، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از محل سرکنسولگری 
و  فروخته شده  که  زیرا  نیستند  مطلع  بیرجند 
دست مالک خصوصی است، خوشبختانه این 
افراد از ملک حفاظت کردند در حالی که دستگاه 
های متولی اماکن تاریخی ، در حال تخریب این 

به  کرد:  تصریح  امالک هستند.حسنی صفت 
عنوان نماینده مردم شهر از دستگاه های اجرایی 
می خواهم با همفکری از جزیره ای عمل کردن 
بپرهیزند، این بناها متعلق به مردم بوده، پس به 
فکر منافع مردم باشید، نه سازمانی که در آن کار 
می کنید! یزدان شناس دیگر عضو شورا نیز بر 
همدلی و دلسوزی مسئوالن  برای حفظ این بناها 
تاکید کرد و افزود: ارگ را رایگان واگذار کنید یا 
مشارکتی با شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی 

باشد تا منافع همه در آن لحاظ شود.

آزادی عمارت حسام الدوله 
در گرو احیای یک قنات 

حسینی معاون پشتیبانی امور بنیاد شهید و ایثارگران 
درباره عمارت حسام الدوله و اجازه استفاده از آن 
برای عموم عنوان کرد: بنیاد شهید از عمارت و باغ 
آن حفاظت کرده است اما اگر بنا به استفاده باشد 
باید چگونگی آن را مد نظر قرار داد، از این موضوع 
استقبال می کنیم اما باید در آن رشادت های شهدا 
نشان داده شود.بخشی پور مدیر کل اوقاف نیز به 
اجباری بودن عمل به نیات واقفین اشاره کرد و 

گفت: برخی وقف ها نیاز به، به روز رسانی دارند که 
به دفتر نماینده ولی فقیه ارجاع داده ایم. وی درباره 
باغ شوکت آباد بیان کرد: قبول داریم در گذشته 
وضع خوبی نداشته اما اکنون این گونه نیست و 
فرد سرمایه گذار به خوبی کار می کند و به زودی 
تبدیل به هتل خواهد شد. وی به عمارت حسام 
الدوله اشاره کرد و گفت: این بنا از ابتدا وقفی بوده و 
قرار بر این بود درآمد حاصل از احیای قنات وقفی 
ششدانگ زیرکوه و 2 هزار هکتار اراضی آن صرف 
این عمارت برای راه اندازی کتابخانه عمومی شود 
که اکنون اوقاف پیگیر احیای قنات و ابطال سند 
عمارت به نام بنیاد شهید می باشد. قنات که آباد 

شود ساختمان عمارت خود به خود آزاد می شود.

 این همه ملک  فروختید ارزش
 ندارد ذره ای از درآمد را خرج شهر کنید
در ادامه شهردار بیرجند نیز به ارائه توضیحاتی درباره 
این 3 بنا پرداخت و گفت: امسال شهرداری برای 
اراضی پادگان ورود داشت و خواسته مردم محقق 
شد، برای این موضوع نیز قصد داریم همین گونه 
پیش برویم. جاوید با تاکید بر این که شهرداری 
هیچگونه مسئولیتی در قبال اماکن تاریخی ندارد، 
تصریح کرد: نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان 
باید در قبال این اماکن به مردم پاسخگو باشند زیرا 
سخن منافع نیست بلکه فرهنگ و میراث متعلق 
به مردم است. وی با اشاره به آنچه بر سر ارگ 
بهارستان آمده است، عنوان کرد: ارگ در سال 
79 در فهرست میراث ملی ثبت شده است و 
بنیاد مستضعفان از آن سال تاکنون نسبت به حفظ 
آن مسئولیت قانونی دارد، ولی از آن زمان تاکنون 
چه اقدام موثری انجام داده اند؟به گفته وی ، در 
موضوع فروش این ملک باید به بند دره اشاره کرد 
که این اراضی ظرفیت فوق العاده ای برای کار و 

ایجاد مرکز گردشگری و رفاهی برای مردم دارند 
اما بنیاد مستضعفان سند ششدانگ به نام خریدار 
زده و شهرداری هیچ اقدامی نمی تواند در این فضا 

انجام دهد.
شهردار با بیان این که سخن از فروش ارگ به 
بخش خصوصی می شود اما این موضوع نیز 
منفعتی برای خریدار ندارد، خاطرنشان کرد: از 
ارگ جز تلی خاک باقی نمانده و به درد بخش 
خصوصی هم نمی خورد.جاوید با تاکید بر این که 
نگاه شهرداری به این بنا انتفاعی نیست و به عنوان 
شهردار ریالی برای خرید آن هزینه نخواهیم کرد، 
بیان کرد: بنیاد مستضعفان امالک بسیاری را در 
این شهر از طریق مزایده فروخته است، حداقل به 
عنوان صدقه برای این فروش ها، مبلغی را صرف 
بازسازی ارگ برای مردم می کرد. این همه ملک 
فروختید، ارزش این را ندارد ذره ای از درآمد را 
صرف مردم شهر در این راستا کنید؟! وی ادامه 
داد: در ابتدا پیشنهاد ما این است که خود دستگاه 
متولی برای بازسازی و مرمت اقدام کند در غیر 
اینصورت شهرداری با واگذاری بنا، آمادگی آن را 
دارد و برای بازسازی ارگ و عمارت حسام الدوله 

امسال 5 میلیاردتومان پیش بینی شده است.

بنیادمسبب گرانی زمین نیست!
 طالقانی مدیر کل بنیاد به برخی موارد گفته شده 
پاسخ داد و بیان کرد: از دوستانی که عنوان می کنند 
منتظر تخریب بنا هستیم گله داریم زیرا  این گونه 
نیست و تالش ها برای گرفتن مصوبه نشان دهنده 
این موضوع می باشد. وی درباره ارگ بهارستان نیز 
اظهار کرد: با رئیس سازمان اموال و اراضی تملیکی 
بنیاد صحبت کردیم و قرار است طی روزها یا 
چند هفته آتی برای بازدید بیایند. وی درباره اینکه 
بارها بنیاد مسبب گرانی زمین ها معرفی شده نیز 
توضیح داد: فروش امالک در قالب مزایده و با 
تعیین قیمت پایه کارشناسی شده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری است ، فردی که متعهد بوده و 
هم والیتی خود شماست. این که برخی ملکی 
را با قیمتی چندین برابر قیمت پایه خریداری می 
کنند مشکل ما نیز می باشد! و از طرف تهران زیر 
سوال رفته ایم.میری عضو شورا اما با بیان این که 
سیاست بنیاد را قبول نداریم، افزود: بنیاد به جای 
مزایده اراضی، باید در آن مجتمع سازی کند تا 
فرصت سوءاستفاده داده نشود. طالقانی البته به 
مجتمع هایی همچون پردیس و توحید اشاره کرد 
و گفت: این ها مدت هاست به مزایده گذاشته شده 
اند اما کسی حاضر به خرید آن نیست.وی درباره 
درختان خشک شده باغ رحیم آباد نیز عنوان کرد: 
بنیاد مستضعفان مقصر این خشک شدن نبوده و 
به دلیل آفات خشک شده اند! چندین بار مکاتبه 
کردیم تا درختان را قطع و به جای آن درخت 

جایگزین کاشته  شود.

 به ارگ بهارستان  به عنوان زمینی دو 
کله در کنار خیابان نگاه نکنند!

رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی در پاسخ به 
سخنان طالقانی عنوان کرد: اگر بناست وضع  این 
ارگ برای مسئوالن تهرانی تبیین شود لطفا به آن 
ها برسانید که به این عمارت به عنوان زمینی دو 
کله و در کنار خیابان اصلی نگاه نکنند، اگر ارگ 
تخریب شده و به زمین تبدیل شود باز هم باید در 
آن ارگ بهارستان ساخته شود! وی برای بازسازی 
ارگ با کمک بنیاد اعالم آمادگی کرد و گفت: 
حاضریم فرم مشارکت امضا کنیم تا هر چه بنیاد 
اعتبار بگذارد میراث نیز همان اندازه اعتبار بیاورد 
و از آن طرف نگران حفاظت از ارگ نباشیم.در 
پایان قرار شد که طالقانی با رئیس بنیاد مستضعفان 
درباره بازسازی یا واگذاری رایزنی کرده و در جلسه 
با حضور شهردار، شورا و میراث فرهنگی  ای 

تصمیم گیری نهایی  انجام شود. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
مشکالت تاالب کجی نمکزار، موضوع عادی 
نیست و در مورد همه موضوعات آن مسئول 
هستیم و باید در کنار همه موضوعات آن مبنای 
فارس،  گزارش  به  باشد.  داشته  وجود  علمی 
علوی مقدم دیروز در سومین جلسه کارگروه ستاد 
مقابله با پدیده گرد و غبار در خراسان جنوبی با 
حضور  عدم  برای  نهبندان  فرماندار  از  گالیه 
فرماندار  اظهارکرد:  جلسه  این  در  شخصی 
نهبندان باید در این جلسه حضور یافته و گزارشی 
از اقداماتی که تاکنون برای تاالب کجی نمکزار 
نهبندان  انجام گرفته ارائه می شد چراکه اهمیت 
حضور فرماندار به عنوان باالترین مقام اجرایی 

شهرستان در این جلسه به این سبب بوده تا 
اطالعات شان در مورد این تاالب به روز رسانی 
گردد. وی یادآور شد: باید مشخص گردد طرح 
سیپا یک دستورالعمل کشوری بوده که در این 
صورت باید به روز شود و اگر فقط یک مطالعه 

بوده باید توسط مرجعی بر عهده گرفته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان 
اینکه باید برای موضوعات مربوط به طرح سیپا 
شرکت های مشاوره ای  گوناگون توسط اداره کل 
محیط زیست دعوت شوند، اضافه کرد: همچنین 
تاالب  این  با  رابطه  انجام گرفته در  مطالعات  
و  گرفته شده  تحویل  توسط یک مرجع  باید 
شرکت مشاوره ای که این مطالعات را انجام داده 

پاسخگوی کم وکاستی های این مطالعات باشد.
علوی مقدم به اهمیت نقش مردم و دستگاه های 
اجرایی در حفاظت از تاالب کجی نمکزار اشاره 
نمود و گفت: باید کنار نقش مردم و دستگاه های 
اجرایی، ضمانت اجرایی ایجاد شود تا دستگاه ها 
مکلف به اجرای آن باشند. وی با بیان اینکه 
تاالب  برای  سیپا  طرح  راستای  در  مطالعات 
کجی نمکزار نیاز به تکمیل، به روز رسانی و 
همراهی دستگاه های مرتبط دارد، تصریح کرد: 
تاالب کجی نمکزار، موضوع عادی نیست و 
در مورد همه موضوعات آن مسئول هستیم و 
باید در کنار همه موضوعات آن رفرنس علمی 
باید  اینکه  به  اشاره  با  باشد.وی  داشته  وجود 

پایه های علمی در این برنامه تطبیق داده شود، 
افزود: دستگاه های زیرساختی نیز برای اجرای 
این طرح باید مساعدت الزم را داشته باشند.
علوی مقدم با بیان اینکه بشر از زمانی که خلق 
اطالعات  بدون  و  اقدامات غیرطبیعی  با  شده 
کارشناسی نظامی را که خداوند آفریده را به هم 
زده است، گفت: امروز از این مرحله گذشته ایم و 
به مرحله بحرانی رسیده ایم بنابراین نباید دیگر 
به دنبال راهکار، بلکه باید به دنبال اجرا باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تعیین وظایف دستگاه های 
اجرایی و حرکت به سمت یکسان سازی برنامه ها 
است.معاون  زمینه  این  در  مهم  اقدامات  جزو 
هماهنگی امور عمرانی استاندار  ادامه داد: باید 

از مشکالت تاالب  بستر دقیق و یکپارچه ای 
توسط دستگاه های اجرایی منطبق بر وظایفشان 
تهیه و مشارکت مردم در این بسترها دیده شود.

بیش از 5 هزار نفر در معادن زغال سنگ 
اشتغال دارند

کاوش-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت:  
2۸ معدن زغال سنگ در استان شناسایی شده و فعال 
است که در این معادن بیش از 5 هزار و 711 نفر 
مشغول به کارند. شهرکی اظهار کرد: ذخیره در حال 
بهره برداری در معادن زغال سنگ ۸35 میلیون تن و 
ذخیره کشف شده در آن دو دهم میلیون تن است.وی 
گفت: سرمایه گذاری انجام شده در معادن زغال سنگ 
استان بیش از 964 میلیارد تومان است. وی بیان کرد: 
شهرستان طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور 
شناخته می شود و بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده 
در معادن استان مربوط به معادن زغال سنگ است. 

اجرای طرح زراعی سازی
 گیاهان دارویی در استان

صداوسیما-طرح زراعی سازی گیاهان دارویی در استان 
اجرا می شود. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در اولین 
کارگاه آموزشی کاشت و برداشت گیاهان دارویی گفت: 
با توجه به اقلیم مناسب استان و اهمیت گیاهان دارویی 
در درمان، توسعه کشت این نوع گیاهان در نظر است و  
حمایت می شود.نصر آبادی به وجود بیش از ۸00 گونه 
مرتعی و گیاه دارویی در استان اشاره کرد و افزود: خام 
فروشی از نقاط ضعف است که فرآوری و را ه اندازی 
کارخانه های داروسازی طب سنتی در دستور کار است. 
وی هدف از برگزاری اولین کارگاه آموزشی کاشت و 
برداشت گیاهان دارویی را استفاده از ظرفیت های گیاهان 
دارویی و بررسی مشکالت و ارائه راهکار عنوان کرد.

برداشت های اینترنتی غیرمجاز
 در خراسان جنوبی ۱۳ برابر شد

تسنیم-رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
استان گفت:پرونده های مالی شامل کالهبرداری ها و 
برداشت  های اینترنتی غیرمجاز در 9 ماهه امسال نسبت 
به سال گذشته به مبلغ 4۸ میلیارد تومان رسیده که 13 
برابر رشد داشته است. محمدپور اظهارکرد: افزایش قابل 
توجه سرقت ها و کالهبرداری های اینترنتی و فضای 
مجازی در استان که اغلب توسط افراد غیر بومی و 
ساکن در سایر نقاط کشور برنامه ریزی و پیگیری می شود 

زنگ هشداری برای ساکنان خراسان جنوبی است.

سارقان کابل های برق دستگیر شدند

غالمی- فرمانده انتظامی درمیان از دستگیری باند 
سارقان حرفه ای اماکن خصوصی و کابل های برق در 
این شهرستان خبر داد. دشتستانی اظهارکرد: با وقوع 
چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و کابل های برق 
در شهرستان درمیان، شناسایی و دستگیری سارقان در 
دستور کار مأموران قرار گرفت. وی تصریح کرد: متهمان 
دستگیرشده به 13 فقره سرقت کابل و سیم برق اعتراف 
کردند که با تکمیل پرونده به دادسرای عمومی و انقالب 

درمیان معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

دو مصدوم در حریق منزل مسکونی 
روستای گسک

صداوسیما- منزل مسکونی در روستای گسک در 55 
کیلومتری بیرجند طعمه حریق شد و دو نفر را روانه 
بیمارستان کرد. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند گفت: با اعالم خبر آتش سوزی 
بالفاصله آتش نشانان روستای گسک و آرین شهر به 
محل حادثه اعزام شدند که با توجه به حجم باالی آتش 
از آتش نشانان بیرجند هم درخواست کمک شد.حسینی 
افزود: این افراد  پس از ایمن سازی محل با استفاده از 
لوله های آبرسان توانستند حریق را اطفا کنند. وی گفت: 
در این حادثه دو نفر مرد و زن 75 ساله دچار سوختگی 
شدند که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل برای 

درمان به بیمارستان منتقل شدند.

دومین کارخانه نساجی راه اندازی می شود

تسنیم-مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گفت: 
یک سرمایه گذار غیربومی در دومین سرمایه گذاری 
بزرگ خود در خراسان جنوبی قرار است کارخانه نساجی 
در خوسف راه اندازی کند و این دومین کارخانه نساجی 
در استان بعد از کارخانه نساجی فردوس است.  جرجانی 
از اخذ مجوز راه اندازی کارخانه نساجی در خوسف خبر 
داد و گفت: مجوز تأسیس با سرمایه گذاری یک سرمایه 
گذار داخلی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
صادر شد و در صورت ساخت و بهره برداری از این 
کارخانه برای چهار هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.وی 
گفت: برای تامین ماشین آالت خرد  این کارخانه نیاز به 
240 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی است که 
15 تا 20 درصد این اعتبار را سرمایه گذار تامین می کند.

مسئوالن در حفظ فرهنگ اسالم تالش کنند

کاوش-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید 
بر اینکه مسئوالن در حفظ فرهنگ اسالم و دفاع از 
آن بیشتر تالش کنند، گفت: هیچ بیماری خطرناک تر 
از تفکر سرمایه داری لیبرالی نیست. آیت ا... عبادی 
در جلسه درس اخالق مدیران دستگاه های اجرایی 
اظهارکرد: همه فقر، گرسنگی و مصیبت ها به دلیل تفکر 
لیبرالی و سرمایه داری است چون در این سیستم برخی 
تمام اموال را می برند و برخی از گرسنگی جان می دهند. 
عبادی با بیان اینکه مسئوالن باید تالش کنند فرهنگ 
اسالم را حفظ کرده و از آن دفاع کنند، افزود: در تمامی 
جنایاتی که استکبار جهانی انجام می دهد اگر سکوت 

کنیم شریک  هستیم.

حوادث 

برد شیرین تیم زغال سنگ طبس 
در لیگ دسته یک هندبال کشور

تیم زغال سنگ طبس در لیگ دسته یک هندبال 
کشور در یک دیدار خانگی به پیروزی رسید. تیم 
هندبال زغال سنگ طبس در آغاز دور برگشت مرحله 
گروهی در سالن پنج اردیبهشت میزبان تیم کاشان 
بود که توانست با نتیجه 2۸ بر 25 از سد حریف خود 
بگذرد.نماینده هندبال استان برای صعود به مرحله بعد، 
از دوبازی باقیمانده خود تنها به یک برد دیگر نیاز دارد.

تیم زغال سنگ طبس هفته آینده مهمان تیم هندبال 
پرواز اصفهان خواهد بود.

همایش کبدی کاران استان
 در بیرجند  برگزار می شود

رئیس هیئت کبدی خراسان جنوبی با اشاره به کمبود 
داور و مربی کبدی در استان گفت: همایش کبدی 
کاران خراسان جنوبی سال آینده در بیرجند برگزار  و 
دوره مربیگری کبدی بهمن ماه در قاین برگزار می شود.

به گزارش تسنیم، کاظمی روز  گذشته در مجمع کبدی 
آذر سال  خراسان جنوبی اظهار کرد: مجمع کبدی 
گذشته شکل گرفت که تعداد مربیان و داوران  کبدی 
در استان کمتر از انگشتان دست بود. وی با بیان اینکه 
نخستین دوره کبدی در شهریور امسال برگزار شد، 
گفت: از 11 شهرستان استان  در 9 شهرستان هیئت 
کبدی فعال شده است. وی ادامه داد: در آینده نزدیک 
در شهرستان های فردوس و سربیشه نیز هیئت کبدی 
فعال خواهد شد. رئیس هیئت کبدی خراسان جنوبی 
با اشاره به جلسه هم اندیشی با تربیت بدنی و دانشگاه 
بیرجند عنوان کرد: سال آینده درس کبدی در دانشگاه 

بیرجند تدریس می شود.
ورزشی

*مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری با اشاره به 
مشکل قطعی برق در شهرستان های بیرجند، طبس، 
زیرکوه و قاین گفت: مشکالت قطعی برق در همان 

ساعت اولیه با حضور نیروهای امدادی برطرف شد.
در  تصادف  فقره   24 وقوع  از  راه  پلیس  *رئیس 
محورهای مواصالتی استان طی هفته گذشته خبر داد.

*مسئول کمیته ورزشی ستاد گرامیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب در آیسک گفت: مسابقات بومی 

محلی در  این شهر برگزار شد. 
*عملیات روکش آسفالت گرم در محور منصورآباد - 

نقنج به طول 10کیلومتر به اتمام رسید.
*دبیر شورای مدیریت سبز دانشگاه بیرجند گفت: از ابتدای 
سال تاکنون با مجموعه اقداماتی که در این دانشگاه در 
حوزه مدیریت سبز انجام شد، مصرف آب شرب تا 50 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
*60 درصد واحدهای دارای پروانه بهره برداری مستقر 
در نواحی و شهرک های صنعتی استان زیر پوشش 

تصفیه خانه فاضالب مرکزی هستند.
*وقفیات شهرستان نهبندان با ثبت 6 وقف جدید، به 

744 موقوفه افزایش یافت.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

مطالعات جامع برای آب 
وجود ندارد، حتی در انتقال

محمودآبادی-هیچ مطالعه جامعی برای آب در کشور 
وجود ندارد، حتی برای انتقال آب نیز مطالعات جامع 
بین  کمیته  مسئول  و  مدیره  هئیت  عضو  نداریم. 
المالی اتحادیه های انجمن علمی و منابع طبیعی و 
محیط زیست ایران در گفتگو با آوای خراسان جنوبی 
گفت:متاسفانه برای مدیریت و مصرف آب در کشور 
هیچگونه مطالعه جامعی که نظر تمامی اقشار علمی 
و فنی را داشته باشد، نداریم. دکتر تاجبخش با بیان 
این موضوع،  بحث ایجاد کارخانه های آب بر مانند 
فوالد را یادآور شد و افزود: اگر این مطالعات را داشتیم 
هیچگاه در استانی مانند خراسان جنوبی نباید کارخانه 
فوالد و ... احداث می شد. وی معتقد است این عملکرد 
ها به ویژه احداث کارخانه های آب بر در استان های 

خشک بالی جان آب آن استان ها است.
وی ادامه داد: به نظر من برای انتقال آب نیز  مطالعات 
جامع وجود ندارد که اگر چنین بود باید ابتدا برای آنچه 
به عنوان مشکالت زیست محیطی و دیگر مشکالت 
انتقال بین حوضه ای آب مطرح می شود، چاره اندیشی 
می شد.این مدرس دانشگاه و دکترای آبخیزداری با 
اشاره به زود بازده بودن طرح های آبخیزداری و نتایج 
روشن آن گفت: متاسفانه بخشی نگری بالی جان 
کشور و این استان شده است. چراکه هم اکنون در 
کشور های اروپایی برای مهار و کنترل آب از روش 
به زوال رفته است  ایران رو  بندساری که در  های 
های  طرح  اگر  کرد:  اضافه  وی  شود.  می  استفاده 
اآبخیزداری به طور یکپارچه در تمام ایران به شکل 
پروژه های به هم پیوسته برای تمام استان ها اجرایی 
شود، بی شک دارایی آبی موجود به بهترین نحو حفظ 
می شد. وی معتقد است: از انتقال آب بین حوضه ای 
نیز تا زمانی که مطالعات کاملی برای آن وجود نداشته 
باشد همانند آانچه تا کنون در این زمینه اجرایی شده، 
نتیجه نخواهیم گرفت. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند: 
یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیِْت  اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد. 
)بحاراألنوار : ج ۷5 ، ص 461 ، ح 14( 

حضور احمدی نژاد در جلسه 
مجمع به ریاست آملی الریجانی

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۹ 
دی ماه، به ریاست آیت ا... صادق آملی الریجانی 
  )FATF( و با حضور اعضای آن برای بررسی قانون
برگزار شد. محمود احمدی نژاد که در جلسه قبل 
حسن  اما  یافت  حضور  جلسه  این  در  بود،  غایب 
روحانی رئیس جمهور بار دیگر غایب جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت بود. همچنین از حاشیه های این 
جلسه، تغییر جایگاه آیت ا... رئیسی و نشستن وی در 

جایگاه سران قوا بود.

متروسواری وزیر جوان 
در روز هوای پاک

آذری جهرمی، وزیر جوان وزارت ارتباطات در توئیتر 
نوشت: »با مترو به وزارت آمدم. بی نظیر بود! از این 
پس بیشتر باید بیایم. خوبه سایر مسئولین هم در غیر 
روز هوای پاک، از تردد عمومی استفاده کنند. مسئول 
اگر وقتش را با سیاسی کاری و حسادت تلف نکند، 
برای هر کاری وقت دارد. این فرصت طالیی شنیدن 

نظر مردم مهم تر است یا داشتن محافظ و راننده؟«

هر کشور به آمریکا
 اعتماد کرد از بین رفت

وابسته نظامی پیشین جمهوری اسالمی ایران در کره 
شمالی گفت: با شناختی که از مردم و مقامات کره 
شمالی دارم، بعید می دانم مقامات کره شمالی فریب 
آمریکا را بخورند و زیر بار حرف زور آمریکا بروند. 
امیر »محمدحسن نامی« با بیان اینکه فرهنگ هر 
کشوری را می توان از ساخته های فرهنگی مردم آن 
کشور متوجه شد، گفت: ما در فیلم های آمریکایی 
می بینیم که قهرمان های آمریکایی با تیِر خالص، 
رقیب خود را از صحنه به در می کنند و حتی راضی 
به جان دادن رقیب خود هم نمی شوند. وی افزود: 
هر کشوری که به آمریکا اعتماد کرد از بین رفت و 

آخرین نمونه آن نیز لیبی است.

مشهد، تنها شهری که قابلیت 
مرکزیت جهان اسالم را داراست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تنها 
شهری در ایران که قابلیت مرکزیت جهان اسالم 
را داراست، مشهد مقدس است.علی آقامحمدی در 
اقتصادی  اثرگذاران  نشست هم اندیشی فعاالن و 
در صنعت و گردشگری، اظهار کرد: در هر کاری 
اول از همه باید هویت آن مشخص باشد. هویت 
در  که  نیست  درست  است؛  مهم  بسیار  فرهنگی 
شهر امام رضا )ع( از تکثر فرهنگی حرف زد. تکثر 
فرهنگی پذیرفته شده است، ولی زمانی که مشهد 
نماد امام رضا )ع( است باید در همه جا این نماد 

دیده شود؛ زیرا هدف و محور آن است.

روایت سردار وحیدی
 از َسرخوردگی آمریکا

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آمریکایی ها 
هفت سال در سوریه به دنبال آن بودند که »بشار 
اسد« رئیس جمهور این کشور نباشد و برای این کار 
تمام قدرت خود را هم به کار گرفتند ولی سرانجام 
احمد  و سرخورده شدند. سردار  نگرفتند  نتیجه ای 
وحیدی با بیان اینکه خروج آمریکایی ها از سوریه، 
برای آبروی خود آمریکایی ها بهتر است، ادامه  داد: 
طی سال های گذشته، هیچ کدام از اهداف آمریکا از 

حضور در سوریه و عراق محقق نشد.

هشدار نوری همدان
FATF درباره 

به  اشاره  با  تقلید  مراجع  از  نوری همدانی  ا...  آیت 
اجتماع طالب در اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه 
FATF ،  گفت: بر اساس آیات قرآن کریم به کسانی 
که ظالم هستند نباید اعتماد کرد و پیمان بست ، در 
ا... حسین نوری  برجام دیدیم که چه کردند. آیت 
همدانی روز گذشته در درس خارج فقه خود که در 
مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به اجتماع طالب 
در اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه FATF اظهار 
کرد: عده ای از فضال و طالب حوزه علمیه قم در 
نامه ای نگرانی خود را از برخی مسائل کشور از جمله 

تصویب چند کنوانسیون اعالم کردند.

پاسخ گوترش به سوالی
درباره ایران

در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  یآنتونیو 
کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان در پاسخ به 
سوال خبرنگاری که درباره فعالیت های ایران در منطقه 
سوال می کرد، گفت: چیزی که درباره ایران می توانم 
بگویم این است که ایران رویکرد سازنده و مثبتی در 
رابطه با دو مشکلی که به طور عمده گریبان گیر منطقه 
شده  حال چه سوریه، چه یمن  داشته است. وی افزود: 
من معتقدم نقش سازنده ای که ایران در هر دوی این 
مشکالت ایفا می کند، از اهمیت باالیی برخوردار است.

ایران نباید بزرگ ترین
 برنده  سوریه شود

با  دیدار  از  بعد  آمریکایی  جمهوری خواه  سناتور 
رئیس جمهور ترکیه، سخن رئیس جمهور کشورش 
مرگ  و  شن  جز  چیزی  »سوریه  اینکه  بر  مبنی 
نیست« را رد کرد و بر لزوم مقابله با تبدیل ایران 
به عنوان »بزرگ ترین برنده در سوریه« تاکید کرد.

قانونگذار ارشد جمهوری خواه آمریکایی یک روز بعد 
از دیدارش با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
از عجله در خروج نظامیان  ترکیه، بر لزوم پرهیز 
تبدیل  برای  تدابیری  اتخاذ  و  از سوریه  آمریکایی 
نشدن ایران به عنوان بزرگ ترین پیروز در تحوالت 

سوریه تاکید کرده است.

استراتژی جدید ترامپ
 برای ضربه نهایی به برجام

اتحادیه اروپا و به ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و 
فرانسه همچنان بر لزوم حفظ برجام تأکید کرده و 
وعده هایی برای حمایت از ایران در برابر تحریم 
های آمریکا از جمله مکانیزم ویژه مالی را داده اند. در 
همین راستا، گویا ترامپ که از عدم حمایت اروپایی 
ها از برجام ناامید شده، به دنبال ایجاد شکاف میان 
است!  برجام  به  نهایی  اروپا جهت ضربه  اتحادیه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار 
آمدن خود در سال ۲016، تالش بسیاری کرد تا 
اروپایی ها را به خروج از توافق هسته ای با ایران 
)برجام( متقاعد یا وادار کند. در همین راستا، به نظر 
از  می رسد ترامپ که از عدم حمایت اروپایی ها 
برجام ناامید شده، به دنبال ایجاد شکاف در میان 

اتحادیه اروپا جهت ضربه نهایی به برجام است.

نیرو ی دریایی معطل هیچ توافقی نمی ماند

انجام  را  خودمان  کار  گفت:  خانزادی  دریادار  امیر 
می دهیم و معطل هیچ توافقی نمی مانیم. امیر دریادار 
در  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی،  حسین 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون مباحث 
مطرح شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر خروج ایران از برجام اظهار کرد: 
نیرو های مسلح و به ویژه نیروی دریایی معطل هیچ توافقی نمی مانند و ما 
کارمان از سیاست جدا است. وی گفت: برجام کار خودش را انجام می دهد و ما 

هم کار خودمان را انجام می دهیم.

 هاشمی به معنای واقعی اعتدال گرا بود

علی جنتی بیان کرد: هاشمی رفسنجانی همواره خود 
را ورای جناح ها و گروه های سیاسی موجود در 
جامعه می دید و سعی داشت همه جناح ها و گروه 
هایی را که به انقالب دلبستگی داشتند در کنار خود 
نگه دارد و در مسئولیت ها شریک کند. کارنامه آقای هاشمی نشان می دهد 
ایشان به معنای واقعی اعتدال گرا بود. اصوال شعار اعتدال گرایی را ایشان 
در جامعه مطرح کرد وتا پایان عمر هم با هر نوع افراط گرایی مخالف بود. 
نقش وی در سال های پس از انقالب به گواه تاریخ غیر قابل انکار است.

مطهری: مگر رهبری نیاز به صیانت دارند؟

آقای  که  این  گوید:  می  مجلس  رئیس  نایب 
است  قضائیه  قوه  رئیس  هم  الریجانی  صادق 
قانون  اصل 57  نگهبان، خالف  شورای  عضو  هم 
شود. رفع  اشکال  این  زودتر  باید  و  است  اساسی 

تواند  می  که  معقول  ایست  چهره  الریجانی  آملی  مطهری  نگاه  از 
مطهری دهد.  قرار  خود  درست  مسیر  در  را  تشخیص  مجمع 

نظارت مجلس خبرگان را زیر سوال می برد و می گوید اعضای خبرگان به جای 
نظارت بر رهبری به دنبال صیانت از رهبری هستند مگر رهبری نیاز به صیانت دارد؟ 

آیت ا... مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
نفوذی  افراد  از  برخی  اینکه  بیان  با 
بدون توجه به وزیر آموزش و پرورش 
به دنبال اجرای سند ۲0۳0 هستند، 
گفت: گفته می شود که سند ۲0۳0 
به صورت مرموز در برخی از جا ها در 
حال اجرا است. آیت ا... مکارم شیرازی 
با اشاره به ویژگی های شورای عالی 
انقالب فرهنگی اظهار کرد: باید در 
خصوص وظایف و ویژگی های شورا 
به مردم توضیح داده شود. وی ادامه 
انقالب  عالی  شورای  مصوبات  داد: 
و  ندارد  اجرایی  ضمانت  فرهنگی، 
اجرا  مصوبات  این  دلیل  همین  به 
نمی شود، هم اکنون نیاز شدیدی به 
شورای عالی انقالب فرهنگی داریم، 
چون با مشکالت علمی در دانشگاه ها 
شدید  مشکالت  نیز  و  حوزه ها  و 
هستیم. مواجه  جامعه  در  فرهنگی 

آیت ا... مکارم شیرازی افزود: فضای 

مشکالت  کنونی  زمان  در  مجازی 
زیادی دارد، اگر این فضا اصالح نشود، 
بسیاری از مشکالت در جامعه ظاهر 
می شود. آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره 
به اسالمی شدن دانشگاه ها اظهار کرد: 
برای اینکه دانشگاه ها در مسیر خدمت 
به اسالم و انقالب باشند، باید بر روی 
برنامه ها، کتاب ها و اساتید در دانشگاه ها 
داد:  ادامه  بگیرد.وی  صورت  نظارت 
شورای عالی انقالب فرهنگی اختیارات 

زیادی دارد و باید این شورا بر روی 
کتاب های دانشگاهی نظارت داشته 
باشد چراکه شاهد درج برخی از موارد 
خالف اصول اسالم در این کتاب ها 
تشکیالت  باید  افزود:  وی  هستیم. 
انقالب  عالی  شورای  در  وسیعی 
فرهنگی برای نظارت بر بخش های 
علمی و فرهنگی وجود داشته باشد تا 
شاهد عمل به قوانین در این بخش ها 

باشیم.

انتقاد آیت ا... مکارم از اجرای مرموزانه سند ۲۰۳۰

و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس 
ُحسن  سپاه 10  اگر  گفت:  رهبری 
و دو اشکال داشت، ما در کنار 10 
اشکالش  دو  صادقانه  باید  ُحسنش 
را هم بگوییم اما نه اینکه بخواهیم 
با آن دو اشکال گردن بزنیم. ُرقبای 
ما با آن دو اشکال گردن می زنند. 
محمدرضا باهنر بیان کرد: در کشور 
یکسری واقعیت ها داریم، یکسری 
هم مربوط به حس مردم است. اینها 
منطبق  هم  بر  دارد  امکان  عموما 

ساده  خیلی  مثال  یک  من  نباشد. 
در یک  است  مثال ممکن  بزنم  تر 
کشور یا منطقه ای امنیت باشد ولی 

احساس امنیت نباشد. 
نظام و حاکمیت هم مسئول امنیت و 
هم مسئول حس امنیت است. یک 
اصولگراها  مجموعه  در  رویکردی 
است که البته هزینه اش را هم دارند 
می پردازند، اصوال از نهادهای وابسته 
به نظام حمایت می کنیم. یعنی سپاه 

را هم بخواهیم 

ریز شویم، ممکن است 10 کار خوب 
کند، دو تا کار اشتباه هم انجام دهد. 
یک عده آن دو کار اشتباه را َعلَم می 
کنند اما ما اصولگراها روی آن 10 
کار سینه می زنیم و طبیعی است که 
به این دلیل ما یکسری آرای مان را 
در افکار عمومی از دست می دهیم.

نقد  افکارعمومی  نزد  معموال 
قدرت  نقد  مخصوصا  ها،  کردن 
از  دفاع  تا  است  جذاب  بیشتر 
وجود  مشکل  این  بنابراین  قدرت، 
یکسری  اینکه  دوم  نکته  دارد. 
می  وارد  جمنا  به  نیز  اشکاالت 
دارد.  زیادی  منافع  جمنا  اما   دانم 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۲، ۴ کاندیدای ریاست جمهوری 
داشتیم که هر کدام 1۲ درصد رأی 
آوردند، در سال ۹6 یک نفر ماند و 
۴0 درصد رأی آورد، این خیلی قدم 

خوب و رو به جلویی است.

نظام و حاکمیت هم مسئول امنیت
 و هم مسئول حس امنیت است

مجمع تشخیص در پالرمو وارد فضای اصالحی نشود
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس تاکید کرد که مجمع تشخیص باید نظر رد یا 
تایید خود نسبت به الیحه پالرمو را ارائه کرده و وارد 
به معنای کاستن  این  فضای اصالحی نشود چون 
از حدود و اختیارات قوه قانون گذاری در کشور است. فالحت پیشه ادامه داد: 
نیز وظیفه  یافته  با جرائم سازمان  مبارزه  کنوانسیون  بررسی  برای  مجلس 
شرعی و قانونی اش را انجام داده و شورای نگهبان هم وظیفه اش را انجام داد.

این بودجه ها از جنس هزینه نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به شفاف سازی 
سال   10 این  در  پیام  ماهواره  ساخت  هزینه 
هزینه  جهرمی  آذری  جواد  محمد  پرداخت. 
این  گفت:  و  کرد  اعالم  را  پیام  ماهواره  ساخت 
ارتباطات  بلکه سرمایه ملی است. وزیر  از جنس هزینه نیست،  بودجه ها 
گفت: عده ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل 
بودجه ساخت ماهواره پیام در طول 10 سال، حدود 1.۲ میلیون یورو بوده است.

هشدار خرازی به اروپا
کشورمان  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
فشارهای  به  اروپا  دادن  تن  این که  بیان  با 
بیشتر  فشارهای  موجب  مقطع  این  در  آمریکا 
هشدار  شد،  خواهد  آینده  در  اروپا  بر  آمریکا 
داد. خواهد  قرار  تحت الشعاع  نیز  را  اروپا  امنیت  برجام،  شکست  داد: 
فشار  اعمال  فقط  ترامپ،  هدف  اینکه  بیان  با  خرازی  کمال  سید 
می کند. دنبال  نیز  را  اروپا  تجزیه  و  تضعیف  بلکه  نیست،  ایران  بر 

محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در نشست مشترک استانداران سراسر کشوراراضی اطراف مجموعه پسماند پاکسازی شداولین آسمان نمای دیجیتال کانون  پرورش فکری در شهرستان درمیان افتتاح شد

شرکت فعال در زمینه IT و شبکه جهت تکمیل کادر مجموعه ، نیروی امور 
دفتری و حسابدار  خانم ، متعهد و مسئولیت پذیر )یک شفیت( نیازمند است.
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آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده 

)نوبت اول( در شرکت های سهامی خاص
دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره ۴ میهن نورآریا )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۷۲۶ 
و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۴۴۱۲ برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 
۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند بلوار مسافر، پایانه مسافربری 

برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲- انتخاب بازرسین ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره شرکت میهن نور آریا

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
 )نوبت دوم( سهامداران شرکت زعفران ارمغان پاییز )سهامی خاص(

 شماره ثبت: ۴۵۹۶      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۶۰۵۹۶ 
جلسه نوبت اول شرکت مذکور مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ که در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره ۴۲۵۲ مورخ 
۱۱ دی ۱۳۹۷ آگهی گردید به دلیل عدم حد نصاب قانونی رسمیت نیافت در نتیجه جلسه به نوبت دوم 
موکول گردید. بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که ساعت ۸ مورخ ۹۷/۱۱/۱۲  با دستور جلسه انحالل شرکت و تعیین محل تصفیه و جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که ساعت ۹ مورخ ۹۷/۱۱/۱۲ با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت تصفیه در 
محل شرکت واقع در بیرجند خیابان ۱۷ شهریور -  بین ۱۷ شهریور ۲۵ و۲۷ با کدپستی ۹۷۱۶۸۵۳۷۱۱ 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره شرکت زعفران ارمغان پاییز

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی بهار بی همتا بیرجند       تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۳۰

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار بی همتا بیرجند ساعت ۴ 
بعدازظهر روز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در 
ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد ۸۸ ، طبقه همکف صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ مراجعه و برگ وکالت نامه را 

تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۶ اساسنامه مورد عمل )تغییر آدرس شرکت تعاونی(

هیئت مدیره تعاونی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار بی همتا بیرجند    تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۳۰  

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار بی 
همتا بیرجند ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون 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 با هم به دفتر شرکت واقع در ابتدای بلوار صیاد شیرازی- واحد ۸۸ طبقه همکف 
صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مدارک 

مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرسان ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال 
۱۳۹۶ ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال های ۹۷ و ۹۸  ۴- انتخاب بازرسان اصلی و 

علی البدل برای مدت یک سال مالی.
 هیئت مدیره تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

خانم )مسلط به کامپیوتر( 
ساعـت مراجعـه: ۶ تا ۸ بعدازظهـر )حضـوری(

یکشنبه تا چهارشنبه
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