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5حفره های پنهان در چهارشنبه  بازار  بیرجند6دستاوردها و اقدامات ۴۰ ساله اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 3افتتاح 635 پروژ کشاورزی در ۴۰ سالگی انقالب

نسبت خراسان جنوبی
 و انقالب

آغاز دهه فجر و قرار گرفتن در آستانه ی 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، بهانه خوبیست برای اندکی 
تأمل و اندیشه ی بیشتر، ُرخ به ُرخ و 
منصفانه و منطقی، درباره دستاوردهای 
مردم استانی مثل خراسان جنوبی از 
انقالب؛ آنهم انقالبی خودخواسته که 
همین مردم و فرزندان همین دیار در 
به ثمر نشاندنش و در حفظ و حراست 
و صیانتش در این چهل سال نقش 
ها آفریده اند! هیچکس در تمامی این 
سالها، چه از دیدگاه تئوریک و چه در 

صحنه ی عمل ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

FATF موضوع بحث 

کوچه و خیابان نیست
صفحه 2

CFT در تقابل با آرمان های 

انقالب اسالمی  است
صفحه 2

روایت ترقی  از برنامه
 انتخاباتِی   اصولگرایان

ایرادات الریجانی به کانال
 ویژه مالی اروپا و ایران

صفحه 2

صفحه 2

با گلباران تمثال امام خمینی)ره( توسط مردم و مسئوالن انجام شد  ؛ 

آغاز آیین های گرامی داشت 
چله انقالب در استان

آگهـی حراج کلـی وسـائط نقلیـه و کـاال
یک موسسه اقتصادی در نظر دارد:

تعداد ۵۴۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۵ دستگاه خودرو )قابل شماره گذاری - اوراقی( و 
 مقادیری کاالي مستعمل و نو )پارچه ، پوشاک ، 6۰۰ دستگاه تلفن همراه مستعمل و ...( 

را از طریق حراج حضوری به صورت نقدی به فروش برساند.
زمان بازدید: دوشنبه و سه شنبه ۱5 و ۱۶ بهمن ماه 97 - ساعت 8 الی ۱۴

مکان بازدید:  ۱- شهرستان قاین - روبروی کارخانه سیمان - پارکینگ آذر )موتورسیکلت و خودرو(
2- شهرستان طبس - بلوار مهندس شکیبی - پارکینگ محمدنیا )موتورسیکلت (

3- بیرجند - پاسداران ۴۶ - پالک ۱۶ )کاال(
زمان و مکان برگزاری: روز چهارشنبه 97/۱۱/۱7 - ساعت ۱0 صبح 

بیرجند - بلوار پاسداران - مجتمع فرهنگی رفاهی غدیر - سالن همایش های امام علی )ع( 
تلفن های تماس: 32۴353۴8 و32۴35280 - 05۶

 20 % مبلغ پیشنهادی در زمان خرید نقدا دریافت می شود و تسویه حساب و ترخیص ظرف مدت
۱0 روز الزامی می باشد. ضمنا دستگاه کارتخوان در محل برگزاری موجود می باشد.

آگهی مزایده شماره  97/3 - فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
  بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید 
از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند- انتهای مدرس - میدان جماران - مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ 97/۱۱/25 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به آدرس فوق تسلیم نمایند.بازگشایی پاکات درتاریخ 97/۱۱/27 رأس 

ساعت 9 صبح  در محل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهدشد و حضور شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است.چنانچه تغییری درتاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد،مراتب 
تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  

توضیحات:  ۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که مي بایست به حساب شماره 0۱82۱۴7۴ نزد بانک تجارت واریز گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 0۱85۴879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید 
اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(. 3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگي بوده و در 
پاکت الک و مهر شده )در بسته(تسلیم گردد. ۴- ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امکانپذیر مي باشد. 5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات واصله مختارمي باشد. ۶- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد. 7- در پیشنهادهای خرید به صورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک 

بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد. 8- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد

تلفن تماس: 32۴۴5۰33 

مساحت عرصه شرحردیف
)مترمربع(

مساحت تقریبي 
اعیان)مترمربع(

قیمت پایه 
شرایط پرداختتوضیحات) ریال (

1

عرصه و اعیان ساختمان و سوله 
صنعتی واقع در شهرستان طبس ، 
فیروزآباد ، شهرک صنعتی ، پالک 

ثبتی 387/2 اصلی

536۴19۰66/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه 
هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط ومقررات 
شهرک های صنعتی را رعایت نماید

25درصد نقد- مابقی در اقساط6۰ ماهه 
با کارمزد 12 درصد در قالب عقد قرارداد 

اجاره به شرط تملیک

2

عرصه و اعیان ساختمان و سوله 
و ماشین آالت واقع در مود 

ابتدای روستای مرتوند پالک ثبتی 
1163/381

ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه 2۴۰51956/868/96۰/۰۰۰/۰۰۰
های مترتبه به عهده خریدار می باشد 

25درصد نقد- مابقی دراقساط6۰ ماهه 
با کارمزد12 درصد در قالب عقد قرارداد 

اجاره به شرط تملیک

مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی

تقدیر و تشکر 
گرامی،  سروران  تمامـی  الطـاف  از  دانستیم  الزم   برخود 
شهـرسـازی،  و  راه  وزارت  خویشـان،  و  اقــوام 
استانـداری، اداره کـل راه و شهرسـازی و ادارات 
 شهرستـان، سازمان مدیریـت و برنامـه ریــزی ،
 دیوان محاسبات، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای،

دانشگاه علوم پزشکی ، آزمایشگاه فنی و مکانیک 
خاک مرکز و استان، دانشگاه آزاد اسالمی، شرکت 
مخابرات، شرکت ایران کیش، شرکت های راهسازی 
استان، شورای اسالمی و شهرداری نیمبلوک، هیئت 

انصارالرضا )ع(و ساقدری های مقیم مشهد که در مراسم تشییع و ترحیم 

مرحومـه فاطمـه زهـرا  امینـی
 ما را همراهی نموده، صمیمانه سپاسگزاری نماییم. از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز 

سالمتی و طول عمر آرزومندیم.
خانواده های: شاد و امینی 

تقدیر و تشکر
خداوند متعال را شاکریم که در سایه لطف بیکرانش و در پرتو همدردی اقوام، دوستان ، 

همکاران و همسایگان تحمل مصیبت فقدان پدر عزیزمان

 مرحـوم حـاج محمـد شهابـادی
 را به ما ارزانی داشت. بدین وسیله از بنیاد مسکن انقالب اسالمی، حفاظت اطالعات ارشد 
انتظامی و فرماندهی انتظامی و یگان ویژه، سازمان تاکسیرانی و شبکه ۱33، سازمان جهاد 
کشاورزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، دبستان ایران، اداره ثبت اسناد و امالک، هیئت 
امناء و نمازگزاران مسجدالحسین)ع( جوادیه و تمامی عزیزانی که با تشریف فرمایی از راه 
دور و نزدیک و چاپ بنر و اعالمیه و تماس تلفنی و پیامک در مراسم تشییع و تدفین 

و ترحیم ما را همراهی کردند صمیمانه سپاسگزاری می نماییم و اگر کوتاهی و تقصیری 
در خدمت رسانی داشتیم، قبول عذر بفرمایید.

خانواده شهابادی

جشنـواره فـروش ویـژه 
به منـاسبت دهـه فجـر

پکیـج- رادیاتـور
حدفاصل مدرس 27 و 29  

32۴2۰۴99  

جناب آقـای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
خاندان محتـرم کریم پور فرد وگلشنی

با عرض تسلیت رحلت ناگهانی
 شادروان حاج غالمعلی کریم پور فرد

حضور شما خاندان محترم، بدینوسیله از عموم همشهریان عزیز 
دعوت می شود در مراسم تشییع آن زنده یاد که امروز شنبه 
ساعت۱۴:۳۰ از محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

شرکت فرمایند.
داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(،موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل)ع(

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند
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صفحه 5
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اولین نمایشگاه گروهی عکاسان  آزاد  امروز افتتاح می شود

کاوش-به گزارش آوا اولین نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد  امروز شنبه 13 بهمن ، ساعت 16 در محل نگارخانه سرو، واقع 
در خیابان معلم ، مجموعه میراث جهانی باغ اکبریه افتتاح می شود. عالقه مندان می توانند  هر روز از ساعت 9 الی 14/30 
از این نمایشگاه بازدید نمایند. گفتنی است اختتامیه این نمایشگاه جمعه 19 بهمن ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

سرمقاله

نسبت خراسان جنوبی و انقالب
*هرم پور

)ادامه سرمقاله...(هیچکس در تمامی این سالها، چه از 
دیدگاه تئوریک و چه در صحنه ی عمل، مدعی  تحولی 
عظیم و غیرقابل تصور در وضع اقتصادی و معیشتی 
مردم به واسطه وقوع انقالب نبوده و نیست،  اما انقالب 
سه شاخص مهم، سه مؤلفه ی اساسی و سه محور 
بنیادین را در این چهل سال به زندگی مردم وارد کرد 
که شاید رمز و راز پایداری مردم به پای ان،  علیرغم 
همه ی سختیها و مشکالت و رنج ها باشد؛  اول تبیین 
احترام ذاتی انقالب به حقوق مردم، دوم تبیین نزدیکی، 
اعتماد، صداقت و همزبانی مسؤوالن و دلسوزان انقالب 
با مردم، و سوم تبیین قدرت، عزت و بزرگ منشی برای 
مردمی که سالها طعم تلخ حقارت و  زبونی را زیر چکمه 
های انگلیس و آمریکا و روس چشیده و داستان واقعی 
ارباب و رعیتی را در زندگی به چشم دیده بودند. اما 
نکته مهم و سؤال شفاف، خطیر و اساسی تر  این است 
که آیا انقالب، پس از چهل سال توانسته است رضایت 
مردم را جلب کند؟ مدیران انقالبی چطور؟ رویکردها 
و روندهای انقالب چطور؟ به عبارت دیگر، مردمی 
مثل  اهالی خراسان جنوبی که در انقالب سهم دارند 
و خون شهدایشان، میراث دار این سهم بزرگ است، 
در مواجهه با انقالب، کارکرده و عملکردهایش راضی 
هستند؟ واقعیت این است که پاسخ به این سؤال با 
در نظر گرفتن دو جنبه، مفهوم و معنا پیدا می کند. 
در جنبه اول، پاسخ  روشن  است. بله! مردمی که 
از  و  انقالبند  دوستدار  قطعاً  اند،  کرده  انقالب  خود 
اهداف، رویکردها، شعارها و مقصد و راه انقالب راضی 
اند و از آن با تمام جان  دفاع می کنند. اما در جنبه 
دوم، پاسخ کمی با ابهام روبروست. به عبارتی مردم 
دراین سالها  محسوس شاهد تفاوت در رویکردها و 
شعارهای انقالبی با عملکردهای مدیریتی بوده اند! به 
دیگر سخن، حداقل از زبان مردم استانی مثل خراسان 
جنوبی که در  چهل سال پس از انقالب متأسفانه 
شاهد حضور چهل مدیر توانمند واقعی و تحول آفرین 
بزرگ، چهل  برنامه ی مدون توسعه محور و یا چهل 
اقدام شاخص آینده ساز نبوده اند، و استانشان را استانی 
فراموش شده و مورد اجحاف قرار گرفته می دانند، 
پاسخ این سؤال را می توان چنین داد که از انقالب 
راضی اند و تا پای جان برای حفظ و حراستش مدعی، 
اما از عملکردها و برخی تصمیم ها  ناراضی و چه بسا  
رنجورند و در برخی  موارد از بابت آن به زحمت افتاده 
اند! انصاف حکم می کند که صریح تر و صحیح تر 
بگوییم که انقالب، خدمات زیادی به مردم منطقه ارائه 
کرده است، اما مدیران مدعی کارهای انقالبی، بیشتر، 
»مدعی« بوده اند تا »مردان صحنه ی عمل«! به 

نظرم می آید )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

به  اشاره   با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تسنیم- 
برخی مشکالت اقتصادی در کشور گفت: تالش دولت 
است. اقتصادی  مشکالت  حل  بر  نظام  خدمتگزاران  و 

شریعتمداری، افزود: دولت و سایر قوا با همکاری هم تاکنون 
گام های خوبی در زمینه حل مشکالت اقتصادی برداشته اند 
و تشکیل شورای هماهنگی سران قوا از جمله این اقدامات 
است. وی با گرامیداشت چهل سالگی انقالب و سالروز 
ورود تاریخی امام راحل به میهن اسالمی اضافه کرد: 
اکنون نیز با وحدت و گرد آمدن مردم حول یک محور 
و با حرکت خردمندانه دولت و دلسوزان نظام اسالمی 

اضافه  وی  آمد.  خواهیم  فائق  اقتصادی  مشکالت  بر 
کرد: در سال های انقالب همه ملت در کنار امام )ره( 
بودند و الگوی جمهوری اسالمی تنها الگویی است که 
برگرفته از دین مبین اسالم باعث موفقیت جامعه دینی 
در عرصه سیاسی و اقتصادی می شود و ما به آن مفتخر 
هستیم. شریعتمداری گفت: راه امام )ره( به لطف خداوند 
امروز توسط مقام معظم رهبری در حال پیمودن است و 
هیچ زمانی نیست که سخنان امام را از رهبری نشنویم.

این الگوپذیری و این ایستادگی مردم در نهایت بشارت 
پیروزی را به همراه خواهد داشت. 

همکاری   با  خراسان  تور  اینفو  اولین  کاری- 
اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، اداره کل میراث 
فرهنگی، دانشگاه بیرجند، فرمانداری خوسف و 
فرمانداری نهبندان برگزار شد.هدف از برگزاری 

این تور معرفی جادبه های  استان به لیدرهای 
همایش  معرفی  همچنین  است.  بوده  کشور 
ثبت جهانی بیابان لوت اولین اثر طبیعی ایران 
این  از اهداف دیگر  آینده  اردیبهشت سال  در 
برنامه بود. این برنامه سه روزه که از نهم  تا 

لیدر  نفر   ۲۷ داشت  ادامه  بهمن  دوازدهم 
کشوری، راهنمایان استان و خبرنگاران منتخب 
داشتند.راهنمایان  مشارکت  گردشگری  حوزه 
گردشگری ایران در این سفر از برخی  جاذبه 
های فرهنگی و تاریخی روستایی و اقامتگاه 

دهسلم، ریگ یالن،آسبادهای چهارفرسخ، تاالب 
کجی، بافت تاریخی روستای و اقامتگاه های 
بومگردی دیدن کردند.شایان ذکر است طبیعت 
بکر و دست نخورده به همراه مردم خونگرم این 
منطقه از استان مورد توجه گردشگران قرار گرفت 

و خواستار حفاظت و آموزش برای تخریب نشدن 
آن را داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از مناطق 
استان ناشناخته است حضور تورهای رسانه ای  
کشوری در استان می تواند خبرخوشی در راستای 

پیگیری  مطالبات  مردم ترقی شود.

وعده مسئوالن برای ارزانی مرغ و گوشت

میزان-مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تامین و 
عرضه 400 هزار تن خوراک دام و طیور به نرخ دولتی 
و  داد  خبر  مربوطه  اتحادیه های  و  تولیدکنندگان  بین 
و  قرمز  گوشت  قیمت  کاهش  شاهد  زودی  به  گفت: 
می شود. قیمت ها شکسته  و  بود  خواهیم  بازار  در  مرغ 

نرخ  افزایش  از  ناشی  مشکالتی  اخیر  ماه های  طی 
تولید  برای  نهاده ها  واردات  شد  سبب  تحریم ها  و  ارز 
افزایش  محصوالت پروتئینی با مشکل مواجه و نهایتاً 
قیمت گوشت و مرغ در بازار مصرف مشاهده شود که در 

این باره حمید ورناصری - مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام - گفت: خوراک دام و طیور را به نمایندگی از 
دولت وارد کرده ایم و به نرخ دولتی بین مرغداران عرضه 
شده است تا مشکل برطرف شود.وی با بیان اینکه هم 
و  دام  بازار خوراک  و  تأمین  بابت  اکنون هیچ مشکلی 
طیور وجود ندارد، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام هر 
کیلوگرم کنجاله سویا را ۲300 تومان، ذرت را کیلویی 
1,۲00 تومان و جو را به قیمت کیلویی 1,۲۵0 تومان به 

متقاضیان در بنادر تحویل می دهد.

اولین اینفو تور خراسان جنوبی برگزار شد

آمریکا قادر به تغییر اراده مردم ایران نیست

سفیر ایران در انگلیس با اشاره به اینکه آمریکا در چهل 
سال گذشته با ابزار تحریم تالش کرد تا مردم ایران 
را از مسیر انقالب منحرف کند ، گفت: اما زمانی که 
اراده ای از طرف مردم برای استقالل وجود داشته باشد، 
 هیچ کشور خارجی نمی تواند خواسته آن ها را تغییر دهد.

بعیدی نژاد  اسالم، استقالل و آزادی را ستون  های مهم انقالب برشمرد.

ایرادات الریجانی به کانال ویژه مالی اروپا و ایران

الریجانی اشکاالتی در رابطه با کانال ویژه مالی اروپا و 
ایران برشمرد و گفت: در این ساز وکار در سیستم تقنینی 
کشورمان دخالت آشکار شده است. وی اظهار کرد: 
آنچه توسط سه کشور اروپایی به عنوان یک ترتیبات 
خاص مالی برای دور زدن تحریم ها و به نحوی منفعت 
رسانی به ایران از برجام، با بوق و کرنای فراوان اعالم شده دارای اشکال است.

روایت ترقی از برنامه انتخاباتِی اصولگرایان

عضو حزب موتلفه اسالمی گفت: جلسات مستمری 
بین سران اصولگرا در حال برگزاری است، اصولگرایان 
برای انتخابات آینده خود را آماده خواهند کرد و ائتالف 
اصولگرایی از نظر کمی و کیفی در این دوره متفاوت 
خواهد بود.حمیدرضا ترقی افزود: ما امیدواریم وحدت و 
همگرایی در حد بسیار باال و متفاوت از گذشته در اردوگاه اصولگرایی شکل بگیرد 

تا وزن واقعی سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه سیاسی ایران نشان دهند.

هنرمندان مواظب باشند تا سرباز دشمن نباشند

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه جامعه هنرمندان 
مواظب باشند تا سرباز دشمن نباشند، گفت: این انقالب 
در دنیا، یگانه قدرتی است که توانسته ابهت استکبار را 
بشکند از این رو نباید کسی خود را طلبکار انقالب بداند.
حجت االسالم حاجی صادقی اظهار کرد: به کوری چشم 
دشمنان نه تنها جشن  40 سالگی انقالب است، بلکه کشور پیشرفت کرده و ذلت 

دشمنان خود را جشن می گیریم.

CFT در تقابل با آرمان های انقالب اسالمی است

 مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: الیحه پیوستن 
دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون بین المللی 
با  تقابل  )CFT( در  تامین مالی تروریسم  با  مقابله 
آرمان های انقالب اسالمی است. شریعتمداری به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد تأیید نیست و شرط جمهوری 

اسالمی ایران در این خصوص تعریفی متفاوت است.

FATF موضوع بحث کوچه و خیابان نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که 
تریبون دارند، حاال اصولگرا یا اصالح طلب هستند، بدانند 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از فضا 
سازی های سیاسی دارند کار کارشناسی انجام می دهند. 
مصباحی افزود: اعضای مجمع، مصالح کشور را در نظر 

می گیرند. موضوع FATF بحث عمومی و کوچه و خیابان نیست.

آفرین  دولت برای حل مشکالت اقتصادی می کوشد تحول  که  اسالمی  )ادامه سرمقاله...(انقالب 
و  حکومتی  مهم  های  همه ی صحنه  در  بزرگ 
و  علم  اجتماع،  فرهنگ،  جمله  از  مردمی  شؤون 
فن، سیاست، اقتصاد و دین بوده است، پویاتر، روبه 
رشدتر، و سرزنده تر و مقاوم تر می شود اگر چهل 
سال پس از تولد و در دوران کمال و پختگی اش، 
با جرأت تمام به پوست اندازی مدیریتی و مهاجرت 
از الیه ی خموده حضور و میدان داری مدیران کم 
جرأت، بی دغدغه، شعاری و تصنعی و نمایشی، بی 
تخصص و بی حال، به الیه ی فعال مدیران جسور، 
انقالبی، دغدغه مند، و پرانرزی دست بزند. همیشه 
معتقد بوده ام که خراسان جنوبی علیرغم همه ی 
توانمندی ها و ظرفیت هایش، در سالهای پس از 
انقالب بر خالف بسیاری از استانها و مناطق دیگر 
کشور، چوب نامدیریتی ها، مدیریت های کم جرأت 
و مدیریت های کارنابلد یا بی دغدغه را خورده است، 
چوب دست های پشت صحنه برای به حاشیه و 
و زاویه راندن تصمیم ها و حرکت مردم به سوی 
توسعه و عمران و پیشرفت را خورده و چوب بعضی 
بی لیاقتی های توأم با غفلت مردم را خورده است. 
این وضع،  قطعاً میوه ی تصمیم ها و عملکردهای 
انقالبی نیست، بنابراین با تأکید بر اینکه تداوم چنین 
وضعیتی، سامان و انسجام استان را با خطر مواجه 
خواهد کرد، به نظرم می آید که باید اساسی و منطقی 
انقالبی تر باشیم و انقالبی تر عمل کنیم، نه در ادعا، 
بلکه در عمل. کما اینکه  مصداق های فراوان از این 
ضرر و زیان حتمی و تحمیل شده  در سالهای اخیر  
به خراسان جنوبی فراوان موجود است که باعث درجا 
زدن استان و تحمیل کردن هزینه های بی شمار 
به مردم و شرایط ان شده است. کوتاه سخن اینکه 
انقالب اسالمی ایران، به مردم رنج کشیده خراسان 
جنوبی که سالها زیر سنِگ رنج و درد حاکمان وابسته 
در شرق کشور صبوری کرده اند، عزت و احترام و 
پس  سال  چهل  اما  است،  کرده  هدیه  سربلندی 
از انقالب و همپایی و همدلی و همراهی مردم با 
آرمانهای این انقالب، وقت آن فرا رسیده که معجزه 
ی مردمی انقالب، جریانی از تعهدهای انقالبی تر 
و دغدغه مندتر برای آغاز چله دوم انقالب و تداوم 
مکتبی تر و بنیانی تر و مردمی تر آن را پرورش دهد؛ 
جریانی که قطعاً می تواند  وضع استانی مثل خراسان 

جنوبی را  دگرگون کند.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

خبر خوش

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
در شرکت های سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت مجتمع میدان بار وحدت بیرجند )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1412 و 
شناسنامه ملی 10360031308 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 8 صبح مورخ 
 1397/11/24 به آدرس بیرجند، بلوار شهید هاشمی نژاد، خیابان شهید رجائی - رجائی 1 پ 6 تشکیل می گردد

 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

هیئت مدیره شرکتانتخاب اعضای هیئت مدیره- انتخاب بازرسین

آگهـی به کارگیـری نیـرو
شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی سالمت فجر در نظر دارد: جهت تکمیل نیروهای پایگاه های مراقبین سالمت حاشیه شهر، آزمایشگاه ، 

بیمارستان امام رضا )علیه السالم(، مرکز بهداشت شهرستان بیرجند به شرح جدول ذیل نیرو به کار گیری می نماید:

تعدادمحل کارسنمیزان کارکردمدرک تحصیلی

2پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان-تمام وقت )شیفت صبح(پزشک عمومی

2پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان35تمام وقت )شیفت صبح(کارشناس ارشد تغذیه

1پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان35جایگزین مرخصیکارشناس بهداشت حرفه ای

1پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان35جایگزین مرخصیکارشناس بهداشت محیط

1پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان35جایگزین مرخصیکارشناس مامایی

1پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان-جایگزین مرخصیپرستار

1مرکز بهداشت شهرستان بیرجند35تمام وقتخدمه )حداقل مدرک دیپلم(

2مرکز بهداشت شهرستان بیرجند35جایگزین مرخصیخدمه )حداقل مدرک دیپلم(

1مرکز بهداشت گازار35تمام وقتسرایدار )حداقل مدرک دیپلم(

کارشناس یا کارشناس ارشد 
روانشناسی

1پایگاه های مراقبین سالمت بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان35جایگزین مرخصی

کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 
امام رضا)ع(

2بیمارستان امام رضا )ع(35تمام وقت

1آزمایشگاه امام رضا )ع(35تمام وقتخدمه )حداقل مدرک دیپلم(
واجدین شرایط محترم جهت ثبت نام و ارائه مدارک در مورخ های 97/11/13، 97/11/15، 97/11/16 از ساعت 9 الی 12 ظهر به آدرس بیرجند، نبش 

مدرس 66، مجتمع صدف، واحد 2 شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی سالمت فجر مراجعه نمایند.

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
0۹151۶52۶00-۳2۴۴۷110

حمـل  و نقل بار و هرگونه 
کاالی صنعتی

از جمله کاشی، سرامیک ، چوب، 
ضایعات و ... به تمام نقاط کشور

 با کامیون  تک 
ده چرخ ، تریلی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

آگهی مزایده اموال منقول-  نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970093 محکوم علیهم الهام نیکوبخت و محمدتقی ابراهیمی محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 100.202.989 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه و پرداخت مبلغ 

2.850.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه پژو 206 به رنگ سبز یشمی مدل 1382 فاقد 
بیمه ، باطری و الستیک ، شیشه جلو و طلق های راهنما شکسته و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد و فاقد پالکت اتاق می باشد به مبلغ 
50.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/01 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند - هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
139760308001005229-1397/10/29 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا فرازی نیا فرزند محمد کریم به شماره 
شناسنامه 5 و شماره 0652727281 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 234/65 مترمربع قسمتی از 1402- اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت محمد علي منصف و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

شرایط شرکت در مزایده عرصه و اعیان ساختمان )حمام( شهرداری حاجی آباد   شناسه آگهی: 357928
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره 170 /پ/ 97 مورخ 1397/5/2 شورای محترم اسالمی شهر حاجی آباد عرصه و اعیان یک باب ساختمان را با  مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده 
 کتی به فروش رساند. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1397/11/14 تا پایان وقت اداری 1397/11/24 به امور مالی شهرداری مراجعه و مدارک را پس از تکمیل حداکثر تا ساعت
 9 صبح  روز پنجشنبه 1397/11/25 به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. شرایط: متقاضیان واجد شرایط باید مبلغ پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت درج و فرم مذکور را در پاکت )ب( قرار داده و سپس مهر و الک 
کنند و حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/25  به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. - زمان بازگشایی  پاکات مزایده ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97/11/25 در محل شهرداری خواهد بود. - تضمین  شرکت در 
مزایده باید به حساب 864142589 نزد بانک کشاورزی به نام سپرده پیمانکاران شهرداری واریز و رسید آن یا ضمانت نامه  بانکی در پاکت الف قرار دهند. - به پیشنهادات  فاقد سپرده، مخدوش، مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری 
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است - سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداری و در صورت امتناع نفر اول سپرده وی ضبط و ملک مذکور به نفر دوم و سوم فروخته خواهد شد و در صورت امتناع از 
انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب ضبط و مزایده تجدید می شود - کلیه شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتی و شهرداریها باید دارای تمام اهلیت های قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده 
و منع قانونی نداشته باشند. - عدم ارائه پیشنهاد قیمت در وقت مقرر به منزله انصراف از  شرکت در مزایده محسوب می شود. - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است. - کلیه هزینه های متعلقه شامل هزینه انتشار 
آگهی ، نقل و انتقال ، مالیات و ... به عهده برنده مزایده می باشد. - 25 درصد وجه ملک مذکور می بایست توسط برنده مزایده ظرف مدت یک هفته به حساب شهرداری واریز گردد و باقیمانده وجه طی 24 فقره قسط یک ماهه دریافت خواهد 
گردید و انتقال سند بعد از وصول کل اقساط انجام خواهد شد. - در صورت تعهد برنده مزایده به ساخت و ساز در ملک مذکور ظرف مدت یک سال معادل 1300 متر مربع پروانه رایگان تجاری برای ملک مذکور صادر خواهد شد. - هزینه 

 خرید اسناد و آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 
- به برنده مزایده حق سرقفلی تعلق نمی گیرد. - جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32501500 داخلی 
5 تماس حاصل فرمایید. سایر شرایط در اسناد مزایده 

درج خواهد شد.

آدرسپالک ثبتیمبلغ ضمانت شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه )ریال(مشخصات ملک

دارای 2۶5۶/5 مترمربع عرصه با کاربری 
تجاری و 371/7 متر مربع اعیان

8/۰8۶/3۰۰/۰۰۰۴۰۴/315/۰۰۰ ۴9 از  فرعی   21۰8
اصلی بخش 1۴ زیرکوه 

خیابان شهید بهشتی - بعد 
از میدان امام خمینی )ره(

 احسان کریمدادی - شهردار حاجی آباد

در دومین جلسه ستاد دهه فجر مسجد آل رسول )صلی ا... علیه و آله و سلم( 
برنامه های دهه فاطمیه و دهه فجر به شرح ذیل به تصویب رسید:

1 - شرکت در مراسم استقبال از رهبر کبیر انقالب و شرکت در نماز جمعه 2- اجرای طرح فجر فاطمی 
10 - 10 - بیست شب هر شب رفع شبهه راجع به تداوم انقالب و شبهات فاطمی 3 -  دیدار از دو 
خانواده شهید محله توسط خواهران و برادران 4 - سخنرانی های دکتر اوحدی پیرامون زندگی فاطمی از 
جمعه شب تا سه شنبه  )12 تا 16 بهمن( 5 - دیدار با نماینده ولی فقیه در روز 97/11/13 6 - چهار روز 
برگزاری کارگاه آموزشی استحکام خانواده 7 - کنترل فشار خون و قند خون توسط خواهران پرستار پایگاه 
8 - تشویق دانش آموزان فعال مسجد و شرکت کنندگان در مسابقات نقاشی، مدها متان و قصه گویی در 
جشن ویژه مدارس شهید حسین زاده و شاه پری 9 - برگزاری مسابقات و دادن جوایز از سخنرانی های 
چند شب 10 - دعوت از دکتر نواب زاده پیرامون طب سنتی در روز 97/11/7 11 - دعوت از سخنران 
زبده کشوری شب 22 بهمن و جشن ویژه دهه فجر و دادن هدایا برای برندگان مسابقات. من ا... التوفیق 

ستاد برگزاری دهه فجر مسجد آل رسول )صلی ا... علیه و آله و سلم ( 
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مسئوالن عدالت را در دستور کار قرار دهند

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه انقالب به وجود ما نیازی ندارد بلکه ما به آن نیاز داریم گفت: در آستانه چهل سالگی انقالب 
جز اجرای عدالت هیچ چیز مردم را قانع نمی کند و مسئوالن باید این را در دستور کار قرار دهند.عبادی در دیدار با مسئوالن استان به مناسبت آغاز دهه 
دستگیری فجر اظهار  کرد: انقالب اسالمی آرزو و ثمره تالش بسیاری از مجاهدان گذشته است که از این جهت در راستای حفظ و حراست از آن مسئولیت داریم. در  مود  انتظامی  نیروی  خوب  اقدام  از 

سارقان منزلم تشکر می کنم. دست مریزاد
905...482

سالم و عرض تبریک بابت  چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی  امیدواریم با همت مسئوالن عزیز به ویژه 
استاندار محترم هر چه زودتر شاهد سرو سامان بخشیدن 

به اوضاع اقتصادی استان مان باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
از متولیان هیئت محترم ...تقاضا داریم که جهت رفاه 
بانوان محترمه شرکت کننده در جلسات ترحیم، محل 
فعلی را که دارای پله های تند است تغییر دهند چون 
تعداد قابل توجهی از بیماری مفاصل زانو رنج می برند.
915...970

باسالم خدمت شهردار زحمت کش و دلسوز، نهایت 
تشکر را از شما داریم بابت تمامی خدماتی که در این 
چند وقت انجام دادید.مناطق تفریحی را هم بیشتر 
رسیدگی کنید چون واقعا نیازه با توجه به ایام عید و 

تفریح و گردش مهمانان. ممنونیم
915...368
از  دبستان  پایه  دلسوز  و  محترم  دبیران  و  معلمان 
زحمات شما سپاسگزاریم می دانیم به عنوان والدین 
که باید درخانه تربیت صورت گیرد اما مدرسه دومین 
مکانی است که بعد از خانه تعلیم و تربیت صورت 
می گیرد خواهشمندیم بعضی موارد که برای آینده 
شود  داده  آموزش  مدارس  در  است  مهم  فرزندان 
بعضی از مدارس فقط آموزش دروس اونم با یک 
عالمه کتاب کمک درسی که والدین مجبور به خریدن 
هستند دارند تو رو خدا کمی دلسوزی بیشتر در دروس 
با این نظام آموزشی توصیفی وقتی وارد راهنمایی می 
شوند افت شدید دارند لطفا با آموزش دقیق و بهتر و 

کمک خواستن از والدین به آینده جامعه کمک کنید
ارسالی به تلگرام آوا

آقای شهردار گفتند بولوار کنار مصلی را اول سال 97 
افتتاح می کنیم   بعد گفتند اول خرداد. باز خبری نشد. 
بعد گفتند هفته دولت. باز هم نشد گفتند دهه فجر 
خبری نشد فقط می خواستم بگم حواس مردم جمع 
است مسئوالن جوری دیگه فکر می کنند. ظاهرا  در 
دهه فجر هم خبری نیست احتماال پایان سال. منتظر 

پاسخ آقای شهردار هستیم.
915...062
وقتی مسئوالن بنیاد میان میگن ما سند روستایی رو در 
عرض یک ماه صادر می کنیم  شما در رسانه تون پخش 
نکنین نمونه بارز من حدود یک سال و نیمه که بدون 
هیچ مشکلی در روستای حسین آباد سادات منتظر سند 
خونه هستم زمینی که خود بنیاد واگذار کرده و هر روز 
میگن سیستم خرابه این چه سیستمیه که یک ساله خرابه 
لطفا فرمانداری و مدیر کل بنیاد مسکن پیگیری بفرمایند.
915...025 

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

100 میلیارد تومان تسهیالت خسارت سرمازدگی و سیل، آماده توزیع برای کشاورزان
حسینی- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان از افتتاح 635 
پروژه به مناسبت دهه فجر خبر داد و عنوان کرد: برای این 
پروژه ها 909 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. غالمرضا 
قوسی پنجشنبه گذشته در نشست خبری، با بیان این که این 
پروژه ها برای 504 نفر اشتغال زایی مستقیم و برای سه هزار و 
891 نفر تثبیت اشتغال خواهد داشت، ادامه داد: 14 هزار و 435 
خانوار نیز از محل افتتاح این طرح ها بهره مند می شوند. وی با 
اشاره به این که بیشتر پروژه ها سهم شهرستان قائن است، اضافه 
کرد: از آنجایی که آب و خاک محور برنامه ریزی، فعالیت و توسعه 
بخش کشاورزی است، بیشترین تعداد پروژه ها نیز در همین 
بخش با  258 پروژه می باشد، پس از آن پروژه های حوزه امور 

دام با 204 پروژه، دیگر اولویت  جهاد کشاورزی است.

هدایت کشت صیفی و سبزیجات
 به گلخانه ها تا سال 99

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این که خراسان جنوبی 
با 29 هزار نفر شتر رتبه دوم را در کشور دارد، عنوان کرد: یکی از 
سیاست های جهاد کشاورزی حمایت از این دام سازگار با اقلیم 
است که  بیشترین فایده و کمترین هزینه را برای پرورش دهنده 
نیز در بردارد. قوسی، اولین برنامه سازمان در حوزه باغبانی را 
توسعه کشت گلخانه ای و حمایت از آن چه در مقیاس باالی 3 
هزار متر مربع و چه در مقیاس های کوچک برای ایجاد مشاغل 
خرد دانست و افزود: از طرفی به دنبال توسعه باغات سازگار با 

محیط و مزیت داری همچون عناب، خرما و پسته هستیم.
به گفته وی طبق برنامه سازمان، تا سال 99 کشت صیفی جات از 
فضای آزاد باید به محیط گلخانه هدایت شود تا  بهره وری آبیاری 
افزایش یابد و پس از سال 99، مزارع صیفی جات در فضای آزاد 

مورد حمایت سازمان قرار نخواهند گرفت.

دستاوردهای 40 ساله انقالب
 در بخش کشاورزی و دامداری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین با بیان این که در حوزه 
ایجاد و مرمت قنوات قبل از انقالب از سوی دولت هیچ اقدامی  
انجام  نگرفته بود، اضافه کرد: در حالی که  در سال های 57 تا 83 
حدود هزار و 91 رشته قنات الیروبی و مرمت شد که االن به سه 

هزار و 990رشته قنات رسیده است.
قوسی با اشاره به این که در بخش انتقال آب با لوله از سال 57 

تا 83 حدود 515 کیلومتر احداث کانال انتقال آب انجام گرفته 
بود، ادامه داد: اکنون این میزان به سه هزار و 275 کیلومتر 
رسیده است که رشد بسیار باالیی را نشان می دهد. به گفته 
وی در آبیاری تحت فشار نیز از 789 هکتار به 22 هزار و 
596 هکتار و از 300 باب استخره ذخیره آب به هزار و 644 
باب رسیده ایم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که 
در بخش دامپروری نیز فعالیت های بسیاری در این 40 سال 
تعداد واحدهای مرغ  انجام شده است، عنوان کرد:  انقالب 
گوشتی از 3 واحد به 667 واحد با ظرفیت تولید 53 هزار تن 
 ساالنه افزایش داشته است، همچنین تعداد واحد مرغ تخمی ،
 از یک واحد به 35 واحد با 13 هزار و 700 تن تولید رسیده 
است.قوسی با اشاره به این که تا قبل از انقالب ، هیچ واحد 

گلخانه ای در استان نداشتیم، ادامه داد: اکنون 189 واحد با 
62.2 هکتار سطح و ظرفیت تولید ساالنه 10 هزار و 400 
تن و 8 مجتمع گلخانه ای با 170 هکتار سطح و ظرفیت 
343 واحد فعال هستند.به گفته وی از دیگر فعالیت ها در حوزه 
آب، افزایش  بهره وری آبیاری بوده است که از 25 درصد به 
45 درصد رسیده ایم.رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به 
تولید 818 هزار تن محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی 
سیاست های  و  برنامه ها  مهمترین  از  شد:  یادآور  سال  در 
جهاد کشاورزی تکمیل زنجیره تولید است، در همین راستا 
 از واحدهای فرآوری همه نوع محصوالتی به ویژه زرشک ،

 زعفران و عناب حمایت می کنیم. همچنین فرآوری شیر 
شتر برای تولید شیر خشک شتر را در برنامه کار قرار داده ایم.

383 میلیارد تسهیالت برای 
حمایت  از مرزنشینان 

قوسی در ادامه بر حمایت از مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها تاکید کرد و گفت: در همین راستا توسعه 
واحدهای کوچک مقیاس و واحدهای دامداری سنتی را دنبال 
می کنیم. وی به پرورش شتر در روستاها و مناطق مرزی نیز 
اشاره کرد و افزود: اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز نیز 
از دیگر برنامه های ما برای مناطق مرزی است که اجرای 
این طرح از سال 93 در استان آغاز شده است. به گفته وی 

طرح توسعه باغ ها در اراضی شیب دار از دیگر سیاست های 
افراد  این  که  است  استان  عشایر  و  مرزنشینان  از  حمایتی 
می توانند در ارتفاعات به کشت دیم بپردازند.رئیس سازمان 
جهادکشاورزی با بیان این که در این راستا امسال 80 هزار 
سهمیه به استان داده شد تا مرزنشینان بتوانند در عرصه های 
منابع ملی برای کشت گیاهانی از جمله عناب، گل محمدی، 
زرشک، سنجد و گیاهان دارویی از قبیل آنغوزه اقدام کنند، 
خاطرنشان کرد: امسال 383 میلیارد تسهیالت برای طرح های 
ویژه مناطق مرزی ، روستائیان و عشایر ابالغ شده که تاکنون 
202 میلیارد آن پرداخت و مابقی تا پایان سال پرداخت خواهد 

شد. قوسی همچنین با اشاره به این که ردیف ملی مرتبط 
با قنوات 60 درصد در بودجه رشد داشته است، عنوان کرد: 
به دنبال برداشت اعتبار از صندوق توسعه ملی در این راستا 
هستیم که با تحقق آن، سرعت کار 6 برابر افزایش داشته و 
در استان شاهد پیشرفت چشمگیری خواهیم بود.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به سوال یکی  از خبرنگاران 
درباره اعتراض مرغداران به شرکت پشتیبانی امور دام استان 
برای تامین نشدن نهاده های مورد نیازشان، عنوان کرد: نهاده  
ها آزاد هستند و خود فرد باید برای تامین آن برنامه ریزی کند، 
شرکت پشتیبانی امور دام فقط وظیفه دارد در موارد بحرانی 
و ضروری کشور، بین 10 تا 30 درصد نهاده را تامین کند و 
مابقی بر عهده خود دامدار است. از طرفی تشکل هایی همچون 

تعاونی و اتحادیه دامداران وظیفه ظرفیت و نیازسنجی برای 
تامین علوفه و نهاده را از داخل  و خارج استان برعهده دارند.

رشد 100 درصدی توزیع کاالی تنظیم بازار
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست 
به ارائه آماری در حوزه تنظیم بازار پرداخت و عنوان کرد: امسال 
پنج هزار و 550 تن کاالی تنظیم بازار در استان توزیع شده که 
نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد داشته است. بیجاری 
با بیان این که سال گذشته مجموع برنج توزیع شده در استان 
155.5 تن بود ، ادامه داد: در 10 ماه ابتدای امسال 2 هزار و 106 

تن که نشان از رشد 82.2 درصدی دارد. وی از توزیع یکهزار و 51 
تن شکر در استان خبر داد که 55.7 درصد افزایش داشته است.به 
گفته وی میزان گوشت گوساله منجمد توزیع شده در استان سال 
گذشته 53.6 تن و 10 ماه امسال 568 تن بوده که 960 درصد 
افزایش را نشان می دهد.همچنین امسال 23 تن گوشت گوسفند 
منجمد در قالب طرح تنظیم بازار در استان توزیع شد. مدیر توسعه 
بازرگانی سازمان کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال 12 تن و 34 
کیلوگرم گوشت توزیع شد. بیجاری اضافه کرد: امسال در یک ماه 
اخیر 438 تن و 600 کیلوگرم گوشت مرغ با حداقل 2 هزار تومان 

پایین تر از قیمت بازار در استان توزیع شد. 

مردم بیشتر از نیاز خود گوشت تهیه نكنند
  وی با تاکید بر این که دولت نهایت تالش خود را برای 
تامین کاالی تنظیم بازار مردم انجام داده است، یادآور شد: 
جمعیت استان یک درصد جمعیت کشور است اما بیشتر از 
سهمیه استان کاال جذب کرده ایم و این تالش ادامه خواهد 
داشت. به گفته بیجاری مردم نباید نسبت به آینده و تامین 
کاال نگران باشند. به عنوان مثال میانگین مصرف مرغ روزانه 
در استان 30 تن بوده اما در یک ماه گذشته به باالی 50 تن 
رسیده است که نشان می دهد مردم مازاد بر نیاز خود گوشت 

مرغ تامین و ذخیره می کنند. 

100 میلیارد تومان تسهیالت خسارت 
سرمازدگی و سیل، آماده توزیع

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی نیز در این نشست بیان کرد: امسال 100 میلیارد 
تومان تسهیالت خسارت سرمازدگی و سیل با کارمزد پنج درصد 
به 2 بانک ملی و کشاورزی استان ابالغ شد که توزیع شهرستانی 
آن انجام شده است.به گفته بیجاری سهم شهرستان بشرویه از 
این میزان هفت میلیارد تومان، زیرکوه 13 میلیارد، طبس 11 
میلیارد، درمیان 10 میلیارد، قاین 12 میلیارد، بیرجند 10 میلیارد، 
نهبندان، سرایان، خوسف هر کدام 6 میلیارد، سربیشه 9 میلیارد 
و فردوس 10 میلیارد تومان است. وی همچنین با بیان این که 
به ازای هر هکتار خسارت سه میلیون تومان وام قرض الحسنه 
پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: آن دسته از کشاورزانی که دچار 
خسارت شده اند می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی 

از این تسهیالت برخوردار شوند.

افتتاح 635 پروژه بخش کشاورزی در 40 سالگی انقالب
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نشانی بیرجند ، خیابان شهید 
منتظری بین منتظری 3 و ۵ مجتمع نگین طبقه سوم واحد غربی دارای پالک ثبتی شماره ۱۰ فرعي از ۴۶۹۱ - اصلي بخش یک 

بیرجند ملکی آقای سید مهدی زجاجی فرزند سید علی به شماره شناسنامه ۲77 و شماره ملی ۰۶۵۱7۶۶۵۰8 که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۰۹۰8 
صفحه ۲۵۹ دفتر جلد ۴۱ به نام وی صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۱.۲۰ متر پنجره و دیواریست 
به فضای خیابان منتظري شرقا ۱- به طول ۵.۵۰ متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی ۲- جنوبی است به طول ۰.۴۵ متر 3- به طول 3.۲8 متر 
دیواریست اشتراکی با پالک ۱3 فرعی ۴- که جنوبی است به طول ۰.8۰ متر ۵- به طول ۲.۲۹ متر پنجره و دیواریست به فضای داکت نورگیر مشاعي 
جنوبا ۱- به طول 3.۱۰ متر دیواریست به پالک ۱۰۴۴ فرعي ۲- که غربی است به طول ۵.8۰ متر 3- به طول ۶.۴۵ متر دیواریست به دیوار پالک 
۱۰3۱ فرعی غربا ۱- به طول ۲.۹۰ متر دیواریست به پالک ۱۰3۴ فرعی ۲- به طول ۱.۲۰ متر دیواریست به فضای خیابان دارای حقوق ارتفاقی 
بدین شرح: سقف با کف پشت بام مشاعی و کف با سقف پالک 8 فرعی اشتراکی است و رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی می باشد که به موجب 
سند رهنی شماره ۲۹۶۹۰ - ۱3۹3/۶/3۰ نزد دفتر خانه 7 بیرجند در قبال مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول 
موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت سه سال شمسی از تاریخ تنظیم سند در رهن بانک ایران زمین شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد و 
راهن مذکور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده ، لذا بانک بستانکار مستند به ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه 
تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای سید مهدی زجاجي با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۵۰۰۰7۰ در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل گردیده است. مفاد اجرائیه وفق مقررات به بدهکار ابالغ و صحت آن توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون متعهد 
ظرف ۱۰ روز مهلت مقرر قانونی بدهی خویش را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، بنا به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی و 
رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده به شماره ۱3۹7۰۰۵7۰7 - ۱3۹7/۰۵/3۰ 
ششدانگ مورد رهن به صورت یک دستگاه آپارتمان با قدرالسهم از عرصه )مساحت عرصه زمین مطابق سند مالکیت ۱۴8.۴۲ مترمربع می باشد( و 
مساحت اعیان واحد مذکور نیز 7۲.۴7 متر مربع )سند مالکیت به مساحت ۵۹.33 مترمربع صادر و طبق آخرین اصالحیه اداره ثبت اسناد و امالک 
بیرجند مساحت مورد مزایده 7۲.۴7 متر مربع می باشد( در طبقه سوم غربی مجتمع تجاری و اداری که دارای سه طبقه می باشد واقع شده است. 
طبقه همکف این مجتمع تجاری و طبقات اول و دوم هر کدام دارای دو دفتر کار بوده و سازه ساختمان به صورت نیمه اسکلت و سقف آن آهنی و طاق 
ضربی و نمای آجرسفال می باشد دارای سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و شامل هال ، دو اتاق کار و سرویس بهداشتی و 
حمام و آشپزخانه می باشد . کف ها موزائیک فرش و دارای کف پوش و کابینت از نوع فلزی بوده و شامل امتیازات آب ، برق و گاز که با در نظر گرفتن 
جمیع جهات به مبلغ ۱.7۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی و قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن در روز شنبه مورخ ۱3۹7/۱۲/۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ 
ظهر 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 واگذار خواهد شد. بر طبق جوابیه واصله از اداره ثبت اسناد بیرجند مورد رهن و مزایده در بازداشت 
غیر نبوده و برابر گواهی بانک بستانکار وارده به شماره ۹7۰۰۱۰۴۰3-۱3۹7/۰۹/۲7 مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی بوده و طلب خویش را تا مورخ 
۱3۹7/۰۹/۲۰ مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعالم نموده که وفق تبصره ذیل ماده ۴- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از تاریخ درخواست صدور اجرائیه 
تا روز وصول توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ایران زمین جایز است  و هزینه های 
دولتی مستند به ماده ۴۰ - آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های احتمالی از قبیل شهرداری و دارایی، آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در 
صورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد 

قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 1397/11/13       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ایجاد لبنیات قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱37۱ و شناسه ملی ۱۰3۶۰۰3۰8۹۴ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱3۹7/۱۰/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - در آگهی صادره به شماره ۱3۹73۰۴۰8۲7۶۰۰۱8۱۰ مورخ ۱3۹7/۱۰/۹ 

شماره ملی آقای محمدرضا دهقان ۰8۵۹۶3۲8۰۴ قید گردیده که صحیح آن ۰88۹۶3۲8۰۴ می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )366490(

تاسیس شرکت فردوس تک پخت )سهامی خاص( درتاریخ ۱3۹7/۱۰/8 به شماره ثبت ۱37۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰8۰38۴3۰ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات نظافتی، 
پشتیبانی، خدمات پشتیبانی سلف و آشپزخانه ها و خدمات پخش مواد غذایی، شرکت در مناقصات و مزایدات غذایی ارگان ها و ادارات 
سازمان ها در رابطه با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر 
فردوس، شاهد ، کوچه شاهد3 ، خیابان شاهد ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹77۱۹۶۴88۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 3۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی تعداد 3۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 7۹۴۴7۵۲۲۲ مورخ ۱3۹7/۰۹/۲۵ نزد بانک تجارت شعبه فردوس با کد ۴۴7۵ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره خانم فاطمه ملکی به شماره ملی ۰8۵8۶8۴۱7۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم ریحانه ملکی به شماره ملی 
۰8۵۹3۱۱۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم حدیثه زمانی به شماره ملی ۰8۵۹8۹۰۲۰۱ به سمت مدیرعامل 
به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم ها فاطمه ملکی ) رئیس هیئت مدیره ( و حدیثه زمانی ) مدیرعامل ( و مهر شرکت دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم حدیثه زمانی ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه. بازرسان آقای یاسر کرم پور به شماره ملی ۰8۵۹3۱7۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. آقای جالل ملکی 
به شماره ملی ۰8۵۹8۹۰۱8۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )364907(

تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه تامین طبس گلشن درتاریخ ۱3۹7/۱۱/8 به شماره ثبت ۱3۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰8۱۱۱۴۵۰ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات واگذار شده از 
سوی سازمان تامین اجتماعی از جمله دریافت لیست ، صدور فیش ، صدور دفترچه های درمان تامین اجتماعی و ... انعقاد قرارداد با دفاتر 
منطقه ای شرکت رایتل جهت ارائه خدمات مربوطه تصدی به کلیه فعالیتهای خدمات پشتیبانی،اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی در 
صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی 
، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، شهرک ولی عصر)عج( ، کوچه امام رضا ۴ ، بلوار امام رضا )ع( ، پالک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۹7۹۱۶۵۴۱۰۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد 
۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱3۵۶۱/۹7/۶۰ مورخ ۱3۹7/۱۰/۲۵ نزد بانک 
بانک رفاه شعبه طبس با کد ۴۲۰ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره آقای رضا غفوری به شماره ملی ۰83۹8۴۹۲۱۴ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مقداد غالمی به شماره ملی ۰83۹۹77۹7۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حبیب صفارزاده حسینی به شماره ملی ۰8۵۹7۶۹۵77 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای 
مقداد غالمی )مدیر عامل( وآقای رضا غفوری )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و 
اداری با امضای آقای مقداد غالمی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان آقای 
حمید نوروزی مقدم به شماره ملی ۰83۰۰۴373۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین شمسایی به شماره ملی 
۰83۹7۲۰۰۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. به موجب مجوز شماره ۱۱۱۲۰/۹7/۲۲۲ مورخ ۱3۹7/۱۰/۱۹ سازمان تامین اجتماعی تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )363302(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی روشنا انرژی بامداد اسالمیه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۲88 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴7۱۱3 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹7/۰۹/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی درویش به شماره ملی ۰83۹۹۶۴۱۵3 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم حمیده عشرتی به شماره ملی ۰8۵۰۰۲۱۲78 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمود درویش به شماره ملی ۰83۹7۴338۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای علی درویش 

)مدیر عامل( یا حمیده عشرتی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )360764(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی روشنا انرژی بامداد اسالمیه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۲88 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴7۱۱3 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱3۹7/۰۹/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای علی درویش به شماره 
ملی ۰83۹۹۶۴۱۵3 و خانم حمیده عشرتی به شماره ملی ۰8۵۰۰۲۱۲78 و آقای محمود درویش به شماره ملی ۰83۹7۴338۶ به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )360763(

آگهی تغییرات شرکت توسعه آموزش های علمی فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۲33 و شناسه ملی 
۱۴۰۰۵۵۱۲۶۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹7/۱۰/۶ و مجوز شماره ۶۵۲7۶/۱۹ مورخ ۱3۹7/۱۰/۲۰ اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، کوچه )موسسه فانوس( ، کوچه ش آیت اله مدرس۱۱]ش یعقوب نژاد[ 
، پالک 8 ، طبقه دوم کدپستی ۹7۱37۵۴3۴3 تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. ۲ - تعداد اعضای هیئت 
مدیره از ۴ نفر به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 3 - اعزام دبیر به منازل از موضوع فعالیت شرکت 
حذف گردید و برگزاری دوره ها و کالس های آموزشی با تاسیس آموزشگاه های آزاد علمی و زبان به موضوع فعالیت الحاق گردید )به جز 
تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد( .پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. ۴ - برابر گواهی شماره ۱۶8/۹۰۱۹ مورخ ۱3۹7/۱۰/۶ بانک ملی شعبه نواب صفوی، مبلغ یک میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال جهت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و 
دویست و پنجاه و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد 

و دویست و پنجاه و یک میلیون ریال منقسم به ۱۲۵۱۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام که کال نقدی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )360762(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
به موجب اجراییه کالسه پرونده ۹۵۰۹۹8۵۶۴3۱۰۰۱۹۵ واصله از اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند، آقای محمد 
شکیب زاده تاکنون به پرداخت مبلغ 33۹.3۰۰.۰۰۰ ریال در حق آقای محسن هاونگی و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده که در همین راستا محکوم علیه یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی 
337ص ۵3 ایران ۱۲معرفي و توسط کارشناس خبره دادگستری با مشخصات ذیل: مدل8۲-آلبالویی رنگ، فاقد بیمه، تمام رنگ و فاقد 
الستیک ، توصیف و به مبلغ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید خودروی مذکور در مورخ ۹7/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع 
و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف 
خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 
۱۰% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به 
مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از خودروی 
فوق می باشند می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه نقل و انتقال 

سلحشوران- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان سربیشهبه عهده برنده مزایده خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
  غـذا آمـاده 

بــرادران خزیمــه
قیمه و سیب زمینی  شنبه هر هفته 

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

آگهی تغییرات شرکت توسعه آموزش های علمی فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۲33 و شناسه ملی 
۱۴۰۰۵۵۱۲۶۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹7/۱۰/۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمد حسن زاده به شماره 
ملی ۰۶۵۰۹۵3۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دالوریان به شماره ملی ۰۶۵3۱۴7۴۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و خانم صدیقه یاری به شماره ملی ۰88۹۶۹۰۲۴3 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه هنرمند به شماره ملی 
۰8۲۰۰3۶38۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم اسماء هاشمی نژاد به شماره ملی ۵۶3۰۰۵78۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
آقای فرزاد سروانی به شماره ملی ۵۶3۰۰۵۶۵3۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی بنی اسدی به شماره ملی ۰۶۵۱873۲۶۶ 
 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی 
و اداری با امضای آقای محمد حسن زاده )رئیس هیئت مدیره( و آقای محسن دالوریان )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )359716(

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767



موفقیت و انرژی

لباس افراد موفق

بخشش، یک پایان خوب

تا وقتی که ما در ذهن مان از کسی رنجشی داشته 
باشیم، تا این رنجش را حل نکنیم نه جدا شدن از آن 
نفر و نه انتقام از او آرام مان نمی کند؛ یعنی به هر حال 
“رنجیدن” به عنوان یک موضوع تمام نشده در ذهن 
ما، باقی مانده است. خاصیت ذهن آدم هم این است 
که تا یک موضوع ناتمام را تمام نکند، آرام نمی گیرد. 
تا وقتی که دیگران را نبخشیم احساس کینه به عنوان 
یک موضوع تمام نشده در ذهن ما می ماند و ما را اسیر 
می کند. پس بخشیدن دیگران قبل از اینکه دیگران 
را آرام کند خود ما را آرام می کند. وقتی که خاطر ما از 
یک نفر رنجیده است دائم و پشت سر هم از رنجاننده 
و خودمان که در موقعیت رنجش جوابش را نداده ایم 
حرص می خوریم. این وضعیت اضطراب، وسواس، 

افسردگی و زخم معده را به وجود می  آورد.

نحوه لباس پوشیدن افراد موفق

 لباس هر شخص در نظر مردم شخصیت او را برمال
نظر  در  این که شخصیتی موفق  برای  کند.  می 
مردم دیده شوید باید عالوه بر تصویر حرفه ای، 
لباس مناسبی نیز بپوشید. با پوشیدن خاص لباس 
زندگی  شیوه  سلیقه،  درباره  اطالعاتی  توانید  می 
مثال  دهید.  قرار  افراد  اختیار  در  تان  و شخصیت 
انتخاب لباس برای فروشندگان کار بسیار سختی 
است. فروشندگان بیشتر با مدیران اجرایی و افراد 
در  است  الزم  و  کنند  می  دیدن  قدرت  دارای 
باشند.  داشته  توجه  راهنمایی  چند  به  خود  ظاهر 
در واقع این راهکارها برای افرادی که می خواهند 
در اذهان عمومی به عنوان یک شخصیت موفق 

شناخته شوند، مناسب خواهد بود.
- نباید از زیور آالت بیش از حد استفاده کنید. برای 
مثال خانم های موفق هیچ گاه تتو و انگشترهای 
بزرگ به دست نمی کنند. آقایان نیز نباید از خالکوبی 

استفاده کنند.
- به خودنویس خود توجه داشته باشید. اگر بخواهید 
دفتر  نوشتن در یک  برای  زیبا  از یک خودنویس 
کهنه استفاده کنید مانند این است که با کت و شلوار 

گیوه بپوشید.
- هیچ گاه جوک های بی مورد تعریف نکنید و با 
افرادی که جوک های بی مزه و بی ادبانه تعریف 
می کنند، طوری رفتار کنید که متوجه شود تمایلی 
برای مطرح کردن این موارد ندارید و در همه حال 

ادب را رعایت کنید.
- برای این که خود را برجسته تر نشان دهید از ساعت 

مچی ، کمربند و کیف زیبا استفاده کنید.
- هر عطری را به خود نزنید. شاید خود شما به عطری 

عالقه مند باشید اما در نظر اطرافیان خوشایند نباشد.

هوس شیرینی مانع
 حفظ سبک زندگی سالم

هوس شیرینی، اصلی ترین مانع حفظ سبک زندگی 
سالم است که تاثیر مستقیم بر اعصاب و روان دارد. 
اگر مصرف شیرینی را کامال حذف کرده باشید همین 

کارتان می تواند دلیل اصلی کشش تان به سمت شیرینی 
باشد. یک فرد معمولی نباید بیش از ۹ قاشق چایخوری 
در روز قند مصرف کند که البته این میزان برای خانم ها 
فقط ۶ قاشق چایخوریست! اگر شما کمتر از این مقدار 
قند و شیرینی مصرف کنید احتماال دچار هوس غیرقابل 

کنترلی در شیرینی جات خواهید شد.

معجزه پاچه گوسفند 
در سالمتی

افراد با گرفتگی صدا و سرفه خشک و مبتالیان به 
بواسیر در صورتی که هاضمه خوبی داشته باشند، از 
مصرف پاچه پخته شده بهره می برند، مصلح پاچه، 

سرکه و عسل و پختن آن با کرفس و دارچین است.
افرادی که قدرت حسی آنها افزایش یافته و صداها یا 
بوهای کم، آزارشان می دهد، با مصرف پاچه مشکل شان 
بهبود می یابد. افراد با اوره و اسید اوریک باال همچنین 
مبتالیان به نقرس، بیماران قلبی و دیابتی کله پاچه را از 

برنامه غذایی خود به دلیل داشتن چربی حذف کنند.

استحمام بیش از حد 
واقعًا برای بدن مضر است

خطراتی  مداوم  صورت  به  روزانه  استحمام  عادت 
جبران ناپذیر برای سالمت و زیبایی خواهد داشت. 
وقتی پوست مان با دوش گرفتن و یا حمام زیادی 

خشک می شود، تمایل خواهیم داشت که مرطوب 
کننده به پوست خود بزنیم. این لوسیون بر پایه روغن 
نارگیل، وارد جریان خون شده و بر سالمت کلی ما 
تاثیر می گذارد در نهایت باکتری های خوب را در 
بدن می کشد، باکتری هایی که برای سالمتی مان 

ضروری هستند.

پا درد از عالئم 
چربی خون و نقرس 

چربی خون باال و نقرس می توانند عللی رایج برای 
پادرد، گرفتگی، سوزش یا احساس گزگز در پا باشند. اگر 
این عالئم را دارید حتما در رژیم غذایی خود بازنگری 

انجام دهید و خوراکی های چرب، شور و ناسالم را از 
رژیم غذایی خود حذف کنید.

افزایش مصرف آب و سبزیجات روشی مناسب برای 
کنترل سالمتی شما خواهد بود. اگر اضافه وزن دارید سعی 
کنید روی کاهش وزن خود تمرکز کنید تا مشکل چربی 

و قند نیز به مرور کاهش یابد.

محل خارشی که هرگز 
نباید آن ها را بخارانید

هنگام بریدگی پوست، عصب ها هم قطع می شوند 
و زمانی که این عصب ها شروع به ترمیم شدن می 
کنند پوست دچار خارش می شود. خاراندن جای زخم 

سبب می شود پوست نازکی که سعی در ترمیم خود 
دارد آسیب ببیند و پروسه بهبودی زخم به طول انجامد 
یا زخم بدتر شود. از طرف دیگر، در زیر ناخن ها باکتری 
هایی وجود دارد که می توانند به درون زخم نفوذ کند 
و باعث عفونت شوند. سرما خارش را تسکین می دهد  

می توانید از موضع خنک کننده استفاده کنید.

این نکته ثابت شده که یک رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان خطر ابتال به سندرم متابولیک و بسیاری از شرایط بهداشتی 
مرتبط با آن را کاهش می دهد. با این حال برای به دست آوردن حداکثر مزایای گیاه خواری، شما باید بدانید که چه 
گزینه هایی را با چه مقادیری به رژیم تان بیفزایید. روغن نارگیل سالم ترین روغن برای پخت و پز است و سرعت 
متابولیسم را افزایش می دهد. اعتقاد بر این است که این نوع روغن، عملکرد سالم غده تیروئید را نیز تضمین می کند.

اسفناج: یک منبع غذایی فوق العاده برای تقویت متابولیسم است و آن هم به سبب وجود فیبرهای غذایی و آهن.
حبوبات: حبوبات منبع اصلی پروتئین های گیاهی هستند و گزینه های مطلوب غذایی برای کسانی به شمار می روند 
که قصد خوردن گوشت را ندارند. مصرف حبوبات به کنترل سطح قند خون و افزایش متابولیسم کمک می کند. فیبر 

موجود در حبوبات نیز به کاهش خطر ابتال به دیابت و بیماری های قلبی کمک می کند.

کلسیم تأثیر اساسی روی سالمت بدن دارد. اگر می خواهید الغر شوید باید حواس تان به میزان کلسیم بدن تان 
باشد اگر میزان کلسیم پایین باشد بدن هورمون هایی ترشح می کند تا بتواند به بهترین وجه از کلسیم موجود در مواد 
غذایی استفاده کند. محصوالت لبنی مانند شیر، پنیر و همچنین ماست منبع فوق العاده ی کلسیم هستند. فلفل حاوی 
یک ماده شیمیایی به نام کپسایسین است که برای جلوگیری از اشتها و افزایش سرعت سوخت و ساز مفید به نظر 
می رسد. کاتچین موجود در چای سبز به از دست دادن وزن و تحریک بدن برای سوزاندن چربی کمک می کند. 
روزانه ۴ تا ۶ فنجان چای سبز به عالوه ۱۸۰ دقیقه ورزش هوازی در هفته به از دست دادن چربی کمک زیادی 
می کند.گریپ فروت  به شما در داشتن احساس سیری کامل کمک می کند گریپ فروت حاوی فیبر محلول است 

و طول می کشد که هضم شود. 

چند مواد چربی سوز  افزایش سوخت و ساز بدن با این مواد غذایی

وقتی با خودتان صحبت می کنید، مکانیسم های حسی تان فعال 
می شود. از آنجا که می توانید آن کلمه را تجسم کرده و پیش 
چشم تان نمودار کنید، حفظ آن برای حافظه تان آسان تر می شود 
و می توانید بر اساس آن عمل کنید، در نتیجه به خاطر آوردن آن 

برای ذهن تان آسان تر خواهد بود.
زمانی که با خودتان بلند صحبت می کنید، روی وظیفه تان متمرکز 
می شوید و همین موضوع به شما کمک می کند به سرعت، آن 
چیز را بشناسید و تشخیص دهید. البته این کار تنها زمانی به شما 
کمک می کند بدانید چیزی که دنبالش هستید چه شکلی است. 
به عنوان مثال، رنگ موز زرد است و شما می دانید موز چه شکلی 

است. پس زمانی که نام موز را بلند تکرار می کنید، مغزتان فورا 
تصویر آن را در ذهن تان ترسیم می کند.

 همه افراد افکار متفاوتی دارند. برخی از این افکار منطقی به نظر
می رسد، در حالی که سایر افکار ابدا اینطور نیستند. فرض کنید از 
کسی عصبانی هستید و احساس می کنید می خواهید آن فرد را 
بکشید. آیا برای این مسئله به متخصص مراجعه می کنید؟ مسلما  نه! 
شاید خودتان را در اتاق حبس کنید و با خودتان حرف بزنید. با این کار 
خشم تان را رها می کنید، جوانب مثبت و منفی خالی کردن خشم 

خود را روی آن فرد می سنجید و در نهایت آرام می شوید.
افرادی که هنگام جستجو برای یافتن چیزی مرتبا نام آن را با 

خود تکرار می کنند بسیار سریع تر از آنهایی که در سکوت این 
کار را می کنند قادر به یافتن آن شیء هستند. این فرضیه بدین 
صورت است که تکرار کلمات با صدای بلند برای ذهن مانند 
جرقه ای عمل می کند که بتواند اشیای شناخته شده را به خاطر 
آورد و آنها را ملموس تر کند.اگر بچه داشته یا به هر طریقی 
با کودکان سر و کار داشته باشید، می دانید آنها هرگز ساکت 
نمی شوند این چیز خوبی است. کودکان همان طور که بزرگ 
و بزرگ تر می شوند، مکالمات بزرگساالن را تقلید می کنند اما 
آنها با گوش دادن و تکرار صحبت های پدر و مادرشان، کلمات، 

صرف فعل و دستور زبان را یاد می گیرند.

نابغه ها با خودشان حرف می زنند!!

آیه روز

خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید آری خدا نیرومند شکست  ناپذیر 
است. )سوره مجادله/ آیه ۲۱(

سخن روز

آدم خوش بین کسی است که همه جا چراغ سبز می بیند، در حالی که آدم بدبین تنها چراغ قرمز را می بیند... 
آدم واقعا خردمند، کوررنگی دارد.  )آلبرت شوایتزر(
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به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم. شماره  ۴۲۷9
 نبش پاسداران 34 - محصوالت شمال

0905  590  3525

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

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

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

09155610111 
 رحیمی

به دو شاطر خانم جهت پخت نان هیزمی 
نیازمندیم.

0915563225۷ -0901696۷988

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  091582541۷2

به یک بازاریاب مجرب با 
روابط عمومی باال،  با حقوق،   

بیمه و پورسانت عالی 
نیازمندیم.    32450693

جهت کار در مرکز توانبخشی 
به کارشناس ارشد روانشناسی 

بالینی و کارشناس پرستاری
 )خانم و آقا( نیازمندیم.

ساعت تماس: 12-9 صبح
0915160۷915

در هر مکان، زمان و 
شرایطی که هستید 

بازاریابی کنید و صاحب درآمد شوید
اطالعات بیشتر در تلگرام    
@Iraniancomplexchannel 

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

۰915   ۰56   21۰۰ 
یک باب مغازه خیاطی واقع در پاساژ 

سادسی با کلیه امکانات به فروش
 می رسد. 09153638891

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160۷۷9 - 09151641464

به یک نیروی ماهر جهت کار در کافی 
شاپ،  ترجیحا خانم نیازمندیم.

09151126996

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه بانکی 
باحقوق باالی یک میلیون تومان نیازمندیم

32216199-32213۷35 طالقانی 2ساختمان 
آلما.طبقه دوم- واحد203و204

کارت هوشمند مینی بوس اویلکو به شماره پالک 
639ع22 ایران 52 به نام رضا غالمی شیرگ

 به شماره هوشمند 2319589 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاالر سینا  خانم جهت سالن داری و آقا)متاهل( 
برای سرایداری نیازمند است.

شوکت آباد دفتر تاالر سینا  مراجعه صبح 9تا 12 
ظهر  عصر 4تا ۷ شب

کارت دانشجویی اینجانب حوریه 
موالیی به شماره دانشجویی 

96210050214002 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی استخدام
 به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال ، جهت فروش مبلمان خانگی 

نیازمندیم. 
09153518455
0915110499۷

32218349

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه
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حضور مردم در بازی های بومی مهم استقول های معاون وزیر تعاون در سفر به نهبندان

مهمترین چالش ما کاهش تصدی گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی است

آغاز آیین های گرامی داشت چله انقالب در استان 

بهره برداری از 18 پروژه شرکت آب و فاضالب  با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال

غالمی-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  از بهره برداری 18 پروژه با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب خبر داد. هاشمی مقدم گفت: با حفر، تجهیز و بهسازی 
چاه های 5 و 11 علی آباد و 6 و 8 رکات بیرجند با اعتبار 4200 میلیون ریال 80 لیتر بر ثانیه بر توان تولید آب بیرجند افزوده شده است. وی اجرای خط انتقال چاه های 6 و 8 رکات با اعتبار 8300 میلیون 
ریال و اجرای تعدادی از شیرهای فشارشکن و زون بندی شبکه آب بیرجند با اعتبار 3500 میلیون ریال در راستای برنامه سازگاری با کم آبی را از دیگر پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر عنوان کرد.

صداوسیما- معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کشور روز پنجشنبه  به نهبندان سفر کرد. نشست با جمعي 
از تعاون گران، بازدید از شرکت تعاونی فرهنگیان نهبندان، 
تعاونی های معادن شاهکوه و شرکت تعاونی صنایع دستی 
روستای برك از برنامه های معاون وزیر، کار و رفاه اجتماعی 
در نهبندان  بود.  وی برای اختصاص تسهیالت 100 میلیون 
تومانی صندوق خرد زنان روستای تاجمیر سربیشه قول مساعد 
داد.کبیری همچنین در بازدید از سوله نیمه کاره بسته بندی 
و فرآوری محصوالت کشاورزی تعاونی الغدیر که با مشکل 
سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی برای شروع فعالیت خود 
مواجه است نیز قول پیگیری تأمین نقدینگی این واحد را داد.
 کبیری همچنین در بازدید از سوله نیمه کاره بسته بندی 

و فرآوری محصوالت کشاورزی تعاونی الغدیر که با مشکل 
مواجه است نیز قول پیگیری تأمین نقدینگی  را داد. این مرکز 
فرآوری که تاکنون  حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان 
برای ساخت آن هزینه شده برای شروع فعالیت به مبلغ 
سرمایه در گردش حدود یک میلیارد تومانی نیازمند است.

مشکل کمبود نقدینگی شرکت های تعاونی، معافیت مالیاتی 
شرکت های تعاونی مرزنشین، ارتقای نمایندگی تامین اجتماعی 
شهرستان به اداره از جمله مشکالت مطرح شده بود که قول 
پیگیری آنها داده شد. کبیری در بازدید از روند احداث کارخانه 
سنگ بری نخل کویر نهبندان که نیمه کاره رها شده است، 
2 میلیارد و 100 میلیون تومان به شرکت تعاونی مهر ماندگار 
و برك بافی نهبندان 100 میلیون توما ن اعتبار اختصاص داد.

ایرنا-رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
و محلی گفت: برای ما حضور مردم در بازی های بومی و 
محلی و نه قهرمانی، مهم است. جعفری روز پنجشنبه در 
نخستین گردهمایی رابطان ورزش روستایی خراسان جنوبی 
افزود: محدودیت منابع زیاد است و از همه مهمتر محدودیت 
خاص در بخش هزینه کرد اعتبارات 27 صدم درصد مالیات 
در  ورزش  توسعه  موضوع  به  که  است  افزوده  ارزش  بر 
مناطق روستایی اختصاص داده شده اما به لحاظ مصوبه 
ای که در قانون برنامه وجود دارد الزاما در استان باید هزینه 
شود. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیزگفت: 
حوزه اجتماعی استانداری 180 میلیون تومان در خصوص 
نشاط اجتماعی و ورزش های بومی و محلی به سمن ها 

تخصیص اعتبار داده است. موسوی کیا افزود: بیشترین تالش 
ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی استانداری این بوده که حداقل 
امکانات را برای احیای ورزش های بومی و محلی مهیا کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان هم گفت: تعداد ورزشکاران سازمان 
یافته استان در سال جاری 30 درصد افزایش یافته است و از 

این نظر رتبه نخست کشور را داریم. 
مهران سرپرست افزود: با هشت ماه فعالیت که بخشی از آن 
اصالح ساختار و نوع تعامالت با وزارت ورزش و جوانان و 
استانداری بود همچنین در حوزه پژوهش در کشور رتبه دوم را 
داریم. وی گفت: خراسان جنوبی در استفاده از ظرفیت خیران 
برای مشارکت در طراحی و ساخت اماکن ورزشی جایگاه 

نخست را در کشور دارد.

اولین همایش علمی هوا - فضا  سربازی - 
حضور  با  روز  دو  مدت  به  سازی  تجاری  و 
در  متخصص  کشور،  فضایی  سازمان  رئیس 
زمینه هوا فضا و اساتید دانشگاه ها با همکاری 
چهار دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه 
و  شریف  صنعتی  دانشگاه  مشهد،  فردوسی 
برگزارشد. فردوس  در  فضا  هوا  پژوهشگاه 
رئیس سازمان فضایی کشور در این همایش 
علمی مهمترین چالش پیش روی این حوزه 
به  واگذاری  و  را کاهش تصدی گری دولت 
بخش خصوصی برشمرد و افزود: بستر برای 
ورود بخش خصوصی آماده شده ولی مهمترین 
مشکل ما نبود مشتری مقتدر و توانمند در این 
در  کرد:   تصریح  براری  است.مرتضی  حوزه 
زمان حاضر جزو یازده کشور دنیا در فناوری 
فضایی هستیم و افتخار می کنیم که این علم 
را با توان متخصصان داخلی به دست آورده ایم. 

وی مهمترین برنامه ده ساله دوم فضایی ایران 
را تا سال 1404 تثبیت چرخه کامل فناوری 
فضایی برشمرد و گفت: سال آینده ماهواره ظفر 
را به فضا پرتاب می کنیم که از نظر فناوری 
100 برابر ماهواره امید ارتقاء یافته است.براری، 
تبدیل اقتدار عملی به اقتدار اقتصادی در حوزه 
هوا - فضا را دارای اهمیت فراوان دانست و 
افزود: باید تالش کنیم صنعت فضایی نهادینه 
شده و تاثیر آن در اقتصاد کشور مشاهده شود.
وی مهمترین سرمایه کشور را نیروی انسانی 
متخصص و نقدینگی دانست و گفت: باید برای 

مدیریت این دو حوزه تدبیری اندیشیده شود.

دانشکده هوا - فضا در 
فردوس راه اندازی شود

معاون استاندار نیز در این همایش بر راه اندازی 
فردوس  شهرستان  در  فضا   - هوا  دانشکده 

با توجه  افزود:  تاکید کرد.مشیر الحق عابدی 
انجام  به مکان سنجی که از 10 سال پیش 
شده، شهرستان فردوس در  خراسان جنوبی به 
عنوان پایلوت در فناوری هوا- فضا انتخاب شده 
 که می طلبد دانشکده هوا - فضا در این شهر 

راه اندازی شود.عابدی با اشاره به خشکسالی 
های 19 ساله در خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: برای غلبه بر خشکسالی ها نیاز به مدیریت 
منابع آبی داریم که اگر علم هوا - فضا در استان 

گسترش یابد تصمیم گیری برای استفاده از منابع 
آبی مطمئن تر خواهد شد.

معاون استاندار اضافه کرد: در مباحث اقتصادی نیز 
 می توان برای استفاده از محصوالت کم آب بر

از فناوری فضایی استفاده کرد. وی بر تشکیل 

دبیرخانه دائمی این همایش در شهرستان فردوس 
تاکید و افزود: اگر می خواهیم مقاالت این همایش 
کاربردی شده و در حوزه تصمیم گیری به کمک 
مسئوالن بیاید باید دبیرخانه دائمی تشکیل شود تا 

پیگیری های الزم از طریق آن انجام گیرد.
را  فردوس  نیز شهرستان  فردوس  امام جمعه 
دارای قدمت فرهنگی و تاریخی برشمرد و گفت: 
مانند عالمه  بزرگان بسیاری  این شهر دارای 
فاضل تونی، دکتر یاحقی بوده و هست. حجت 
االسالم بابایی تصریح کرد: با توجه به وضع آب 
و هوایی راه اندازی پنل های خورشیدی در این 
شهرستان برای بهره گیری از انرژی های نو 
بسیار ضروری به نظر می رسد. وی تاکید کرد: 
خداوند استعدادهای زیادی در وجود بشر به ودیعه 
نهاده که ما وظیفه داریم آنها را از حالت بالقوه به 
بالفعل در آوریم. به گزارش خبرنگار آوا در مدت 
دو روز برگزاری این همایش اساتید دانشگاه های  
گوناگون در زمینه هوا - فضا به ارائه مقاالت 
خود پرداختند. همچنین نمایشگاهی از توانمندی 
های فضایی و ظرفیت های شهرستان فردوس 

در حاشیه این همایش بر پا شد.

و  فجر  دهه  ویژه  های  آیین  خبر-  گروه   
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت 
اسالمی همزمان با سراسر کشور در خراسان 
جنوبی با گرامی داشت 12 بهمن سالروز ورود 
تاریخی امام خمینی )ره( به میهن اسالمی آغاز 
شد. این آیین روز گذشته با حضور نماینده ولی 
فقیه، استاندار و جمعی از مسئوالن و قشرهای 
گوناگون مردم در میدان امام خمینی )ره( بیرجند 
جمهوری  بنیانگذار  ورود  لحظه  شد.  برگزار 
اسالمی پس از 15 سال دوری از وطن و سال 
ها مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی به ایران 
ساعت 9 و 33 دقیقه روز 12 بهمن با گلباران 
جایگاه و پخش بیانات امام راحل گرامی داشته 
شد. قشرهای  گوناگون مردم به ویژه جوانان 
های  پرچم  داشتن  دست  در  با  نوجوانان  و 
جمهوری اسالمی ایران و تمثال امام و رهبری 
به یاد روزهای باشکوه و خاطره انگیز بهمن 57 
گرد هم آمدند و با »افتخار به گذشته و امید به 

آینده« چهل سالگی انقالب را گرامی داشتند.

طنین  سرود هزار نفری انقالب
در خراسان جنوبی 

همزمان با 12 بهمن، سالروز ورود امام خمینی 
در  انقالب  نفری  هزار  سرود  کشور،  به  )ره( 

خراسان جنوبی طنین انداز شد.

فرهنگی  های  کانون  اعضای  را  سرود  این   
هنری مساجد استان با پوشش متحد الشکل 
در میادین اصلی مرکز هر شهرستان، در محل 

برگزاری مراسم ورود امام، اجرا کردند.

حاکمیت دینی سند افتخار 
انقالب اسالمی است

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان در آیین 
گرامی داشت 12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام 
راحل به میهن در میدان امام خمینی )ره(  این 

شهر گفت: حاکمیت دینی در مقابل حکومت 
2500 ساله ستمشاهی ایستاد به طوری که تحت 

زعامت رهبران الهی قرار گرفتیم. 
نوفرستی ادامه داد: 14 قرن مسلمانان از ظلم 

و ستم زجر کشیدند اما براساس دعوتی که از 
حق نشات گرفت پس از 1400 سال مسلمانان، 
اسالم ناب را با برخاستن مردی از قم که در روایات  
بیان کرد:  تجربه کردند.وی  بود  آمده  گوناگون 
مدیریت جامعه براساس قانون اساسی برخاسته 

از اسالم ناب محمدی تدوین شد و این مدیریت 
حاکمیت دینی و استقالل فرهنگی را در کشور 

امام زمان )عج( پیاده سازی کرد. 
وی از استقالل سیاسی به عنوان یکی  از سندهای 

افتخار انقالب و نظام اسالمی یاد  کرد.

دامن زدن به نارضایتی ها محور
 تبلیغات دشمن است

فرماندار بیرجند نیز در این مراسم گفت: دامن زدن 
به نارضایتی ها محور تبلیغات دشمن است و جشن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب  با حضور حماسی 
مردم خواسته معاندان را نقش بر آب کرد.ناصری 
افزود: اینکه گفته شد مردم ایران چهل سالگی 
انقالب اسالمی را نمی بینند قطعا کاری تبلیغاتی 
و فرار به جلو دشمنان انقالب اسالمی را نشان می 
دهد.وی گفت: معاندان نظام برای ایجاد و ترویج ایران 
هراسی زمینه های آن را فراهم می کنند که یکی از 
این زمینه ها دامن زدن به نارضایتی ها و مشکالت 
است.فرماندار بیرجند اظهار کرد: چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب به معاندان نظام فهماند  انقالبی که 
با مشکالت و سختی های چهل ساله به وسیله 
مردم استحکام یافته است با این یاوه گویی ها 

متزلزل نخواهد  شد.

 اجرای 8۶ پروژه در مناطق روستایی

کاوش-مدیرکل کمیته امداد و رئیس کارگروه روستا 
و محرومیت زدایی ستاد گرامی داشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب  از افتتاح و اجرای 86 پروژه در مناطق  
گوناگون استان با اعتبار دو میلیارد و 181 میلیون تومان 
خبر داد. سلم آبادی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن 
مددجویان، کمک به بازسازی سرویس های بهداشتی، 
خدمات مشاوره ای، کمک هزینه تحصیلی، تامین لوازم 
ضروری، احداث، تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی، 
جهیزیه به دختران در شرف ازدواج، توزیع سبد غذایی 
از نظر  افرادی که  معیشتی و تشکیل پرونده برای 
معیشتی در مضیقه بودند را از جمله اقدامات امسال 
کمیته امداد در این مناطق ذکر کرد. وی با بیان اینکه 
روستاهای دارای ضریب 9 در شهرستان های سربیشه 
و نهبندان انتخاب شدند، یادآور شد: کمیته امداد در 
روستاهای بدون برق بالغ بر 6 میلیارد و 200 میلیون 

تومان خدمت رسانی کرده ست.

“ خطبه های آدینه”

اختالفات، توطئه دشمن برای گرفتن 
تفکر از جامعه اسالمی است

گفت:  بیرجند  جمعه  امام  عبادی  االسالم  حجت 
ایجاد اختالف در جامعه با عنوان قومیت، زیان، دین 
و مذهب، از توطئه های دشمن است تا جامعه اسالمی 

ما از تولید فکر باز بماند.
والیت فقیه مهمترین تفاوت انقالب 

اسالمی از سایر انقالب ها در جهان است
نماز  امام جمعه فردوس در خطبه های  سربازی- 
جمعه اظهار کرد: نعمت والیت فقیه ، انقالب اسالمی 
ایران را از سایر انقالب ها در جهان متمایز کرد و امروز 
همه دنیا به وفاداری مردم ایران به رهبری و آرمان 

های انقالب اعتراف کرده اند.

15 درخواست در نشست با سرپرست
 وزارت بهداشت 

ایرنا-استاندار گفت: براساس جمع بندی استانداری و 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیش از 15 درخواست 
در حوزه بهداشت و درمان مرکز و شهرستان های 
استان در نشست با سرپرست وزارت بهداشت ارائه 
شد. معتمدیان افزود: در این دیدار با بیشتر درخواست 
های استان موافقت و دستوراتی برای اجرای آن صادر 
شد که باید مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
جدیت برای اجرایی شدن این دستورات تالش کند. 
وی گفت: مشکالت بهداشت و درمان استان در نشست 
با سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

بررسی و پیگیری شد.

خراسان جنوبی قهرمان مسابقات پهلوانی
 و زورخانه ای کارگران کشور

چهارمین دوره مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگری 
 کشور با قهرمانی تیم خراسان جنوبی به پایان رسید.
این دوره از مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگری 
کشور با حضور پهلوانان و قهرمانان این رشته در 
زورخانه امام موسی ابن جعفر)ع( بیرجند به کار خود 
پایان داد. تیم های خراسان جنوبی، فارس و اصفهان 

به ترتیب اول تا سوم شدند.

100 کیلومتر از محور بیرجند - قاین
 زیر بار ترافیک می رود 

تسنیم-رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از افزایش 6 درصدی تصادفات در هفت ماه گذشته خبر 
داد و گفت: امید است تا قبل از نوروز 98 حدود 100 
ـ نهبندان زیر بار  ـ قاین و بیرجند  کیلومتر از جاده بیرجند 
ترافیک رود.حسن نیا  از  افزایش 6 درصدی   تصادفات 
جاده ای کشور خبر داد و اظهار کرد: میزان تصادفات  
در چهار ماه منتهی به پایان سال روند کاهشی دارد.

ایمنی در جاده ها و کاهش  ارتقای  افزود: برای  وی 
تصادفات سال آینده،استقرار هزار و 500 نیوجرسی و 
تعدادی پلیس راه در جاده های کشور و نصب 2 هزار 
دوربین کنترل سرعت به ویژه در راه های شریانی در 

دستور کار قرار دارد.

ورزشی 

*مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام شامگاه 
چهارشنبه 10 بهمن 97 در فرودگاه بیرجند برگزار شد.

*اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره کشوری 
فیلم فجر، پنجشنبه  گذشته  با حضور فرماندار بیرجند 
و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،همزمان با سراسر 

کشور در بیرجند آغاز شد.
*رئیس اداره راه و شهرسازی بشرویه گفت: در دهه 
فجر امسال عملیات اجرایی باند دوم محور بشرویه به 

طبس آغاز خواهد شد.
با چهلمین سالگرد  *فرماندار قاین گفت: همزمان 
انقالب اسالمی بهره برداری از 102 طرح  پیروزی 
عمرانی و خدماتی با اعتبار 490 میلیارد ریال در این 

شهرستان آغاز می شود.
*سرپرست اتحادیه انجمن های اسالمی گفت: جشنواره 
نمایشگاه های مدرسه انقالب در تمامی مدارس دخترانه 

و پسرانه استان در  دوره متوسطه دوم برگزار می شود.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

حفره های پنهان در 
چهارشنبه  بازار  بیرجند

محمودآبادی وجود چند مادر چاه  قنات  در چهار شنه 
بازار بیرجند تایید شد.،در پی چندحادثه  سقوط داخل مادر 
چاه های مربوط به قنات های بایر بیرجند ، کارشناسان 
قنوات در حوزه ی آب و خاك جهادکشاورزی  پروژه 
ی  مسیریابی قنات  ها و یافتن مادر چاه ها را آغاز 
کردند. مدیر آب و خاك جهاد کشاورزی با اشاره به 
اهمیت ویژه این تحقیقات به آواگفت: استفاده از عکس 
های هوایی،بررسی های میدانی، گفتگو با ساکنان 
قدیمی محله های گوناگون بیرجند با تمام سختی کار 
توسط کارشناسان  انجام شد. غالمی نتیجه تحقیقات 
را بسیار ارزشمند توصیف و افزود: برخی از مادر چاه 
های قنات های بیرجند، در زمان توسعه شهر در زمینه 
رعایت حریم قنات مورد توجه قرار نگرفته است. وی 
فرونشست های سال های اخیر در برخی از مناطق 
قدیمی  از جمله محله موسی بن جعفر)ع( را  از صدمات 
این بی توجهی عنوان کرد. وی در ادامه از وجود حدود 
هفت میله چاه در محدوده چهار شنبه بازار خبر داد و 
تاکید کرد: هر چند بایر بودن قنات معصومیه که مربوط 
به این میله چاه ها است تایید شده اما اینکه چه زمانی و 
در کدام بخش میله چاه دهان باز خواهد کرد قابل پیش 
بینی نیست.مدیرآب و خاك جهاد کشاورزی تصریح 
کرد: اما با تحقیقات سازمان در این زمینه  به طور 
قطع می توان از بروز حوادث ناگوار در پی فرونشست 
ناگهانی زمین جلوگیری کرد. وی تامین اعتبار برای 
این مهم را یاد آور و اعالم کرد: جهادکشاورزی در 
زمینه مهار و اقدامات پیشگیرانه برای قنات های داخل 
تخصیص  در صورت  اما  ندارد.  خاصی  شهر،اعتبار 
و  کارشناسی  خدمات  گونه  هر  انجام  آماده  اعتبار 
پیشگیرانه خواهد بود.  )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
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نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 
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قرآن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین داستانها است و از آن شفا بجویید که شفای سینه ها است.
شرح غررالحكم : ج 2، ص 65۷

حسینی- مدیر کل راه و شهرسازی استان از دستاوردهای 
این اداره کل در طول 40 سال انقالب اسالمی سخن گفت و 
افزود:  خراسان جنوبی سومین استان  از نظر وسعت با 151 هزار 
کیلومتر مربع و ششمین استان به لحاظ طول راه ها است و در 
همین راستا اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  اولین 
اداره کل از لحاظ وسعت حوزه استحفاظي می باشد.جعفری در 
گفتگو با آوا، به آخرین وضعیت آمار و راه هاي استان اشاره کرد 
و گفت: خراسان جنوبی با 12 هزار و 57 کیلومتر راه، 5.5 درصد 
از راه های کشور را داراست که این شامل 539 کیلومتر باند 
دوم ، هزار و 9 کیلومتر راه اصلی ، 3 هزار و 634 کیلومتر راه 
فرعی، 5 هزار و 653 کیلومتر راه های روستایی آسفالته، هزار و 
222 کیلومتر راه های روستایی شوسه، 4 هزار و 498 کیلومتر 
راه های روستایی خاکی، هزار و 894 کیلومتر راه هاي شریاني 

و  922 کیلومتر راه های  ترانزیتي می شود. 

افزایش 237 برابری طول راه های آسفالته روستایی و 25 
برابری راه های آسفالته در 40 سال انقالب

 مدیر کل راه و شهرسازی به راه هاي موجود در ابتداي انقالب 
اشاره کرد و ادامه داد: در آن ایام طول کل راه ها ، 402 کیلومتر 
راه آسفالته ) زاهدان – مشهد 100 کیلومتر ، گناباد – فردوس 
– بشرویه - طبس و دیهوك 302 کیلومتر ( و 462 کیلومتر راه 

شوسه و خاکي بوده است.

طول راه هاي آسفالته روستایی در انقالب، 237 برابر 
شده است

 جعفری خاطرنشان کرد: در آن زمان راه اصلي شامل راه 
زاهدان – بیرجند – مشهد به طول 359 کیلومتر در دست 
اجرا و حدود 100 کیلومتر از آن در حد یك الیه بلك بیس در 
حال بهره برداري بوده است. وی با بیان این که راه فرعي عریض 
فقط در طبس – بشرویه – فردوس و بشرویه – دیهوك جمعا 
به طول 270 کیلومتر بوده است، اضافه کرد: راه فرعي درجه 
یك نیز راه فردوس – گناباد به طول 32 کیلومتر و راه فرعي 
درجه دو ، راه سده - اسدیه و راه بیرجند – خوسف – فدشك 
به طول 138 کیلومتر بود. جعفری به وضع کنونی این راه ها در 
استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: طبق آخرین آمار در مهر 97، 
طی این 40 سال، طول راه هاي آسفالت شده 25 برابر و  طول 
راه هاي آسفالته روستایی 237 برابر شده است. وی در ادامه 
از مهمترین پروژه هاي اجرا شده حوزه راه سخن گفت و بیان 
کرد: اتصال شهرستان بیرجند به مرکز کشور ، اتصال به استان 
کرمان ، استان یزد و استان اصفهان از جمله این پروژه هاست 
که اتصال این راه ها موجب رونق اقتصادي و توسعه حمل و 
نقل در منطقه  و همچنین در استان شدن  خراسان جنوبي به 

مرکزیت بیرجند موثر بوده است .

3 کریدور اصلی استان
مدیر کل راه و شهرسازی به 3 کریدور اصلی استان اشاره کرد و 
گفت: کریدور چابهار – بیرجند –  مشهد یکی از این موارد است 
که 424 کیلومتر آن در خراسان جنوبي مي باشد و تا کنون 177 
کیلومتر ) معادل 42 % ( به بهره برداري رسیده است. 25 کیلومتر 
باند دوم آسفالت و 12 کیلومتر آن نیز آماده آسفالت می باشد.
وی کریدور بندر عباس – راور – فردوس –  مشهد را دیگر 
کریدور مهم استان دانست و عنوان کرد: 356 کیلومتر از این 
کریدور در خراسان جنوبي مي باشد که تا کنون 188 کیلومتر 
همچنین  است.  رسیده  برداري  بهره  به  آن  )معادل %53( 
15کیلومتر آسفالت  و 17کیلومتر نیز آماده آسفالت شده است.
به گفته وی کریدور بیرجند – طبس – اصفهان و طبس – یزد 
نیز از کریدورهای مهم بوده که 570 کیلومتر آن در استان می 
باشد و 49 کیلومتر آن به بهره برداري رسیده است ، همچنین 
29 کیلومتر آسفالت شده و 7 کیلومتر آماده آسفالت مي باشد .

پروژه احداث باند دوم بیرجند- قائن
مدیر کل راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مهمترین پروژه راه 
استان که احداث باند دوم بیرجند – قاین مي باشد، خاطرنشان 
کرد:  در این مسیر با طول 100 کیلومتر 3 پیمانکار فعالیت می 
کنند و هم اکنون این پروژه، 58 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است. جعفری با بیان این که 45 کیلومتر از باند دوم 
 محور به بهره برداری رسیده و 8 کیلومتر آن آسفالت شده
 ) بدون نصب عالئم (، یادآور شد: 47 کیلومتر عملیات خاکي در 
دست اجرا می باشد. وی اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه 
را 120 میلیارد تومان عنوان کرد. مدیر کل راه و شهرسازی 
 به دیگر پروژه مهم استان یعنی قسمتی از طرح فیض آباد -

گناباد- بیرجند- بجستان- فردوس- دیهوك به طول 660 
کیلومتر  اشاره کرد و گفت: اعتبار ساالنه این پروژه حدود 16 
 میلیارد تومان )مشترك بین خراسان جنوبی وخراسان رضوی (

 می باشد و 7پیمانکار در این پروژه مشغول فعالیت هستند.

پروژه های باند دوم سال 96 و 97
جعفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 12 پروژه 
باند دوم به طول 1800 کیلومتر در سطح استان که در دست 
اجرا مي باشند ، بیان کرد:  از ابتداي سال 96 به مقدار 138 
کیلومتر باند دوم ساخته شد که 66 کیلومتر آن به بهره برداري 
رسیده ولي افتتاح رسمي نشده است، همچنین 72/5 کیلومتر 
آن آسفالت شده ولي به علت کمبود عالئم و مسائل ایمني 
نتوانستیم به بهره برداري برسانیم. وی از  پروژه هاي باند دوم 
 قابل بهره برداري در سال 97 سخن گفت و آنها را برشمرد: 
14 کیلومتر در محور بیرجند – زاهدان 27 کیلومتر در محور 
طبس، اصفهان و طبس به یزد و 16 کیلومتر در محور اسدیه –
بیرجند و همچنین 15 کیلومتر در فردوس – دیهوك مي باشد .

احداث 5700 کیلومتر راه روستایی درسطح استان
راه های روستایی از دیگر پروژه های مهم استان در حوزه 
اداره کل راه و شهرسازی هستند که در سطح استان 5700 
کیلومتر راه روستایی احداث شده است. به گفته وی تعداد کل 
روستاهاي باالي 20 خانوار استان  918 روستا است که 829 
روستا از راه آسفالته برخوردارند. همچنین راه 53 روستاي 
باالي 20 خانوار به طول 265 کیلومتر در دست اجرا مي باشد. به 
عبارت دیگر 97 درصد جمعیت روستایي باالي 20 خانوار از راه 
آسفالته برخوردار مي باشند.مدیر کل راه و شهرسازی در ادامه 
به راه های برون مرزی استان اشاره کرد و گفت: در پروژه راه 
بازارچه مرزی میل 78 –  فراه افغانستان، 120 کیلومتر در خاك 

آن کشور بوده و 64 کیلومتر آن تکمیل شده است. جعفری از 
90 میلیارد ریال اعتبار ابالغی در سال جاری برای این پروژه 
خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن 600 میلیارد 
می باشد. به گفته وی این پروژه طول ترانزیت کاال به افغانستان 

را 400 کیلومتر کاهش می دهد.

آخرین وضع پروژه راه آهن زاهدان- بیرجند- ایستگاه یونسي
زاهدان-  آهن  راه  پروژه  به  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  نیز  یونسي  ایستگاه  بیرجند- 
آهن  راه  به  اتصال  و  بیرجند   – زاهدان  آهن  راه  احداث 

تا  بندر چابهار  بافق - مشهد کل شرق کشور حدفاصل 

استان گلستان متصل و درصورت اجراي آنتني از بیرجند 

به طبس این پروژه مي تواند نقش مهمي در حمل و نقل 
باشد.  به استان هاي مرکزي و غرب کشور داشته  ریلي 
از  کیلومتر   22 مطالعات  تاکنون  که  این  بیان  با  جعفری 

مسیر بیرجند- گناباد با برآورد اولیه بالغ بر 36 میلیارد 

تومان انجام شده و 50  کیلومتر از ایستگاه کالشور به طرف 

بیرجند نیز به پیمانکار واگذار شده است، اضافه کرد: اواخر 

سال گذشته عملیات اجرایي 48 کیلومتر از مسیر آن با 

اعتباري بالغ بر 55 میلیارد تومان آغاز و تاکنون عملیات 

خاکریزي و زیرسازي 30 کیلومتر آن  باتمام رسیده  است.

و  دوم  باند  کیلومتر  از 539  برداری  بهره  و  تکمیل 
بزرگراه از ابتدای انقالب

مدیر کل راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه 

های بازآفرینی شهری و مسکن اشاره کرد و گفت: آماده سازي 

زمین و ایجاد شهرهاي جدید از عمده ترین سیاست هاي دولت 

طي دوره  62-66  مي باشد که موجب از دست دادن جمعیت 

و افت خدمات شهري در بافت مرکزي شهرهاي تاریخي و 

فرسودگي بافت شهري شد. به گفته جعفری از جمله اقدامات 

طی 40 سال انقالب می توان به احداث پروژه های مشارکتی و 

استیجاری اشاره کرد که در جهت تامین مسکن آحاد جامعه 

به خصوص قشر محروم و مزدوجین انجام شد، به طوری که 
میزان آن در اول انقالب صفر واحد و در حال حاضر 1269 واحد 
احداث و تحویل متقاضیان گردیده است. وی با بیان این که 
احداث 200 واحد مسکونی سازمانی از ابتدای انقالب تاکنون 
نیز با هدف استقرار و به کارگیری کارکنان دولت در این منطقه 
محروم انجام شد ، اضافه کرد: تامین مسکن فرهنگیان نیز از 
دیگر اقدامات بود که از ابتدای انقالب تاکنون برای احداث 
حدود 2300 واحد مسکونی ، زمین توسط دولت تامین و در 
اختیار تعاونی فرهنگیان بابت احداث واحد های مسکونی 
قرار گرفته است.جعفری با اشاره به تامین مسکن گروه های 
کم درآمد عنوان کرد: در این راستا نسبت به تخصیص زمین و 
احداث حدود 1000 واحد مسکونی اقدام و همچنین برای بهره 
مندی حدود 800 خانوار از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی و خانوارهای دارای دو معلول با مشارکت اداره کل 
بهزیستی، زمین رایگان جهت احداث واحد مسکونی تخصیص 
داده شده است.گفتنی است اعطای زمین به 300 خانواده شهدا، 
جانبازان و ایثارگران برای احداث واحد مسکونی و آماده سازی 
زمین به میزان 960 هکتار با جمعیت پذیری 150 هزار نفر از 

دیگر اقدامات این اداره کل می باشد.

اتمام پروژه مسکن مهر استان تا پایان سال جاری
مدیر کل راه و شهرسازی از تامین مسکن در قالب طرح 
مسکن مهر نیز سخن گفت و بیان کرد: 31 هزار و 247 
واحد مسکونی در استان )طرح های اجاره 5 ساله، اجاره 
99 ساله، وام خود مالکین و تفاهمنامه 3 جانبه( احداث 
و  روبنایی  خدمات  مهر  مسکن  های  سایت  در  که  شد 
با بیان  نیاز تامین شده است. جعفری  زیر بنایی در حد 
به  و  افتتاح  واحد  و 149   هزار  تعداد 30  این  از  که  این 
باقي  برداري رسیده و تعداد 831  واحد مسکوني  بهره 
مانده است ، اضافه کرد: 798  واحد در شهرهاي باالی 
25 هزار نفر جمعیت )شهر بیرجند( با پیشرفت فیزیکی 
صددرصد آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان مي باشد . 
هم اکنون فقط عملیات اجرایی 33  واحد درحال انجام 
 مي باشد. به گفته وی طبق برنامه ریزي هاي انجام شده ، 
مقرر گردیده واحدهاي مانده، حداکثر تا پایان سال جاري 

عملیات اجرایي آنها به اتمام رسیده و افتتاح شوند.

پروژه های بازآفرینی شهری در یك نگاه

از پروژه هاي  انجام گرفته  مدیر کل راه و شهرسازی 
در باز آفریني شهري نیز خبر داد و آن ها را برشمرد: 
بر  بالغ  اعتباری  با  )ع(  جعفر  بن  موسی  ورزشی  سالن 
با  بیرجند  کارگران  محله  خانه  ریال،  میلیون   3000
یك  فاز  اجرای  ریال،  میلیون   4350 بر  بالغ  اعتباری 
با  بهارستان  تاریخی  محور  آفرینی  باز  و  احیا  دو  و 
مسیر  احداث   ، ریال  میلیون   8200 بر  بالغ  اعتباری 
اعتباری  با  جعفر)ع(  بن  موسی  بلوار  انتهای  تا  فرزان 
قاین  محله  خانه  احداث  و  ریال  میلیون   12000 بر  بالغ 
این  جمله  از  ریال  میلیون   8600 بر  بالغ  اعتباری  با 

و  شبکه  اصالح  به  همچنین  جعفری  است.  ها  پروژه 
)ع( جعفر  بن  موسی  کارگران،  محله  آب   انشعابات 
می  انجام  حال  در  که  قاین  های  خونیکی  و  بیرجند   
موسی  کتابخانه  احداث  افزود:  و  کرد  اشاره  باشد، 
 ، ریال  میلیون   3920 بر  بالغ  اعتباری  با  جعفر)ع(   بن 
احداث پارك محله موسی بن جعفر)ع( با اعتباری بالغ 
بر 1980 میلیون ریال ، احداث سالن ورزشی و سرایداری 
مدرسه 10 کالسه با اعتباری بالغ بر 8590 میلیون ریال و 
احداث خانه محله موسی بن جعفر )ع) با اعتباری بالغ بر 
8150 میلیون ریال نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

اجرای بیش از 40 پروژه در سطح شهرستان هاي 
استان

مدیر کل راه و شهرسازي با بیان این که این اداره کل مجري 
احداث بیش از 40 پروژه در سطح شهرستان هاي استان با 
زیربنای بیش از 128 هزار مترمربع با اعتباري بالغ بر 1410 
میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: پروژه هایی همچون 
بیمارستان  فردوس،  تختخوابی   147 بیمارستان  احداث 
147 تختخوابی طبس، بیمارستان 24 تختخوابی سربیشه، 
بیمارستان 24 تختخوابی سرایان، بیمارستان 24 تختخوابی 
در  واحد  و 20  قاین  در  خانه سازمانی  واحد  درمیان،  20 
بهزیستی،  اقتصاد و دارایی،  از جمله  ادارات کل   ، اسدیه 
هواشناسی، ورزش و جوانان، کار،تعاون و رفاه اجتماعی، 
بازرسی، نوسازی مدارس، ثبت احوال و ثبت اسناد و امالك 
خاتمه یافته و در حال بهره برداری است. به گفته جعفری 
پروژه هایی همچون احداث 100 واحد خانه سازمانی بیرجند، 
8 واحد خانه سازمانی فردوس، احداث ساختمان بخشداری 
دیهوك، ساختمان پاویون فرودگاه بیرجند، ساختمان اداره 
کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی استان، تکمیل سالن 
ورزشی آقایان و بانوان فردوس، ساختمان خانه محله موسی 
بن جعفر)ع( بیرجند، روکش آسفالت خیابان شهید فهمیده 
و شهید مصطفی خمینی بیرجند ، در دست اقدام می باشند.

تصویب طرح جامع شهری برای 28 شهر استان
وی در ادامه از تهیه و تصویب طرح جامع شهري براي 28  
شهر  سخن گفت و بیان کرد: از این تعداد 17 شهر داراي طرح 

تفصیلي مصوب بوده و براي 11 شهر طرح تفصیلي با پیشرفت 
فیزیکي متوسط 65 درصد در دست تهیه  مي باشد. به گفته 
وی تعداد 2 شهر دیگر با توجه به ابالغ جدید وزارت کشور 

از روستا به شهر تبدیل شده، که هم اکنون تهیه طرح های 
هادی شهری فوق الذکر توسط استانداری در دست اقدام 

می باشد. همچنین  طرح باالدستي )ناحیه خراسان جنوبي( 

با  پیشرفت فیزیکي 60 درصد برای پهنه کل استان در دست 
تهیه مي باشد. مدیر کل راه و شهرسازی یکی از بزرگترین 
دستاوردهای خدمات را از سال 1392 با اجرای هزاران طرح 

مسکن مهر دانست و گفت: در همین راستا محدوده های 

شهرستان ها به منظور تامین زمین و اجرای سیاست های 

دولت بیش از 2000 هکتار افزایش پیدا کرد.

طول راه های آسفالته از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون ۲۵ برابر شده است

دستاوردها و اقدامات ۴۰ ساله اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
عکس :صمصامی


