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تغییر فرهنگ صدقه دادن 
برای مقابله با متکدیان

 از معضالت اجتماعی که شهرها با آن 
تکدی   ، کنند  می  نرم  پنجه  و  دست 
گری است.معضلی که دامن گیر شهر  ما 
نیزشده و به همراه خود مشکالت متعدد 
دیگری را نیز  آورده است.متکدیان خیابانی  
ورشکستگی،  و  فقر  چون  ادعاهایی  با 
کار  از  خانواده،  اعضای  و  خود  بیماری 
افتادگی، معلولیت، نمایش زخم بدن خود  
و با سوء استفاده از احساسات و عواطف 
انساني، در راستای منافع شخصی سعي 
در جلب ترحم سایرین دارند. آنها حتی  از 
استفاده ابزاری از کودکان هم دست برنمی 
دارند و به هر نوع تالش می کنند تا نظر 
در صفحه 2( )ادامه  را...  مخاطب خود 
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 رئیس مجلس شورای اسالمی با دعوت استاندار بعد از ماه رمضان به خراسان جنوبی می آید 

سفر الریجانی به استان
صفحه 6

 

براندازی انقالب 
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شیطنت آمریکا  باعث
 ایجاد وفاق در کشور شد

 

 

صفحه 6

صفحه 6

اتهام تروریستی به سپاه مثل اتهام 
فتنه گری به اصالح طلبان است

فیلترینگ نوظهور رئیس جمهور 
راه به جایی نخواهد برد

صفحه 2

استخدام پخش سراسری کیال 
دفتـر  بیرجنـد
 در  سه ردیف شغلی

 بازاریاب آقا و خانم، توزیع کننده و راننده 
دارای کارت هوشمند باری...  آقایان

 دارای کارت پایان خدمت ، حداقل دیپلم 
حداکثر سن 35 ، تمام وقت

 مراجعه حضوری ، همراه با یک قطعه عکس

 آدرس:  شهرک صنعتی، بلوار تولید 
نبش 6     تلفن: 32255096

به یک نفر خانم جهت کار )صبح و عصر( در سالن زیبایی حنا بانو نیازمندیم. ۰۹۱۳۸۳۴۵۰۷۰

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
 و خانواده های معزز ناصح و دیگر بستگان
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده

 برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر فروزانفر و خانواده

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از درگاه باریتعالی علو درجات برای آن مرحومه و آرزوی صبر و سالمتی
 برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.

هیئت حسینی بیرجند

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی
 از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

دکتر علیرضا محمودی راد - دکتر محمدرضا مشرقی مقدم 
 دکتر سید محمد حسین ناصری -  دکتر سید حسین ناصری 

 دکتر گلبوئی - دکتر اصغر حبیبی - دکتر رضوانی

جناب آقای مهندس محمد صادق معتمدیان
استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر خانم بزرگوارتان
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

 و برای جناب عالی و خانواده محترم تان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
فقدان والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده، 

از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز از دست رفته غفران و رحمت الهی

 و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و طول عمر با عزت مسئلت داریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(

جناب آقای مهندس توانا شهردار محترم منطقه یک
جناب آقای مهندس اکبری معاون محترم عمران شهرداری منطقه یک

و سرکار خانم زمانیان مسئول محترم صدور پروانه های ساختمانی و پرسنل محترم زیر مجموعه

 از زحمات شما بزرگواران در خصوص بهبود وضعیت بلوار پیامبر اعظم )ص( )جنب زورخانه( 
کمال تشکر و قدردانی را دارم. و من ا... التوفیق

عبداللهی
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: 
از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت از اداره 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت امور خدماتی،پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی واقع در 

بیرجند و ادارات منابع آب تابعه )به صورت حجمی( در سال 1398 اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان 

پاسداران - پاسداران 30   تلفن: 32445590-4
مشخصات پروژه:

  الف( موضوع مناقصه: امور خدماتی،پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی واقع در بیرجند 
 و ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، سرایان، نهبندان، طبس و بشرویه 

)به صورت حجمی( در سال 1398 
  ب( منابع تامین مالی: اعتبارات جاری شرکت  پ( کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
شرایط پیمانکاران متقاضی: الف - داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان محل فعالیت در رشته و پایه سقف مالی مورد نیاز ب- داشتن گواهی صالحیت ایمنی 

پیمانکاران  پ - نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته و ... 
مدت پیش بینی انجام خدمات: 12 ماه شمسی 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
1.404.600.000 )یک میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و ششصد هزار( ریال دارای حداقل 3 ماه 

اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران متقاضی از ساعت 9 صبح 
مورخ 1398/01/28 تا ساعت 9 صبح 1398/2/04 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/02/14 خواهد بود. 

مورخ  صبح   10 ساعت  شنبه  روز  ها:  پاکت  بازگشایی  جلسه  برگزاری  محل  و  تاریخ 
1398/02/14 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود. 

مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف: فیش واریزی به مبلغ 1.090.000 )یک میلیون و نود 
هزار( ریال )شامل 1.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و 90.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( 
که باید به حساب شماره 4001107404019618 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 

ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

زمـان: 98/2/5 ویژه بانوان
 از ساعت 9 الی 13

98/2/6 ویژه آقایان از ساعت 9 الی 13
مکـان:

 بیرجند- استخر کوثر )سایت اداری(
شهرستان هـا:

درمیان: استخر میثاق  سرایان: مجموعه آبی غدیر
فردوس: مجموعه خلیج فارس نهبندان: بلوار آموزش و پرورش - سالن تختی 

قاین: استخر فرهنگ  طبس: استخر فجر

استعدادیابی رایگان شنا در جهت ارتقای تیم شنا در کل استان

 ابوذر اکبری - رئیس هیئت شنا   شمـاره تمـاس: 09158624303   

یک شرکت معتبر جهت تکمیل 
کادر تولیدی خود به تعدادی 
نیروی برق کار،  تاسیساتی و 
کارگر ساده نیازمند است. 
متقاضیان می توانند رزومه و 

مدارک خود را حداکثر تا پایان 
فروردین ماه  به آدرس الکترونیکی         

jo .TT1398 @
ارسال نمایند.

تلفن تماس: 09154784313

yahoo.com

در سوگ مادر نازنین مان

مرحومـه فاطمـه اعرابـی
یادش را گرامی می داریم.

امروز چهارشنبه 98/01/28 ساعت 3:15 الی 4:15 عصر 
 هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 

دکتر قدرت ا... ناصح ، دکترحسین ناصح ، یاسمین ناصح
منسوبین خانواده ناصح و اعرابی

دار(
ت پای

)اوس
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تغییر فرهنگ صدقه دادن 
برای مقابله با متکدیان
* امین جم
... ) ادامه از صفحه 1( آنها حتی از استفاده ابزاری از 
کودکان هم دست برنمی دارند و به هرنوعی تالش 
می کنند تا نظر مخاطب خود را برای کمک جلب 
کنند. در تعریفی دیگر، تکدی گری پوششی برای 
سایر جرائم و آسیب های اخالقی و اجتماعی نیز 
محسوب می شود که گاهی مردم نیز به آن دامن می 
زنند. در بیرجند و با توجه به فرهنگ و پیشینه شهر ، به 
هیچ عنوان زیبنده نیست که شاهد چنین اوضاعی در 
خصوص تکدی گری در نقاط گوناگون شهر باشیم.به 
عنوان شهروندان این شهر باید حرمت و اعتبار آن را 
حفظ کنیم و با کاری به ظاهر انسان دوستانه ، باعث 
 افزایش آسیب های اجتماعی که به دنبال آن است ،
نشویم و فرهنگ خود را در معرض خطر قرار ندهیم. 
در این میان فقط شهرداری و بهزیستی و نهادهای  
مشابه  مسئول برخورد و کاهش تعداد متکدیان نیستند 
و نقش مردم نیز حیاتی است. به نظر می رسد تغییر 
فرهنگ صدقه و کمک به نیازمندان در این زمینه می 
تواند کارساز باشد. مطمئنا سوق پیداکردن کمک های 
مردمی به سوی نهادهای حمایتی ، به تقویت این 
نهادها نیز که در برای بهبود وضع نیازمندان تالش می 
کنند ، تاثیر بسزایی خواهد داشت. این کمک ها باید 
از طریق نهادهای مدنی و یا سازمان ها و به صورت 
اصولی انجام گیرد و برای افراد بی خانمان و متکدیان 
خیابانی پس از جمع آوری، سرپناه هایی  درنظر گرفته  
و از حضورشان در خیابان ها جلوگیری شود. همانطور 
که پیش از این نیز توسط شهروندان و مسئوالن گفته 
شده است ، در روز برات شاهد حضور تعداد زیادی از 
متکدیان برای گرفتن نذورات مردم هستیم که هم 
نظم آرامستان  را می گیرد و هم جلوه بسیار بدی به 
این مراسم می دهد که مطمئنا اگر این کمک ها و 
نذورات به سمت نیازمندان واقعی که توسط نهادهای 
معتبر شناسایی شده اند جهت دهی شود ، خیرات و 
برکات بیشتری  خواهد داشت. می توان از همین روز 
برات شروع کرد و از رشد متکدیان با نذوراتی که باید 
سبب خیر شوند و در شکل فعلی نمی شوند جلوگیری 
کرد. خوشبختانه در مرکز استان نهادها و سازمان های 
خیریه معتبری وجود دارند که کمک ها و نذورات را به 
اهل آن می رسانند سازمان هایی که تمهیدات ویژه ای 
نیز برای سازماندهی کمک ها در این روز اتخاذ کرده 
اند.به عنوان مثال کمیته امداد یا موسسه حضرت علی 
اکبر )ع( که 450 معلول را نگهداری و سازماندهی می 
کند و موسسات این چنینی که با قشر نیازمند واقعی 
سرو کار دارند ، گزینه های مطلوب تری برای کمک  
هستند امیدواریم فرهنگ صدقه دادن در شهر و استان 
ما تغییر و به سمت نیازمندان واقعی سوق داده شود.

دانش آموزی که عیدی خود را به مناطق سیل زده اهدا کرد

“مهدی اسدللهی” دانش آموز کالس سوم درشهر خضری دشت بیاض مبلغ 350 هزار تومان عیدی خود را به سیل زدگان اهداکرد. وی گفت: قصد داشتم با پول های 
عیدی  برای مادرم هدیه ای بخرم ولی وقتی از اخبار وضع سیل زدگان را دیدم، تصمیم گرفتم این مبلغ را به آنها هدیه بدهم تا آنها هم بتوانند زندگی آرام و بانشاطی 
داشته باشند و برای مادرم سال آینده هدیه خواهم خرید .وی، تمام عیدی های خود را در مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( خضری دشت بیاض به سیل زدگان تقدیم کرد.

مبارزه با قاچاق سوخت 
ویژه پیگیری شود

گروه خبر-نماینده ولی فقیه گفت: تالشی که در 
راستای تولید و توزیع سوخت انجام می شود بسیار 
جای قدردانی دارد اما این بخشی از قضیه است و 
باید در بخش دیگر آن که همان مبارزه با قاچاق 
جدی تری  ورود  است  سوخت  از  استفاده  سوء  و 
سرپرست  با  دیدار  در  گذشته  روز  عبادی  داشت. 
جنوبی  خراسان  نفتی  فرآورده های  شرکت پخش 
تا  دارید  که  و کوششی  با همه سعی  کرد:  اظهار 
این امانت به دست اهلش برسد.مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نیز گفت: سال گذشته یک 
میلیون و 565 هزار و 775 لیتر انواع فرآورده های 
نفتی قاچاق در استان کشف شد که 542.5 درصد 
دهد.  می  نشان  مشابه  مدت  به  نسبت  را  رشد 
استان  میزان صادرات سوخت  به  اشاره  با  مردانی 
از محل بازارچه های مرزی، کنترل باک و سهمیه 
مرزنشینان افزود: در بحث کنترل باک سال گذشته 

610 هزار و 631 لیتر سوخت صادرات شده است.

 شرکت 2۳۹ نفر در آزمون اعطای 
مدرک تخصصی به حافظان قرآن

اسالمی  تبلیغات  قرآنی  امور  اداره  رئیس  مهر- 
خراسان جنوبی  از  نفر   23۹ گفت:  خراسان جنوبی 
به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزیابی  آزمون  در 
حافظان قرآن کریم شرکت می کنند. سلمانی اظهار 
کرد: مرحله اول چهاردهمین دوره ارزیابی و اعطای 
مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم جمعه 13 
پنج حوزه  با سراسر کشور در  اردیبهشت همزمان 
امتحانی خراسان جنوبی برگزار می شود. وی بیان کرد:  
تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته 46 نفر 
)حدود 1۹ درصد( افزایش داشته است.سلمانی با اشاره 
به اینکه از 23۹ نفر 152 نفر زن و ۸7 نفر مرد هستند، 
ادامه داد: شرکت کنندگان حوزه امتحانی شهرستان 
بیرجند ۸7 نفر، درمیان 65 نفر، طبس 1۸ نفر، فردوس 
32 نفر و قائنات 37 نفر هستند. وی افزود: این آزمون 
در رشته های حفظ 10 جزء با شرکت ۹1 نفر، حفظ 20 
جزء با شرکت 2۸ نفر و حفظ 30 جزء با شرکت 120 

نفر از حافظان قرآن کریم برگزار می شود.

برقراری بیمه حوادث
 برای منازل مددجویان

و  هزار   43 اثاثیه  و  مسکونی  صداوسیما-منازل 
303 مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی مقابل 
کمیته  مدیرکل  است.  شده  بیمه  طبیعی  حوادث 
شده  منعقد  قرارداد  براساس  گفت:  استان  امداد 
مسکونی  منازل  ای،  بیمه  ازشرکت های  یکی  با 
احشام  نگهداری  محل  اثاثیه،  ساختمان،  شامل 
در  مددجویان  خودکفایی  و  اشتغال  آالت  ابزار  و 
افزود:  آبادی  سلم  است.  شده  بیمه  حوادث  برابر 
خطراتی  برابر  در  مددجویان  قرارداد  این  طبق 
سیل،  انفجار،  صاعقه،  سوزی،  آتش  همچون 
باران،  از نشت آب  ناشی  زلزله، طوفان، ضایعات 
به  منجر  برق  اتصاالت  تگرگ،  و  برف  ذوب 
سنگینی  علت  به  سقف  ریزش  و  سوزی  آتش 
منازل  بیمه  در  هستند.  بیمه  پوشش  تحت  برف 
مددجویان، تمام واحدهای مسکونی شامل ملکی، 
چادرهای عشایری  و  واگذاری  رهنی،  استیجاری، 
مدیرکل  گفته  بیمه حوادث می شوند.به  مشمول 
مددجویان  منازل  ساختمان  استان  امداد  کمیته 
روستایی تا 20 میلیون تومان و شهری 35 میلیون 
تومان و اثاثیه تا 15 میلیون تومان بیمه می شود.

امام خمینی )ره( خراسان جنوبی، در  امداد  کمیته 
سال گذشته 4۸0 میلیون تومان برای بیمه حوادث 
 خانوارهای تحت پوشش خود پرداخت کرده است.

از  توانند  اینکه مددجویان می  بیان  با  آبادی  سلم 
غرامت فوت و نقص عضو نیز بهره مند شوند، گفت: 
برای این بیمه به سرپرست خانوار 15 میلیون تومان 
و اعضای خانواده 4 میلیون تومان پرداخت می شود.

اعالم آمادگی اصناف در طرح
 » جهاد همبستگی ملی«

فارس-رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره 
به طرح »جهاد همبستگی ملی« گفت: طی چند 
با اتحادیه های استان برگزار  روز آینده جلسه ای 
کاالهای  تأمین  برای  اتحادیه  هر  و  شد  خواهد 
برای سیل زدگان میزان کمک های خود  اساسی 
اشاره  با  بیرجندی  علیزاده  کرد.  اعالم خواهد  را 
خراسان جنوبی  بازاریان  و  کسبه  همراهی  به 
سراسر  در  سیل زدگان  مشکالت  حل  برای 
کشور، اظهارکرد: تاکنون اقدامات خوبی در بین 
صورت  مشکالت  این  حل  برای  استان  اصناف 
گرفته است. وی  تصریح کرد: طی هفته گذشته 
بیش از 70 میلیون کمک نقدی و بیش از 100 
میلیون کمک غیر نقدی توسط کسبه در استان 

جمع آوری شد. کرد.

 وضع بخش »دستگردان طبس« وخیم است

افزایش 4 برابری باران در استان

گروه خبر- کارشناس هواشناسی استان گفت: بارش 
ها از ابتدای سال آبی تاکنون در استان بیش از 4 

برابر در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش دارد.
اقدامات  اینکه   بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
پیشگیرانه  نیروهای امدادی در کاهش خسارات  
از  بوده استگفت: بیش  تاثیرگذار  از سیل  ناشی  
۸0 هزار جمعیت عشایری استان به عنوان آسیب 
پذیرترین قشر در معرض خطرات سیل و رعد و برق 
هستند که با اطالع رسانی های به موقع از خطرات 
احتمالی در امان مانده اند.  معتمدیان ضمن تقدیر 
از همراهی مردم گفت: تاکنون هیچگونه تلفات و 
حتی مصدوم هم در حوادث ناشی از سیل نداشتیم 
و گزارش اورژانس نیز حاکی از این بوده که تا این 
لحظه اتفاق خاصی نیفتاده است. استاندار با اشاره 
به آمادگی دستگاه های اجرایی از یک ماه گذشته 
در استان گفت: دومین موج بارش ها در استان 
حجم بسیار خوبی داشت که با پیش بینی مناسب 
هواشناسی و آمادگی مطلوب دستگاه های اجرایی 
مدیریت  شورای  عضو  دستگاه   44 خصوص  به 
بحران استان وضع به خوبی کنترل شده است. 
معتمدیان حضور خودجوش گروه های جهادی و 
جوانان را در روستاهای دورافتاده و مناطق شهری 
یادآور شد و گفت: ورود این گروه ها در پیشگیری 

کمک زیادی به دستگاه های اجرایی داشت. 
و  سپاه  انتظامی،  نیروهای  داد: تالش  ادامه  وی 
ارتش که با تمام امکانات پای کار بودند نیز باعث 
شد که این موفقیت های بزرگ در امدادرسانی رقم 
بخورد و بعد از سال های متمادی که میزان بارش 
با 130  امسال  بود  بلندمدت ۹7 میلی متر  های 
میلی متر بارندگی شاهد افزایش چشمگیر بارش 
ها هستیم. وی گفت: ظرفیت سدهای استان نیز 
حدود 5۸ میلیون مترمکعب بوده که سال قبل 12 
حاال  تا  اما  داشته  آب  ذخیره  مترمکعب  میلیون 
مترمکعب  میلیون   25 از  بیش  به  سدها  ذخیره 
رسیده که قابل توجه است. استاندار خراسان جنوبی 
با اشاره به وجود 2 هزار و 300 سازه آبخیزداری 
پیدا کرده و  این عدد هم تغییر  در استان گفت: 
که  است  روستاییان  و  کشاورزان  برای  نویدی 
شاهد احیای قنوات باشیم. وی بر آسیب شناسی 
نقاط ضعف در این بحران تاکید کرد و گفت: با 
توجه به اینکه سیل اخیر با گستردگی که داشت 
یک تجربه جدید در استان بود به دستگاه های 
اجرایی ماموریت داده شده که با مستندسازی نقاط 
ضعف حتما شناسایی و جمع بندی شود. استاندار 
بارش  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  خراسان جنوبی 
ها استمرار داشته باشد، اظهار کرد: این آسیب ها 
باید به فرصت تبدیل شود تا از فرصت نعمت های 
الهی نیز بتوان بیشتر استفاده کرد. وی از افزایش 
300 درصدی بارش ها در استان خبر داد و گفت: 
ظرفیت سدهای استان حدود 5۸ میلیون مترمکعب 
است که این آمار اکنون به بیش از 25 میلیون متر 

مکعب رسیده است.

 اسکان 1358 نفر
به  گفت:  هم  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
درگیر  نفر  به 1514   ، اخیر  بارندگی های  دنبال 
سیل امدادرسانی شد و  135۸ نفر در مکان های 
امن و چادرهای امدادی هالل احمر اسکان داده 
شدند. شهریاری اظهار کرد: بیشترین حوادث از 
تپه طاق طبس و درح در سربیشه گزارش شده 
است. وی با بیان اینکه بارش درشهرستان های 
و  سیل  و  شدید  خوسف  و  زیرکوه  نهبندان، 
آبگرفتگی را در پی داشت، افزود: از عصر یکشنبه 
که سیل شروع شد تاکنون 1514 نفر امدادرسانی 
شده اند که بخشی رهاسازی و نجات سیل بوده و 
در مجموع 43 نفر درگیر سیالب در استان نجات 
 243 تاکنون  کرد:  تصریح  وی  اند.  شده  داده 
مواد غذایی 72 ساعته،  بسته  تخته چادر، 5۹4 
50 بسته غذایی 24 ساعته، هزار تخته پتو، 265 
قوطی   400 و  نایلون  کیلو   304 موکت،  تخته 

کنسروجات برای سیل زدگان توزیع شده است.
به  استان گفت:  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
علت مسدود بودن راه های ارتباطی دسترسی برای 
خدمات رسانی به مناطق آسیب دیده طبس وجود 
نداشت و شرایط جوی هم اجازه امداد هوایی را نداد 
به همین علت به محض خوب شدن وضع جوی 
کمک  برای  احمر  هالل  هوایی  امداد  نیروهای 
به روستاهای صعب العبور روستاهای تپه طاق و 

عشق آباد طبس به این مناطق رفتند.

آسیب به 10 پل بر اثر سیل
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  خراسان 
جنوبی هم گفت: حدود 10 پل آسیب دیده و 100 
افزایش کارآیی  اقدامات حفاظتی و  به  نیاز  آبنما 
دارد که طی دو تا سه ماه آینده انجام خواهد شد. 
مدیریت  راستای  در  نهایتاً  کرد:  اظهار  شهامت 
میدانی و  جلوگیری از آسیب به شهروندان، 534 
نفر از همکاران راهدار در قالب 52 تیم عملیاتی 
ماشین  دستگاه،   246 از  بیش  از  بهره گیری  با 
آالت راهداری و 44 دستگاه ماشین آالت مربوط 
صورت  به  خصوصی  بخش  در  پیمانکاران  به 
کردند. اقدام  محورها  ایمن سازی  برای  مستمر 

تقریبا تمام راهها باز است
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی گفت:  با تالش همه عوامل راهداری، ناجا 
امدادی تقریبا تمامی محورهای  و دستگاه های 
و  باز  استان  روستایی  و  فرعی  و  اصلی  شریانی 
تردد با رعایت احتیاط در نقاط آشکار سازی شده 
امکانپذیر است. شهامت درباره برآورد خسارت وارده 

به راه هاگفت: براساس ارزیابی انجام شده خسارت 
پنج تا ۹0 درصدی به بیش از 172 کیلومتر راه 
استان با برآورد اولیه 4۸0 میلیارد ریال تا قبل از 
سیالب های اخیر وارد شده است. وی گفت: به 
ایمن  محورها،  بازگشایی  عملیات  اتمام  محض 
سازی و ترمیم موقت و ارزیابی خسارت وارده به 
ابنیه فنی و روکش و سازه راه ها انجام خواهد شد.

وضع بخش دستگردان طبس
 وخیم است

اینکه  بیان  با  عشق آباد  شهر  شورای  عضو 
ولی  ندارد  وجود  آبگرفتگی  خطر  هم اکنون 
از  روستایی  منازل  برخی  به  آب  ورود  دلیل  به 
منازل روستایی  امکان تخریب  روزهای گذشته 
هست ، گفت: از مهم ترین نیازهای کنونی ماشین 
آالت سنگین مانند لودر، گریدر و کامیون است. 
مرادی با اشاره به سیل اخیر در طبس، بیان کرد: 
تمام راه های روستایی و ارتباطی به مرکز شهر، 
شهرستان، استان و استان های همجوار قطع شده 
است.عضو شورای شهر عشق آباد اضافه کرد: اگر 
برای فردی مشکل پیش بیاید و یا فردی مریض 
شود هیچگونه راه ارتباطی وجود ندارد و امکان 
امدادرسانی به صفر رسیده است.وی با اشاره به 
وضع فعلی منطقه عشق آباد، بیان کرد: هم اکنون 
و  بازگشایی  حدودی  تا  بخش  این  جاده های 
در  قدس  آستان  و  بسیجی  امدادی،  نیروهای 
منطقه مستقر شدند و مشغول  امداد هستند. وی 
از مهم ترین مشکالت دستگردان طبس را وجود 
60 آبنمای خطرناک در این مسیر ذکر و توضیح 
آبنمای   60 راه  کیلومتر   100 در  متأسفانه  داد: 
نیز  تعداد  این  از  که  دارد  وجود  بسیار خطرناک 
بیش از 20 آبنما بسیار خطرناک تر هستند. مرادی 
این  در  اصلی  سیل  کردن  فروکش  به  اشاره  با 

منطقه، اعالم کرد: سیالب اصلی فروکش کرده 
و فعال طغیان بندهای خاکی است که به سمت 

منازل مسکونی روستایی در جریان است.

۷۲ واحد مسکونی در سیالب تخریب شد
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: سیل 
تاکنون به 242 واحد مسکن روستایی و شهری 
6 شهرستان خراسان جنوبی خسارت وارد کرد که 
از این تعداد 72 واحد مسکونی تخریب و مابقی 
نیازمند تعمیر و مرمت است.آسمانی مقدم تصریح 

کرد: امکان افزایش خسارات نیز وجود دارد لذا از 
 افرادی که منزل آن ها در این سیل خسارت دیده ،

مربوطه  شهرستان  مسکن  بنیاد  به  خواستاریم 
بنیاد مسکن   نیروهای  تا  مراجعه و اعالم نمایند 
برای برآورد خسارات اعزام شوند. وی با بیان این که 
در شهرهای بشرویه سه واحد، درمیان  وفردوس 
هرکدام یک واحد که جمعاً پنج واحد شهری است 
باید  و  تخریب  منازل  این  و  شده  وارد  خسارت 
واحد،  دو  طبس  در  افزود:  شوند.  احداث  دوباره 
بشرویه دو واحد، بیرجند یک واحد، فردوس یک 
واحد جزو واحدهای شهری هستند که تا حدی 
تخریب شده و نیاز به بازسازی دارند. آسمانی مقدم 
گفت: 3۸ واحد در طبس، 20 واحد در بشرویه، 
نهبندان، 2 واحد  بیرجند، ۸ واحد در  4 واحد در 
در فردوس و جمعاً 72 واحد در روستاهای استان 
باالی 60 درصد تخریب و یا کاًل تخریب شده 
بیان کرد: 15۹  احداث شوند. وی  باید مجدداً  و 
مورد واحد تعمیراتی در روستاها داریم که بیشترین 
آن در طبس است و افرادی که منزل آنها در این 
سیل خسارت دیده هر چه سریعتر به بنیاد مسکن 
شهرستان ها خود مراجعه کنند تا نیروهای این بنیاد 

برای برآورد میزان خسارت ها اقدام کنند.

بارندگی های اخیر مشکلی در
 بیرجند ایجاد نکرد

گونه  هیچ  تاکنون  گفت:  نیز  بیرجند  فرماندار 
گزارشی مبنی بر حادثه و یا خسارت احتمالی بر 
اثر بارندگی های اخیر در شهرستان بیرجند گزارش 
نشده و اوضاع تحت کنترل است. ناصری شامگاه 
دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به 
هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی، 
تمامی اعضای شورای هماهنگی بحران شهرستان 
بیرجند در آماده باش کامل بودند و تمام تمهیدات 

احتمالی  حادثه  گونه  هر  با  مواجهه  برای  الزم 
پیش بینی شده بود.

کاهش خسارت های سیل 
بااقدامات پیشگیرانه

فرماندار شهرستان سرایان با اشاره به بارندگی ها در 
این شهرستان گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده 
شده و آمادگی کامل شاهد کمترین خسارات در 
شهرستان سرایان بودیم. رسولی مقدم با بیان اینکه 
از چند روز قبل تمهیدات الزم برای مقابله با سیالب 

این شهرستان  در  بارش ها  احتمالی  پیامدهای  و 
امکانات  همه  از  اظهارکرد:  بود،  شده  اندیشیده 
تجهیزات  بود، خصوصاً  موجود  که  تجهیزاتی  و 
بخش خصوصی و همکاری مردم استفاده شد تا 
همه اقدامات پیشگیرانه مانند بازگشایی و بازسازی 
مسیل رودها، تقویت دیوارهای ساحلی که الزم 
بود طی سال ها انجام بگیرد در این چند روز انجام 
بحران  مدیریت  در  آن چه  اظهار کرد:  شد. وی 
بود  توجه  قابل  و  بودیم  آن  روزها شاهد  این  در 
همکاری خوب مردم و مالکان اراضی کشاورزی 
مسیر  بازگشایی  در  رودخانه ها  حریم  در  واقع 

رودها بود که باعث شد این روند سرعت پذیرد.

تخریب 8 قنات درمیان 
در سیل اخیر

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در 
شهرستان درمیان ۸ قنات به دلیل وقوع سیالب 
اثر  بر  کرد:  یزدان مهراظهار  شد.  تخریب  کامل 
باران های شدید رگباری روز دوشنبه در شهرستان 
درح  بخش  در  کشاورزی  چاه  یک  نیز  سربیشه 
به  زیادی  خسارت  و  شد  نابود  و  سیالب  درگیر 

اراضی این منطقه وارد شده است.

سیالب و بارندگی ها ۷ میلیارد 
تومان به درمیان خسارت زد

بارندگی های  اثر  در  گفت:  نیز  درمیان  فرماندار 
بخش  در  اولیه  برآورد  و  پیش بینی  طبق  اخیر 
کشاورزی 4 میلیارد و 500 میلیون تومان و در 
و  میلیارد  و عشایری 2  روستایی  راه های  حوزه 

500 میلیون تومان خسارت وارد شد. 
مدیران  تالش  از  قدردانی  ضمن  بشیری زاده 
همکاری  بحران  مدیریت  ستاد  با  که  افرادی  و 

اخیر  بارندگی های  اثر  بر  اظهارکرد:  داشتند، 
خوشبختانه خسارت جانی در شهرستان نداشته  ایم.

سیل خسارت زیادی به 
نهبندان وارد نکرد

فرماندار نهبندان نیز گفت: با توجه به اخطاریه ها و 
هشدارهایی که از قبل در شهرستان داده شده بود 
شاهد خسارات زیادی نبودیم و در این شهرستان 
و فقط چند خانه  بود  دامی و جانی صفر  تلفات 
دچار آبگرفتگی شد.کریمان خراسانی از خسارات 
به راه های روستایی و محورهای مواصالتی خبر 
داد و افزود: تیم های ارزیاب در مناطق حضور دارند 
اما آنچه برآورد اولیه داریم این است که با همکاری 
مردم و مدیریت بحرانی که پیش بینی شده بود 

خسارات در نهبندان زیاد نبوده است.

توزیع سبد غذایی بین سیل زدگان
 درمیان و عشق آباد

50 سبد غذایی به ارزش 12 میلیون تومان بین 
سیل زدگان شهرستان درمیان در روستاهای سرو، 
طاقان و دفت آباد توزیع شد.این سبد غذایی شامل 

برنج، حبوبات و روغن است.

شکستن رکورد بارش ها 
در خراسان جنوبی

سامانه بارشی اخیر با بارندگی های خوب و سراسر 
خیر و برکتش، میانگین بارش های استان در یک 
شبانه روز را نسبت به میانگین بلند مدت به دو 
برابر افزایش داد و رکورد تازه ای به ثبت رساند. 
سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
بارش های  های جوی هواشناسی استان گفت: 
اخیر در مناطق مختلف، میانگین بارش ها نسبت 
به نرمال بلند مدت در طول یک شبانه روز را از 
بیان  با  نخعی  داد.  افزایش  درصد   30 به   15.5
اینکه از آغاز سال آبی جاری )مهر( تا کنون حدود 
12۸ میلی متر باران در استان باریده است، افزود:  
اعالم شده مرکز ملی خشکسالی،  آمار  براساس 
میانگین بارش ها در تمام شهرستان های استان 
به بیش از نرمال بلندمدت رسیده و این درحالیست 
که در آمار روز یکشنبه، دو شهرستان نهبندان و 
درمیان به ترتیب  5 و 4 درصد کاهش بارندگی 

نسبت به میانگین بلند مدت داشتند.
نخعی با بیان اینکه در آمار اخیر شهرستان قاین با 
23۸ میلی متر باران بیشترین بارش استان را به خود 
اختصاص داده است، گفت: این شهرستان پارسال 
به طور میانگین 6۹ میلی متر و در بلند مدت حدود 
164 میلی متر بارندگی داشت که بارش های امسال 
این شهرستان نسبت به میانگین بلندمدت آن حدود 
46 درصد افزایش دارد. سرپرست گروه پیش بینی 
و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان 
با بیان اینکه پس از قاین، شهرستان زیرکوه با 20۸ 
میلی متر و فردوس با 1۸2 میلی متر بیشترین بارش 
های سال آبی جاری را به نام خود ثبت کرده اند. 
نخعی با بیان اینکه شهرستان بیرجند هم از ابتدای 
بارشی در میان  سال آبی تاکنون بیشترین رشد 
شهرستان های استان را نسبت به سال گذشته 
جاری  آبی  سال  ابتدای  از  گفت:  است،  داشته 
تاکنون حدود 174 میلی متر باران در بیرجند ثبت 
شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5 برابر و 
در مقایسه با میانگین بلند مدت بیش از 26 درصد 
افزایش دارد. وی افزود: بارش ها از ابتدای سال 
آبی تاکنون در استان بیش از 4 برابر در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال افزایش دارد.

بارندگی های اردیبهشت
 نرمال خواهد بود

میزان  اردیبهشت  در  گفت:  هواشناسی  مدیرکل 
بارندگی ها در استان نرمال و در برخی نقاط بیش 
از نرمال پیش بینی شده است. خندان رو افزود: تا 
پایان هفته پدیده خاصی در استان نخواهیم داشت.
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همراهی مردم و مسئوالن
 در بارندگی اخیر مانور همدلی بود 

ایرنا - استاندار گفت: تالش و مجاهدت مدیران در 
بارندگی های اخیر و همراهی و همکاری مردم شریف 
استان در واقع مانور همدلی و وحدت و مصداق بارز 
هم افزایی بود که باید به بهترین شکل ممکن این 
مهم اطالع رسانی شود. معتمدیان در جلسه بررسی 
بارندگی های اخیر در استان که با حضور دستگاه 
برگزار شد، ضمن  مربوط  و خدماتی  امدادی  های 
تاکید بر جمع بندی گزارش آسیب ها و خسارات 
سیل در مناطق مختلف استان گفت: مسئوالن ذیربط 
در اسرع وقت گزارش کامل و مستند از خسارات و 
آسیب هایی که سیل اخیر در مناطق مختلف استان 
بر جا گذاشت، به منظور ارائه به رئیس جمهور و سایر 
مراجع ذیربط آماده کنند. وی گفت: در راستای تدوین 
تجارب، دستگاه های ذیربط، ضمن تقویت نقاط قوت 
که بسیار بیشتر از نقاط ضعف بود، باید نقاط ضعف 
خود را احصا و برای برطرف شدن آن، تمهیدات و 

اقدامات الزم را برنامه ریزی کنند. 

  رئیس مجلس به  استان می آید

استاندار  ظهر دیروز با دکتر الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی استانداری ، استاندار در این دیدار 
مرتبط  مباحث  و  استان  وضع  آخرین  از  گزارشی 
با  ظرفیت ها و توانمندی های آن در حوزه معادن 
و کشاورزی، وضع بازارچه های مرزی و تجارت با 
کشور افغانستان و همچنین بارندگی های اخیر و 
خسارات وارده به زیرساخت های مربوطه را ارائه کرد 
. معتمدیان همچنین مهم ترین مشکالت استان از 
جمله خشکسالی ، کمبود منابع آب به ویژه مشکل 
تامین آب شرب، تعطیلی بازارچه های مرزی در چند 
سال گذشته و تجارت با کشور افغانستان، خام فروشی 
صنایع  نبود  دلیل  به  استان  راهبردی  محصوالت 
فرآوری و بسته بندی و همچنین خام فروشی در حوزه 
معادن استان را مطرح نمود.معتمدیان، ضمن معرفی 
ظرفیت ها و نیز بیان مشکالت خراسان جنوبی، از 
الریجانی برای حضور در استان و آشنایی نزدیک 
با توانمندی ها، فرصت ها و نیز مشکالت خراسان 
جنوبی دعوت کرد. رئیس مجلس در این گفتگو ضمن 
موافقت با سفر به خراسان جنوبی بعد از ماه مبارک 
رمضان، برای پیگیری مشکالت استان و کمک به 
توسعه خراسان جنوبی از طریق ظرفیت های مجلس 

شورای اسالمی قول مساعد داد.

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 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 تغییرات شرکت عماد ره سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5478 و شناسه ملی 14006460085 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب 
 گواهی شماره 178/1783/31 مورخ 1396/11/8 بانک صادرات شعبه شهدا بیرجند، مبلغ دویست میلیون ریال بابت افزایش سرمایه
به حساب شرکت واریز گردید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
 در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ دویست و یک میلیون ریال منقسم به بیست هزار و یکصد سهم 

ده هزار ریالی با نام عادی که کالً نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )434892(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی جهان کار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1060 و شناسه ملی 10360027974 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم قادری به شماره ملی 0640377505و 
آقای مهدی قادری به شماره ملی 0652239285 و آقای محمد نجفی به شماره ملی 0640295037 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای غالمرضا گنجی به شماره ملی 0888978561 به عنوان بازرس اصلی و آقای قدرت 

ا... ضیائی به شماره ملی 5639604902 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )434895(
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گشایش نمایشگاه کتاب در خوسف

صداوسیما- نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( خوسف گشایش یافت. نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی به مناسبت 
هفته ارتش جمهوری اسالمی و اعیاد شعبانیه و با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی  در مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( برپا شد. در این نمایشگاه ۱400 

عنوان کتاب با بیش از  ۲۵00 جلد در زمینه کتاب های قرآن، مذهبی، اخالقی، حماسی، رمان و محصوالت فرهنگی با ۲0 درصد تخفیف عرضه می شود.
ضمن تشکر از چاپ درخواست اینجانب در خصوص کف 
سازی و آسفالت پیاده رو مجاور دبستان امام حسین )ع( 
امیدواریم مسئوالن هرچه زودتر اقدام الزم را انجام دهند
9۱۵...۵۵0
زحمتکش،  و  محبوب  شهردار  خدمت  سالم  با 
خواهشمندیم هر چه زودتر نسبت به بازگشایی تقاطع 
فرزان، سه راه اسدی اقدام فرمایید. در حالی که آسفالت 

آن پایان یافته. با تشکر فراوان
9۱۵...۵۲9
با تشکر از شهردار محترم جهت زیباسازی انتهای معلم 
لطفا این زیباسازی در ابتدای خیابان معلم هم صورت 

گرفته و روشنایی الزم برای وسط بلوار تامین گردد.
9۱۵...436
مسئوالن به نظر شما چه کسانی باید پیگیری مجازات 
 افرادی باشند که به حقوق شهروندان و رفاه شهروندان 
بی تفاوت بودند و برای الی روبی بندهای گردشگری 

بیرجند اقدام نکرده اند؟ آقای استاندار توجه فرمایید
9۱0...673
خداقوت خدمت خدمتگزاران زحمتکش شورای اسالمی 
شهر بیرجند. عاجزانه خواستاریم با شهردار عزیز و توانمند 
هر چه بیشتر همکاری و یاری بفرمایید تا مشکالت مردم 
کمتر و دعای خیرشان بدرقه راهتان باشد. اجرکم عندا...
9۱۵...368
شهردار محترم خواهشمندیم نسبت به زیباسازی فضای 
درختان کاج واقع در میدان غفاری به سمت آوینی روبروی 
استخر رضوی فکری بردارید فضا خیلی بی روح است 
خواهشا قبل از تابستان اقدامات الزم را مبذول فرمایید 

تا اهالی محل بهتر بتوانند از فضای محیط استفاده کنند.
9۱۵...0۲9
مسئوالن محترم شهرداری چرا در خصوص میادینی که 
جدیدا در شهر احداث شده هیچ گونه اقدامی درخصوص 
نصب تابلو و حتی فضای سبز آن نمی شود. منجمله میدان 
ولی عصر)عج( که با وجود بازسازی خوب ولی اقداماتی که 

باید بشه هنوز نشده 
9۱۵...۲33
بی زحمت به گوش آقای استاندار پرتالش برسونید، 
مشکالت و کاستی ها فقط برای شهرستان ها نیست. 
خود بیرجند بیشترین مشکالت وکمبودها رو نسبت به 
مراکز استان های کشور دارد. چشم ها را باید شست 

جور دیگر باید دید. اجرکم عندا...
9۱۵...368
مدارس  دهند  نمی  اهمیت  آموزش  به  چرا مسئوالن 
امیرآباد چه فرقی با مدارس شهر دارند که باید برای 
که  است  درست  باشند  تعطیل  روز  دو  سیل  احتمال 
اینجا روستاست ولی شورای آموزش و پرورش می تواند 
مصوبه ای داشته باشد که روستاهای نزدیک در رابطه با 

برف و باران از شهر تبعیت کنند
9۱۵...878
باسالم پیرو چاپ سرمقاله زیبا به قلم مهرآیین عزیز 
و محترم با موضوع اخالق شهروندی باید عرض کنم 
نظر من این است که رفتار مردم تا حدودی برگرفته 
از رفتار اداره کنندگان شهر است وقتی تمام هنر یک 
مأمور راهنمایی و رانندگی این است که از ساعت 8 
صبح تا 8 شب در اکثر نقاط شهر و در نقاط کور کمین 
و متخلفین رو جریمه کند وقتی ماموران شهرداری 
گشت می زنند تا اگه یک نفر یک آجر از خانه اش رو 
تعویض کند فورا اقدام به پلمپ مکان کرده و جهت 
گرفتن مبالغ میلیونی به کمیسیون بفرستند و خیلی 
موارد دیگر از این قبیل وقتی ما کار فرهنگی نکنیم 
چطور انتظار فرهنگ مدرن را از جامعه دارید در واقع 
درکشورهای دیگر با کار فرهنگی و فرهنگ سازی 
پیشگیری از تخلف می کنند اما در شهر ما اجازه می 
دهند تا طرف تخلف کند و فکر می کنیم با جریمه 
کردن درست می شود . اینجاست که این کنش ها 
از طرف مردم زیاد نباید عجیب به نظر برسد در واقع 
این یک رفتار متقابل است. همان طور که فرصت می 
دهیم تا فرد تخلف کند و سریع باالی سرش جریمه 
ممکن  تخلف کوچک  هر  نگفتیم  و  کنیم  می  اش 

است حادثه ای ناگوار رقم بزند.  
9۱۵...693
آوای عزیز سالم.خدمت بی منت استاندار محبوب در 
پیشگاه خداوند ماجور بوده و طعم شیرین این خاطرات 
را مردم مومن خراسان جنوبی هرگز فراموش نخواهند 

کرد آقای معتمدیان عزیز اجرکم عندا...
9۱۵...0۱۱

قرار ما یکشنبه میدان ابوذر بیرجند
کاری-هر ساله با حمایت بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج(استان و سازمان 
تبلیغات اسالمی، اجتماع بزرگ مردمی منتظران ظهور نیمه شعبان همزمان با 
سراسر کشور در استان برگزار می شود. این اجتماع بزرگ مردمی توسط کانون 
فرهنگی تبلیغی زمینه سازان ظهور انجام می گیرد. مصاحبه ذیل را به بهانه 

نزدیک شدن به ۱۵ شعبان و سالروز والدت امام زمان )عج(  بخوانید:

اجتماع مردمی منتظران ظهور 
نیمه شعبان در میدان ابوذر

مدیر کانون فرهنگی تبلیغی زمینه سازان ظهور بیرجند عنوان کرد: امسال هم 
به مناسبت ۱۵ شعبان سالروز والدت امام زمان )عج( اجتماع مردمی منتظران 
ظهور در مرکز استان و چند شهرستان از جمله قاین، خضری دشت بیاض، 

خوسف، قهستان و حاجی آباد بیرجند برگزار می شود.
روز  9 صبح  ساعت  ظهور  منتظران   مردمی  اجتماع  برگزاری  از  آخوندی   
خبر  )ع(   حسین  امام  مسجد  سمت  به  ابوذر  میدان  محل  از  شعبان  نیمه 
داد که در این مراسم عالوه بر اجرای برنامه های متنوع از بیانات خطیب 

 ۱4 پایان  در  و  برد  خواهیم  بهره  توالیی  صابری  االسالم  حجت  کشوری 
اجتماع مردمی  اعزام خواهند شد. دبیر  به جمکران  از شرکت کنندگان  نفر 
و جمکران  قم  مقدس،  به مشهد  اردو  برگزاری  یادآور شد:  منتظران ظهور 
با  برای سومین سال  منتظران ظهور  اعزام کاروان  و  تابستان  تعطیالت  در 
از  نیز  اولی ها  زائر  اولویت  با  و  به کربالی معلی  الحسنه  تسهیالت قرض 

دیگر برنامه ها خواهد بود. 

دعوت از همه اساتید، دانشجویان، فرهنگیان
 نظامیان و جانباران  در اجتماع بزرگ منتظران ظهور

فرهنگیان،  دانشگاه،  و  حوزه  اساتید  روحانیان،  ویژه  به  اقشار  تمام  از  وی 
نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده های شهدا و ایثارگران  برای شرکت در 
اجتماع بزرگ مهدوی دعوت کرد و افزود: هدف اصلی از برگزاری اجتماع 
مهدوی تجدید پیمان و عهد با امام زمان )عج( و دعای دسته جمعی برای 
فرج حضرت  است. وی با بیان اینکه نیمه شعبان سال ۱39۵ بود که همراه 
با تعداد محدودی از جوانان عاشق امام زمان )عج( تصمیم گرفتیم  موضوع 

ادامه داد: فرمایش  از زبان به عمل تبدیل کنیم،  را  امام زمان )عج(  انتظار 
مقام معظم رهبری شعار کانون قرار گرفت که انتظار عمل است، بی عملی 
از  را  معنوی  حمایت  داشتیم  وقت  جمعه  امام  با  که  مکاتباتی  با  و  نیست 

ایشان گرفتیم.

استقبال هر ساله مردم از برگزاری
 اجتماع مردمی منتظران ظهور

وی با اشاره به اینکه با همت شبانه روزی بچه ها  توانستیم اولین اجتماع مردمی 
منتظران ظهور را نیمه شعبان سال ۱39۵ در بیرجند برگزار کنیم، خاطر نشان 
کرد:  چون استقبال خوبی شد هر ساله دو اجتماع بزرگ مهدوی در میدان مرکزی 
شهر یعنی میدان ابوذر نیمه شعبان و نهم ربیع االول سالروز آغاز امامت امام 
 زمان  )عج( برگزار می کنیم که مورد استقبال تعداد زیادی از مردم قرار می گیرد.
وی درباره برنامه های ساالنه کانون زمینه سازان ظهور بیرجند از برگزاری سه 
اجتماع بزرگ مردمی در نیمه شعبان و سه اجتماع بزرگ مردمی در نهم ربیع، عید 

بیعت با امام زمان )عج( در مرکز استان و برخی شهرستان ها خبر داد. 

چاپ و توزیع گاهنامه به سوی نور در طول سال

وی ضمن یادآوری به برگزاری مراسم استغاثه به امام زمان )عج( جمعه آخر 
توزیع  و  افزود: همچنین چاپ  )ع(  باقریه  امامزادگان  آستان مقدس  سال در 
گاهنامه به سوی نور در طول سال به مناسبت های  گوناگون مذهبی به تعداد 
۱3 سری ، اعزام دو کاروان از اعضای کانون به کربالی معلی با هدف دعا برای 
ظهور تحت عنوان کاروان زیارتی منتظران ظهور و برگزاری نمایشگاه های 
مهدوی از دیگر برنامه های این کانون است. آخوندی خاطر نشان کرد: جلسات 
پرسش و پاسخ مسائل مهدوی با حضور کارشناسان مهدویت از قم ، مشهد و 
بیرجند، توزیع اقالم محدود غذایی به خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان 
و اول مهر، چاپ و توزیع پوسترهای تبلیغی مهدوی و بسته های فرهنگی در 
پیاده روی اربعین حسینی در عراق و چاپ و توزیع کارت کوله مهدوی به سه 
زبان فارسی، عربی و انگلیسی و توزیع بین کاروان های اعزامی استان در سال 

های گذشته از دیگر برنامه های این مرکز بوده است. 

نهادها و مسئوالن برای برگزاری
 اجتماع ما را یاری کنند 

وی بیان کرد: از تمام نهادها خواستاریم همانند سال های قبل برای برگزاری 
یک اجتماع بزرگ مردمی در استان و شهرستان ها ما را یاری کرده و حضور 
فعال داشته باشند. وی ادامه داد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری ان شاءا...  
بتوانیم با همت و تالش به سمت تمدن نوین که آرمان اصلی انقالب است 
یعنی »تمدن مهدوی« قدم برداریم. وی همچنین از مردم استان درخواست 
کرد: در جلسات هفتگی که با حضور کارشناسان مهدوی در محل کانون واقع 
در خیابان دولت 39 پالک ۱۱ برگزار می شود حضور فعال و مستمر داشته 

باشند و خود را برای سربازی امام عصر )ع( آماده کنند.

 سربازی- بیش از یک سال از تعطیلی نمایندگی رسمی سایپا در شهرستان 
قرار  است.  امر موجب گالیه شهروندان شده  که همین  گذرد  فردوس می 
گرفتن شهرستان فردوس در مسیر عبور مسافران و زائران امام هشتم )ع( 
از 7 استان جنوبی کشور و نیاز مسافران به خدمات پس از فروش سایپا نیز 
این مشکالت را مضاعف و تشدید کرده است با این حال آنچه از تحقیقات 
میدانی خبرنگار آوا مشخص شده تا کنون هیچکدام از مسئوالن شهر به طور 
جدی از مسئول این نمایندگی نخواسته تا علت تعطیلی و اینکه آیا در صورت 
همکاری مجموعه مدیران شهرستان حاضر به بازگشت و فعال کردن این 
نمایندگی هست را از وی جویا شوند. ولی آنچه مسلم است باید مسئوالن 
این  تکلیف  زودتر  تا هر چه  کنند  فرمانداری تالش  آنها  راس  در  و  ذیربط 
نمایندگی مشخص شود. برخی از شهرندان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
ضمن گالیه شدید از تعطیلی این نمایندگی در فردوس خواستار بازگشایی و 

فعال شدن دوباره آن شدند.

*مسیر کوهستانی و پر پیچ و خم گناباد پیش روی مردم
سید نادر عسکرزاده که خود مشاور خرید و فروش خودرو است به خبرنگار ما 
گفت: تعطیلی سایپا مشکالت زیادی را برای ما به وجود آورده و خودرویی که 
دارای گارانتی است را باید برای کوچکترین مشکل فنی به گناباد ببریم. وی 
تاکید کرد: این موضوع عالوه بر خطرات تردد در جاده و هدر رفتن حداقل یک 
روز کاری از ما در شان شهرستان نیست و نمی دانم چرا کسی به فکر حل این 
مشکل نیست. امید جمالی یکی دیگر از شهروندان نیز که مدت زیادی نشده 
برای یک مشکل جزئی مجبورم  از سایپا تحویل گرفته، گفت:  نو  خودروی 
ماشینم را به گناباد ببرم ولی اگر نمایندگی فردوس فعال باشد ظرف یک یا 
دو ساعت مشکل امثال من مرتفع می شود.  وی اضافه کرد: هنگامی که یک 
خودرو در دوره گارانتی به سر می برد در صورت بروز یک مشکل بسیار کوچک 
باید به نمایندگی مجاز مراجعه کنیم و هر گونه دستکاری خودرو موجب ابطال 

کارت گارانتی می شود بر همین اساس مجبوریم برای یک عیب کوچک مسیر 
کوهپایه ای و پر پیچ و خم جاده گناباد را با خطراتش به جان بخریم.

*مسافران سرگردان
رضا کوچک زاده اهل بندرعباس نیز گفت: با خانواده از بندرعباس در ایام عید 
عازم مشهد مقدس بودم و با اطمینان از اینکه شهر فردوس دارای نمایندگی سایپا 

است برای سرویس دوره ای گارانتی مراجعه کردم ولی با کمال تعجب دیدم 
تعطیل است. وی افزود: حال نمی دانم باید چکار کنم و مجبورم مسیر را علیرغم 
برنامه ریزی قبلی به سمت گناباد تغییر دهم. این مسافر از مسئوالن خواست هر 
چه زودتر برای رفاه حال مردم و اینکه بیشتر مردم از قبل و یا در زمان حاضر از 
محصوالت سایپا استفاده می کنند فکری برای حل این مشکل مهم بردارند. در 
ادامه به سراغ مسئول نمایندگی ساپیا در شهرستان فردوس رفتیم تا از چند و چون 

ماجرا مطلع شویم. هاشم معراجی نیز با اذعان به مشکل به وجود آمده، تمایلی 
به دالیل تعطیلی این نمایندگی نداشت ولی گفت: از یک سال پیش مجبور به 
تعطیلی نمایندگی در شهرستان شدم و اکنون نیز به تمام مسئوالن اعالم کرده 
ام حاضرم این نمایندگی را با قیمتی که سه کارشناس خبره تعیین  کنند واگذار 
کنم. وی در پاسخ به این سوال که آیا امتیاز این نمایندگی قابل انتقال به شخص 
دیگری هست، گفت: این کار از مسیر قانونی خود قابل انجام است.معراجی با وجود 

درخواست خبرنگار اوا برای تشریح علت یا علتهای تعطیلی نمایندگی از هرگونه 
پاسخی در این باره خود داری کرد.

*نمایندگی فعال نشود امتیاز آن لغو خواهد شد
وی با بیان اینکه هنگام فعالیت 8 سال به عنوان نمایندگی نمونه که شش 
سال آن متوالی بوده، شناخته شده ام از اینکه مسئوالن شهرستان از سرمایه 

گذاران و یا کسانی که مانند وی فعالیت شاخصی در شهر دارند آنچنان که 
مدت یک سال  در  گفت:  و  داشت  گله  نیز  کنند  نمی  شاید حمایت  و  باید 
تا پای درد دل من  تا کنون مسئولی مراجعه نکرده  نمایندگی  این  تعطیلی 
بنشیند و یا پیشنهادی برای راه اندازی مجدد داشته باشد. معراجی در عین 
حال افزود: در صورتی که فکری برای فعالیت مجدد این نمایندگی برداشته 
نشود و امتیاز آن باطل شود برای اخذ مجدد پروانه فعالیت باید روندی بسیار 
طوالنی و مشکل پیموده شود و نمایندگی قاین که تعطیل و امتیاز آن لغو 
نتیجه نرسیده است.وی  به  شده االن دو سال شده پیگیری می کنند ولی 
با بیان اینکه آماده هر گونه همکاری برای حفظ امتیاز این نمایندگی برای 
فردوس هستم، گفت: الزم است مسئوالن هر چه زودتر تدبیری بیندیشند تا 

مشکالت مردم نیز حل شود.

*پیگیری های بی نتیجه فرمانداری
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری فردوس نیز در این باره گفت: پس از تعطیلی 
این نمایندگی به طور جد پیگیر هستیم تا شخص واجد شرایطی برای فعال شدن 
مجدد اعالم آمادگی کند ولی تاکنون این پیگیری ها نتیجه نداده است. حسین 
اسماعیلی اضافه کرد: تمام تالش ما جلوگیری از لغو امتیازنمایندگی است زیرا 

گرفتن امتیاز جدید بسیار زمان بر و حتی غیر ممکن است.
وی تاکید کرد: از تمام فردوسی های مقیم سراسرکشور و افرادی که دارای تمکن 
مالی هستند می خواهیم پیشقدم شوند و فرمانداری و مجموعه مدیران شهرستان 

نیز آماده هر گونه همکاری در این خصوص هستند.
رئیس شورای شهر فردوس نیز گفت:  چند روز آینده با مسئول این نمایندگی 
جلسه ای خواهیم داشت تا به هر طریق مشکل حل شود. اکبری تاکید کرد: 
به عنوان نمایندگان مردم دغدغه حل مشکل را داریم و تالش خواهیم کرد در 
صورتی که مسئول این نمایندگی را نتوانستیم برای فعالیت مجدد قانع کنیم هر 

چه زودتر تدبیری اندیشیده شود تا از مسیر قانونی مشکل مرتفع گردد.

تعطیلی سایپا در فردوس و مشکالت مردم و مسافران 

طبق روال هر سال جشن  باشکوه نیمه شعبان همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می شود
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره ۴۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۵۰ 
به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص( 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور ساعات 
۸ و ۹ و ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/2/۸ در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
خوسف واقع در بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد. بدینوسیله  از کلیه سهامداران حقیقی دعوت به عمل می 
آید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت می شود با در 

دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی 
به ۹۷/۹/۳۰ - بررسی  و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و صورتحساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی 
منتهی به ۹۷/۹/۳۰ - بررسی و تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت -  بررسی و  تصمیم 
گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری 
در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت - انتخاب حسابرس شر کت - تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت - تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره
ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام   ج( دستور جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده ۳ اساسنامه * گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره 

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

آگهی تغییرات شرکت خدماتی جهان کار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۰6۰ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰2۷۹۷4 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مریم قادری به شماره ملی ۰64۰۳۷۷5۰5 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نجفی به شماره ملی ۰64۰2۹5۰۳۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی 
قادری به شماره ملی ۰6522۳۹2۸5 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های 

اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )434891(

تاسیس شرکت کشاورزی دامپروری روزبه نامی کویر )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/2۷ به شماره ثبت ۱۳2۷ به شناسه ملی 
 ۱4۰۰۸۱52۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

انجام عملیات کشاورزی و دامداری و خرید و فروش فرآورده کشاورزی و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی - تهیه و تدارک مواد 
اولیه و وسایل نقلیه و ماشین آالت و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج . خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی ، 
 خرید و فروش دام و احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور ، درصورت 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 - دهستان منتظریه - روستای علی آباد
- محله علی آباد-کوچه اکبرزاده-پالک ۰- طبقه همکف - کدپستی ۹۷۹6۱۳۳۹45 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 ۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/2۸ نزد بانک ملی ایران شعبه طبس با کد ۹۰۸۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: آقای اسماعیل روزبه به شماره ملی ۰۸۳۹45۳۷2۸ به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال - خانم مریم ظهیری به شماره ملی ۰۸۳۹4۷۰۹۳2 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال - آقای مسعود روزبه به 
شماره ملی ۰۸۳۹۹۱۱۹۰4 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای اسماعیل 
روزبه )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: خانم زهرا روزبه به شماره ملی 
۰۸۳۰۱2۸۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای هانی الحسین روزبه به شماره ملی ۰۸۳۹55۳۰56 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 طبس )434893(

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱4 قانون ثبت،  تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 4۷۹۰ فرعی از ۱554- اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای علی اکبر حرمتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/2/25 ساعت 

۱۰ صبح در  محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1398/۰1/۲8         علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجند 



موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

کشفیات تازه داشته باشید

افکار نزنید و نگذارید  انجام کارها هرگز در جا   در 
ذهنی تان به صورت عادت درآیند. زیرا در زندگی 
نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه 
اشاره می کنند. کارهایتان را با شادی انجام بدهید، تا 
دیگران را هم شاد کنید زیرا مهم ترین چیز احساسی 
دیگران همان  و  دارید  کارتان  به  نسبت  که  است 
احساسی را پس از اتمام کار به آن دارند که خودتان 

هنگام انجامش داشته اید. 
هر بار که می خواهید کاری در زندگی انجام دهید، از 
انجام آن احساس شگفتی کنید و با این روش از انجام 
کارهایتان لذت ببرید. حقیقت مانند بادام است و عقاید 
مانند پوسته بادام، اگر بخواهید به حقیقت و به مغز بادام 
برسید باید پوسته اش را بشکافید پس هیچگاه عقاید 

را با حقایق اشتباه نگیرید.

شعر خوانی در کانون هنرمندان 
امروز: “سعید عندلیب”

بهار می رسد بیا پرستوی بهاری ام 
عطر بزن بهار را پونه ی جویباری ام

شکیب چشم های تو که امن گاه زندگی ست 
مدام می برد چرا به سمت بی قراری ام ؟

چنین که گیج و ابری ام، تفاوتی نمی کند 
وضع سپید عادی و حالت اضطراری ام

به گیسوی طنابی ات به دار می زنی مرا 
چنان که غبطه می خورد جهان به سربه داری ام

ستاره ای نمی دمد ز خاک آسمان من 
چنین که در کویر شب به خاک می سپاری ام

کویر تشنه کامی ام تشنه ی مهربانی ات 
روان شو ای زالل من برای آبیاری ام

نثار یک نگاه تو شعر زالل روشنم 
نذرِ بهارِ چشِم تو ، چشمه ی ذوق جاری ام

شکوه عاشقانه را غزل غزل به روز کن 
برای تنگی دلم ، غزل بخوان قناری ام 

دانه کدو تنبل مفید برای قلب
  و سیستم ایمنی بدن

دانه های کدو تنبل از جمله ابرمواد غذایی هستند که می 
توانید به رژیم غذایی خود اضافه کرده و از فواید سالمت 
جالب توجه مصرف آنها بهره مند شوید. دانه های کدو 

تنبل منبع خوبی برای چربی های سالم، منیزیم، فیبر و 
دیگر مواد مغذی هستند که به تقویت سالمت بخش 
های مختلف بدن از جمله قلب، سیستم ایمنی و پوست 
کمک می کنند. روی برای حفظ سالمت سیستم 
 ایمنی بدن انسان نیاز است، از این رو، مصرف کدو تنبل 

می تواند به بهبود شرایط آن کمک کند.

مصرف پیاز و کاهش آسیب 
سلول ها و بافت های بدن

پیاز محصولی بسیار مغذی و حاوی ویتامین، فیبر، 
اسید فولیک، کلسیم و آهن است. اما آنچه پیاز را 
خاص می سازد، آنتی اکسیدانی به نام کوئرستین 

است که روند آسیب اکسیداتیو به سلول ها و بافت 
های بدن را کند می سازد. مصرف منظم پیاز می تواند 
به نابودی مواد سرطان زایی که از رژیم غذایی خود 
دریافت می کنیم، کمک کند. به طور خاص، ترکیبات 
ارگانوسولفور  پیاز از متابولیز شدن عوامل سرطان زا به 

روشی خطرناک پیشگیری می کنند.

نمک دریا  
خطر سرطان را افزایش می دهد

نمک دریا، نمکی تصفیه نشده با انواع ناخالصی ها از 
جمله فلزات سنگین بوده که خطر سرطان زایی آن ها به 
اثبات رسیده است. این نمک عالوه بر داشتن ناخالصی 

میزان کم ید و یا حتی فاقد ید است که نیاز روزانه به 
ید را تامین نمی کند. استفاده از نمک یددار تصفیه شده 
تنها راه رساندن ید به بدن برای انجام اعمال حیاتی که 
وابسته به این ریز مغذی بوده، است. نمک دریا می تواند 
مصرف خوراکی داشته باشد که در قالب استاندارد های 

موجود، مجوز تولید از وزارت بهداشت گرفته باشد.

وعده های غذایی خود را 
به چند بخش کوچک تقسیم کنید

برای اینکه بتوانید سطح متابولیسم بدن را در طول روز 
کنترل کنید، بر روی میان وعده های سرشار از فیبر و 
پروتئین تمرکز کنید یا وعده های غذایی خود را هر سه 

الی چهار ساعت میل نمایید. در این شرایط باید حجم 
وعده های غذایی کاهش پیدا کند. با خوردن وعده های 
غذایی کوچک تر نه تنها کالری بیشتری می سوزانید 

بلکه قادر خواهید بود از خوردن مواد زیاد پرهیز کنید.
شما می توانید از گوشی هوشمند یا رایانه خود برای 

یادآوری فواصل زمانی مورد نیاز استفاده کنید.

کبد چرب 
بیماری پنهان اما کشنده

اگر کبد چرب به موقع درمان نشود بیمار مبتال به سیروز 
یا سفتی کبد شده که ممکن است حتی فرد جان خود را 
از دست بدهد. بیماری کبد چرب اغلب در افراد چاق و یا 

کم تحرک و کسانی که رژیم غذایی متشکل از غذا های 
فرآوری شده و آماده مصرف می کنند، تشخیص داده 
می شود. یکی از روش های مهم درمان بیماری کبد 
چرب، صرف نظر از نوع آن، رژیم غذایی مناسب است. 
در بدن فرد سالم، کبد به حذف سموم کمک می کند و 

پروتئین گوارشی صفرا را تولید می کند.

سرخرگ ها خون و اکسیژن را به قسمت های مختلف بدن انتقال می دهند. از این رو، سالمت آنها برای ارائه عملکرد 
درست اندام های مختلف اهمیت ویژه ای دارد. با این وجود، برخی افراد با بروز انسداد در سرخرگ های خود مواجه 
 می شوند که این شرایط می تواند با پیامدهای جدی، مانند حمله قلبی یا سکته مغزی همراه باشد. زردچوبه ادویه ای 
پر مصرف در جهان است که می تواند به پاکسازی سرخرگ های دچار گرفتگی، کاهش کلسترول بد و عملکرد بهتر 
قلب کمک کند. کورکومین، ماده فعال موجود در زردچوبه از خواص ضد التهاب و آنتی اکسیدانی سود می برد که 
 از تشکیل لخته های خون به واسطه فعالیت پالکت ها پیشگیری می کند. همچنین، زردچوبه می تواند به آرامش 
رگ های خونی و کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کمک کند. یک یا دو بار در روز این نوشیدنی را مصرف کنید. 

همچنین، شما می توانید از پودر زردچوبه در پخت و پز استفاده کنید.

اگرچه مشکالت ریتم قلب مانند فیبریالسیون دهلیزی به طور کلی جدی نیستند، در برخی افراد می توانند 
شرایطی خطرناک را ایجاد کنند. اگر بیماران به عوامل خطرآفرین دیگر مانند دیابت، فشار خون باال و مشکالت 
عروقی مبتال باشند، ممکن است با خطر بیشتر برای سکته مغزی مواجه باشند زیرا فیبریالسیون دهلیزی ممکن 
است موجب تشکیل لخته های خون در قلب شده و این لخته ها وارد مغز شده و موجب سکته مغزی شوند. در 
صورت مواجهه با تپش قلب، پزشک خود را از این شرایط آگاه کنید. تپش قلب ممکن است در افراد پیرتر شایع تر 
و جدی تر باشد. با افزایش سن، سیستم الکتریکی قلب نیز فرسوده می شود. این می تواند موجب مکث ها یا بی 
نظمی هایی در ریتم قلب شود و نشانه ای از نیاز به یک ضربان ساز باشد. همچنین، برخی انواع اختالالت ریتم 

قلب با افزایش سن شیوع بیشتری می یابند.

سکته مغزی و مشکالت ریتم قلبماده غذایی برای پاکسازی سرخرگ ها

 ماه شعبان ایام شادی و سرور اهل بیت پیامبر علیهم السالم 
می باشد. یازدهم شعبان نیز والدت گل هاشمی، جوان کربال، 

والدت حضرت علی اکبر)ع( می باشد.
»نقل است، روزی حضرت علی اکبر)ع( به نزد والی مدینه رفته و از 
طرف پدر بزرگوارشان پیغامی را خطاب به او می برد، در آخر والی 
مدینه از علی اکبر سؤال کرد نام تو چیست؟ فرمود: علی، سوال 
نمود نام برادرت؟ فرمود: علی، آن شخص عصبانی شد و چند بار 
گفت: علی، علی، علی،  پدرت چه می خواهد، همه اش نام فرزندان 
را علی می گذارد. این پیغام را علی اکبر)ع( نزد اباعبدا... الحسین)ع( 
برد، ایشان فرمودند: اگر پروردگار ده ها فرزند پسر به من عنایت 

کند نام همه آنها را علی می گذارم و اگر ده ها فرزند دختر به من 
عطا نماید، نام همه آنها را نیز فاطمه می گذارم.«

گرچه زندگی حضرت علی اکبر، خیلی به قلم تحریر نیامده 
است ولی همین مقداری که بیان شده است حاکی از روح بلند، 
بزرگواری، تقوا، ادب و دیانت اوست. درباره دوران کودکی علی 
اکبر، روایتی نقل شده که گویای اعجاز و کرامت و تربیت او در 
دامان حسین بن علی علیه السالم است.درباره شخصیت علی 
اکبر)ع( گفته شده که وی جوانی خوش چهره، زیبا، خوش زبان 
و دلیر بود و از جهت سیرت و خلق و خوی و صباحت رخسار، 
شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم )ص( بود و شجاعت و رزمندگی 

را از جدش علی ابن ابی طالب)ع( به ارث برده و جامع کماالت 
و محاسن بود. در کشور عزیز مان ایران، روز والدت حضرت علی 
اکبر)ع( ، روز جوان نامگذاری شده است.جوانی، آغاز شکفتن است. 
جوانی، میالد دوباره انسان است. انسان در جوانی، بار تکلیف الهی 
را به تازگی بر دوش گرفته است. خداوند، بسیاری از نعمت هایش 
را در جوانی به انسان ارزانی می دارد. خوشا به حال آنان که جوانی 
را قدر می دانند و گوهر گرانبها را در راه سعادت خویش، به کار 
می گیرند. ضمیر جوان آینه پاکی هاست. آینه ای که هنوز گردی 
از گناهان بر روی آن ننشسته است. نگاه جوان پنجره ای است 

که آفتاب حقیقت را می نوشد.

والدت حضرت علی اکبر )علیه السالم( و روز جوان گرامی باد

آیه روز

پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش ]بدو[ روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست 
است ولی بیشترشان نمی  دانند. )سوره قصص/ آیه ۱۳( 

سخن روز

 با ارزش ترین دارایی ما توانایی کسب درآمد است، نه آن پولی که به دست می آوریم. توانایی از دست 
نمی رود اما پول و ثروت ممکن است بارها از دست برود.“ برایان تریسی ”
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۲۶۳۹۷
۳4۲۸

۸۷۵4
۸۵

۹۲
4۱

۵۳۷۹
۷۹۶4

۹۲۱۳۵
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۳۱۶۸۹۵4۷۲

۹۸۲۶۷4۱۳۵

4۷۵۲۱۳۶۸۹

۷۹۱4۵۶۸۲۳

۲۳4۱۸۹۵۶۷

۶۵۸۷۳۲۹4۱

۱۲۳۵4۸۷۹۶

۸۶۷۹۲۱۳۵4

۵4۹۳۶۷۲۱۸

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

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

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 

نقد و اقساط

شغلی نوین، کم هزینه
 با درآمد عالی

تکثیر و پرورش زالوی طبی، 
فروش زالوی طبی

 همراه با موسسه زالوپروران 
شرق  ثبت 443

0۹0۲۱۶۳۲۲۷۳

پخش پروتئین اتامان 
پخش تازه و منجمد انواع 

گوشت مرغ، گوساله و گوسفند 
1- شینسل ممتاز 

2- قلوه گاه گوسفندی 
3- شهله گوسفندی منجمد 

4- سردست برزیلی و...
09153634633
09153634634
05632349465

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

نقاشی ساختمـان کـارنگ  مجری انواع طرح 
و رنگ های روز 0۹۱۵۶۶۵۵0۵4- مهدی برگی

فروش  مغازه ساندویچی 
با بهترین موقعیت مکانی

به دلیل مهاجرت 09155612892
برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 

ایران 32- 559 د 84 به نام غالمرضا محمودی 
به شماره ملی 5239844461 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت سید 
مجید موسوی نژاد فرزند سید محمد 
به شماره ملی 06400۷8532 در 

رشته مهندسی تکنولوژی عمران مقطع 
کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش 
عالی غیر انتفاعی هاتف زاهدان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934
به یک  همکار خانم مسلط به 

کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه 
)واقع در جمهوری 8( نیازمندیم.

3222۷03۷ - 09921۷91006

نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر 25 سال( سالن دار

ساعت تماس: 12 ظهر تا 5 عصر 
32342315 -093968433۷1

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

به یک نیروی ماهر جهت 
کار با دستگاه CNC و یک 
نیروی ماهر جهت برشکاری 
MDF  کابینت در صنایع 
چوب توسکا نیازمندیم.

0915۷419556

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا 3 پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
۳۱۵۵0

طاهری: 09153401186 قاسمی: 09151606836

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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اختتامیهدومینجشنوارهملیمجسمههاینمکیتاالبکجیدرنهبندانبرگزارمیشود

کاوش-قائم مقام جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان  از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی خبر 
داد. زمزم اظهار کرد: ٢۸ لغایت ٣٠ فروردین جاری مرحله حضوری و اختتامیه  برگزار می شود. وی افزود:  ۱۱۸ اثر در قالب ٩٠ گروه از ۱۷ استان به دبیرخانه دومین 
جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی استان ارسال شده است که این گروه ها در مرحله پایانی و در بخش مسابقه این جشنواره با یکدیگر  رقابت خواهند کرد.

خبر ویژه

دمای هوا در استان افزایش می یابد

دادرس مقدم-کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناسی گفت: روند تغییرات دما تا روز پنجشنبه 
افزایشی است و در ساعات آینده نیز شرایط جوی 
استان نسبتا پایدار خواهد بود. به گفته نخعی  ممکن 
است از پنجشنبه هفته جاری تا جمعه نیز در استان 
شاهد بارش پراکنده باران باشیم که اطالعیه آن 

اعالم خواهد شد.

دولت نیاز به اعتمادسازی در حوزه 
خیران مدرسه ساز دارد

ایسنا- مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز گفت: 
با توجه به مشکالت اقتصادی جامعه، دولت نیاز به 
اعتمادسازی و جذب خّیر در مناطق محروم دارد تا در 
برنامه زمان بندی کوتاه مدت مشکالت حوزه آموزش 
مرتفع شود.خالقی، افزود: دقت، سرعت و قیمت در کار 
خّیر مهم بوده و خیران را باید نوید داد که در کار، دقت 
شده و به نحو مطلوب و در اسرع وقت به اتمام رسیده 
و در خصوص قیمت نیز قیمت واقعی و با کمترین 
هزینه، مدرسه ساخته شود که در این صورت خیران 
اعتماد کرده و دولت را در کار آموزش و تعلیم و تعلّم 

همراهی خواهند کرد.

اختصاص۳میلیارد تومان اعتبار
 برای کاهش معضالت اجتماعی 

 مهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: 
سه میلیارد تومان در حوزه های فرهنگی برای کنترل 
و کاهش معضالت اجتماعی به استان اختصاص یافته 
است. موسوی کیا در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در 
مناسبت های مذهبی استان بیان کرد: باید برنامه های 
فرهنگی را بر روی دانشگاه ها و آموزش و پرورش 
متمرکز کنیم. وی با بیان اینکه بیشترین سازمان های 
مردم نهاد را در استانداری داریم، افزود: این سمن را 
حمایت می کنیم تا در حوزه نشاط اجتماعی گام بردارند. 
وی خواستار توجه به حاشیه نشین ها در برنامه های 
در  مخاطب  با  متناسب  باید  افزود:  و  فرهنگی شد 

حاشیه ها سرمایه گذاری شود.
*امام جمعه طبس در پیامی به شهردار از اقدامات 
پیشگیرانه برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی 

از بارندگی تشکر کرد.
*مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسالمی از 
اعزام ۴۵٠ مبلغ به نقاط گوناگون استان طی هفته 

مهدویت خبر داد.
توسط  دارویی  گیاهان  کاربردی  راهنمای  *کتاب 
پژوهشگران مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد 

دانشگاهی خراسان جنوبی منتشر شد.

آمادگی مضاعف استان در 
مواجهه با بارش های بهاری

 بارش های اخیر، برخی از راه های ارتباطی را قطع 
با  مقابله  برای  موجود  آمادگی  واسطه  به  اما  کرد 
بحران و تالش و همت مسئوالن استانی و مدیریت 
بحران، تخلیه برخی از روستاها و تعطیلی مدارس و 
ایجاد آمادگی در مردم برای مقابله با سیل، آسیب و 
خسارت ناشی از سیالب و آبگرفتگی  به حداقل رسید. 
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته طبس، سربیشه 
و زیرکوه کانون اصلی امدادرسانی بود. فعال سامانه 
بارشی خارج شده اما نیروهای امدادی و عملیاتی تا 
آخر اردیبهشت در حالت آمادگی ضمنی هستند. دیروز 
در سومین روز بارندگی ها هیچ گونه سیالبی در استان 
وجود نداشت فقط راه های دسترسی برخی مناطق با 
مشکل مواجه شد اما کمک های امدادی و ارسال آذوقه 
ادامه دارد. ٢۸ تیم ارزیاب به مناطق سیل زده رفتند که 
با توجه به وسعت استان میزان خسارات تا ٢ هفته دیگر 
جمع بندی و به تهران ارسال خواهد شد. سیل به غیر 
از بیرجند و سرایان در سایر شهرستان ها خسارت هایی 
به بار آورده اما با این حال  امدادرسانی هنوز ادامه دارد. 
خبری از ورود سامانه بارشی جدید رسیده اما تاکنون 
اخطاریه ای برای آماده باش کامل تیم های امدادی 
و عملیاتی به مدیریت بحران استان ارسال نشده ولی 
تیم های امدادی و عملیاتی آمادگی ضمنی دارند. در 
پی بارندگی و سیالب در استان سه محور اصلی و 
فرعی هنوز مسدود است ولی مسیر جایگزین برای 
تردد رانندگان تعیین شده است. محور اصلی دیهوک 
- راور از ٢ روز قبل به دلیل شکسته شدن پل در 
حوزه استان کرمان بسته شد اما مسیر جایگزین از 
استان یزد انتخاب شده است.   بیشترین آسیب این 
محور مربوط به کرمان است که با همکاری راهداری 
خراسان جنوبی اقدامات الزم برای بازگشایی مسیر 
انجام می شود. محور فرعی عشق آباد - بردسکن نیز 
به دلیل طغیان ٢ آبنما در انتهای حوزه مسدود شده 
که رانندگان می توانند از مسیر جایگزین فردوس - 
بجستان استفاده کنند. تمامی محورهای شریانی، اصلی 
و فرعی و روستایی استان به جز سه محور مذکور باز 
و تردد با رعایت احتیاط در نقاط آشکار سازی شده 
امکانپذیر است. سیالب در خراسان جنوبی مهار شده 
و اکنون امدادرسانی به سیل زدگان در برخی مناطق 
از جمله شهرستان های طبس و سربیشه ادامه دارد. 

اخبار کوتاه

مطالباتشهرداریوصولمیشود برداشت6720تنسیبزمینیوپیازمحلی
باایجادسازمانمدیریتپسماند معاونبهبودتولیداتگیاهیجهادکشاورزیاستانپیشبینیکرد:

مهمترین پیامد کارآفرینی، اشتغال است
غالمی - سمینار ملی منطقه ای»جوان خالق؛ 
شرکت   ۸٠ از  بیش  حضور  با  پیشرو«  ایران 
کننده از استان های شرق کشور در هتل سپهر 

بیرجند آغاز به کار کرد.
اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون  مهرور 
این  افتتاحیه  مراسم  در  جوانان،  و  ورزش  کل 
کارآفرینی  پیامد  بهترین  کرد:  بیان  سمینار 
اینکه کشورهای  به  اشاره  با  اشتغال است.وی 
دیگر در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی برنامه 
ریزی های خوبی انجام داده اند افزود: وزارت 
ورزش و جوانان در سال های گذشته اقدامات 
های  دوره  و  ها  کنفرانس  حوزه  در  خوبی 

آموزشی انجام داده است.
کرد:   بیان  جوان  هفته  آغاز  به  توجه  با  مهرور 
مناسبت  به  ما  های  برنامه  ترین  محوری  از 
استانی  جشنواره  برگزاری  ایام  این  گرامیداشت 
نشاط امید، اتوبوس جوان، تجلیل از برترین های 
برگزاری جشنواره  قالب  در  استان  فراغت  اوقات 
اوقات فراغت، پیاده راه جوان و سمینار ملی منطقه 
ای جوان خالق، ایران پیشرو با حضور استان های 

شرق کشور به مدت سه روز است.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان همچنین افزود: در حاشیه مراسم جشنواره 

نشاط و امید جشن گلریزان به مناسبت کمک به 
همنوعان سیل زده استان با حضور جامعه بزرگ 

ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

کارآفرینان،موتورمحرک
رشداقتصادیجوامع

رئیس عالی مجمع کارآفرینان کشور، کارآفرینی 
را از مهمترین مؤلفه های توسعه کشورها دانست 
و گفت: اگر قرار است ایران را توسعه دهیم باید 
کارآفرینی کنیم و بیش از پیش به آن نیاز داریم.

شاکری شامگاه دوشنبه در سمینار ملی منطقه ای 
»جوان خالق؛ ایران پیشرو« اظهارکرد: ما اگر قصد 

داشته باشیم به موضوعی تخصصی و کارشناسی  
شده دست یابیم باید در این زمینه فرهنگ سازی 
شود. وی با اشاره به اینکه نخستین قدم در زمینه 
است  آن  فرهنگی  تغییر، ساختار  ایجاد  و  تحول 
افزود: موضوع کارآفرینی باید فرهنگ سازی شود 
و اگر این موضوع تحقق نیابد مشکالت عدیده ای 

را ایجاد خواهد کرد.
بیان  کشور  کارآفرینان  مجمع  عالی  رئیس 

ملی  منابع  با  استان هایی  ما  کشور  در  کرد: 
خدادادی وجود دارد اما به خوبی نتوانستیم از این 

ظرفیت ها استفاده کنیم.
شاکری، نیاز خراسان جنوبی را ایجاد ارزش افزوده 
دانست و تأکید کرد: با ایجاد ارزش افزوده فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی می توان به توسعه  استان کمک 
کرد. وی کارآفرینی را یکی از مهمترین مؤلفه های 
توسعه کشورها دانست و بیان کرد: اگر قرار است 
ایران را توسعه یافته بدانیم، باید کارآفرینی کنیم و 

بیش از پیش به آن نیاز داریم.

پایدار و  امنیت  اقتصادی را سبب  وی استقالل 
تأکید  و  دانست  ملی  مجامع  در  تصمیم سازی 
دانش آموزان  توسعه یافته  کشورهای  در  کرد: 
می شوند  کارآفرینی  وارد  ابتدایی  دوران  از 
جایی  و  می دهند  آموزش  فقط  ایران  در  اما 
اینکه  بر  تأکید  با  نیست.شاکری  پرورش  برای 
به کارگیری دانش در حوزه اشتغال و کارآفرینی از 
مهمترین اولویت های توسعه است، تصریح کرد: 
توان دولت و حاکمیت محدود است و نمی توان 
با  باید  و  کرد  ایجاد  اشتغال  جامعه  همه  برای 
کند.  حمایت  واقعی  کارآفرینان  از  تسهیل گری 
شاکری با اشاره به اینکه اشتغال پایدار نیازمند 
همه  افزایی  هم  با  که  است  هایی  زیرساخت 
دستگاه ها و نهادها و ایجاد بستری مناسب به 
کشور  که  مشکالتی  از  افزود:   آید،  می  وجود 
فقدان  است،  مواجه  آن  با  کارآفرینی  امر  در  ما 
هم افزایی دستگاه ها و اقدامات جزیره ای آنها 
سند  با  چندانی  فاصله  ما  است.  زمینه  این  در 
سند،  اهداف  به  دستیابی  برای  و  نداریم   ۱۴٠۴
چاره ای جز هم افزایی  نهادها نیست. در واقع، 
اشتغال از مطالبات اصلی مردم است و ۷٠ درصد 
جامعه بیکاران ما را دانش آموختگان دانشگاه ها 

تشکیل می دهند.

غالمی- شهردار بیرجند عدم دریافت عوارض پسماند را موجب 
آسیب به امور عمرانی و مانع تحول در شهر دانست و گفت: 
با ایجاد سازمان مدیریت پسماند می توان مطالبات شهرداری را 
وصول کرد. جاوید در جلسه معارفه مدیریت پسماند شهرداری 
بیرجند اظهارکرد: ساماندهی پسماندها پدیده ای اجتناب ناپذیر 
است و ایجاد سازمان مدیریت پسماند نسبت به برخی سازمان ها 
در شهرداری بیرجند از اولویت بیشتری برخوردار بوده و باید با 
توجه به اهمیت موضوع پسماند در زمانی زودتر تشکیل می شد.
وی گفت: شهرداری بیرجند علیرغم اینکه در زمینه پاکیزگی و 
تمیزی حرف اول را در کشور می زند اما متاسفانه تاکنون در 
مورد ایجاد سازمانی تحت عنوان پسماند کوتاهی شده است.
شهردار بیرجند افزود: جایگاه و رتبه شهرداری در کنار انتظارات 
شهروندان، توقعات را از شهرداری بیرجند باال برده و انتظار 

با کمک ظرفیتی که در  و  بوده  روز  به  این سازمان  می رود 
قانون برای آن تعریف شده با قوت و قدرت کار خود را آغاز 
کند. جاوید با اشاره به اینکه مطابق قانون شهرداری ها نمی توانند 
عوارض ساختمانی را در زمینه پسماند هزینه کنند، بیان کرد: 
ماهیانه مبلغ ۸٠٠ میلیون تومان از طرف شهرداری به پیمانکار 
پسماند پرداخت می شود که در مجموع سال گذشته فقط  ۱٠٠ 
میلیون تومان در این زمینه دریافتی داشته ایم. وی دریافت نشدن 
عوارض پسماند را موجب آسیب به امور عمرانی و مانع تحول در 
شهر دانست و یادآور شد: با ایجاد سازمان مدیریت پسماند می 
توانیم مطالبات شهرداری را وصول کنیم. وی خاطرنشان کرد: 
برای پیشبرد اهداف مدیریت پسماند باید نیروها و زیرساخت های 
مرتبط با آن فراهم شده تا با استقالل و کنترل جایگاه خود و 

پیمانکار امور مربوطه را پیش برد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
از پیش بینی برداشت شش هزار و ۷٢٠ تن پیاز و سیب زمینی 
در استان خبر داد. عصمتی پور در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به کشت محصول پیاز و سیب زمینی در مزارع استان، اظهار 
کرد: ٣٢٠ هکتار از اراضی استان زیر کشت سیب زمینی و 
پیاز است. وی از کشت سیب زمینی در ۱٢٠ هکتار و کشت 
و  داد  خبر  استان  اراضی کشاورزی  از  هکتار  در ٢٠٠  پیاز 
فشار،  تحت  آبیاری  توسعه  بایست  می  کشاورزان  افزود: 
توسعه استفاده از کودهای حیوانی، تغذیه متعادل با کودهای 

شیمیایی را برای تولید محصول سالم جدی بگیرند. 
وی با بیان اینکه تاکنون ٢۵ هکتار سیب زمینی در مزارع 
از  هکتار   ۵۵ همچنین  کرد:  اضافه  شده،  کشت  استان 
رفته  پیاز  محصول  کشت  زیر  استان  کشاورزی  اراضی 

مزارع  از  برداشتی  محصول  به  اشاره  با  است.عصمتی  پور 
استان، اعالم کرد: پیش بینی می شود سه هزار و ٣۶٠ تن 
سیب زمینی و همین مقدار پیاز در خراسان جنوبی برداشت 
شود. وی با اعالم اینکه محصول سیب زمینی از اسفند تا 
اواخر فروردین  کشت می شود، اضافه کرد: محصول پیاز نیز 
در دو مرحله از ۱۵ آبان ماه تا ۱۵ آذر و اوایل اسفند تا اواخر 

فروردین کشت می شود.
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در مطلب نشست خبری مدیرکل ثبت احوال خراسان 
جنوبی در روزنامه مورخ ۱٣٩۸/۱/٢۶ شماره ۴٣٢۴ 
صفحه ۵، در ستون سوم خبر یاد شده،  آمار ازدواج 
سال ٩۶ رقم ۶۷٣۶ مورد صحیح بوده که به اشتباه 
عدد ٣۸۶٩ درج شده و همچنین در ستون پنجم خبر 
مذکور نیز آمار فوت سال ٩۷ رقم ٣۸٢۷  صحیح بوده 

و عدد ٣۷٢۷ به اشتباه درج گردیده است.

اصالحیه

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۳ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یک قطعه باغ پالک ۲ فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش 
۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه صردی زید و غیره ۲- ششدانگ یک باب خانه و بنجا پالک ۱۸ 

فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه صردی زید و غیره ۳- ششدانگ یک باب منزل 
و باغ پالک ۲۴ فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه صردی زید و غیره ۴- ششدانگ 
چهارباب خانه و ایوان پالک ۲۷ فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه صردی زید و غیره 
۵- ششدانگ یک قطعه لون پالک ۳۵ فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه صردی 
زید و غیره ۶- ششدانگ یک قطعه لون پالک ۴۶ فرعی از ۷۵۱ - اصلی بخش ۳ بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات زید مورد تقاضای سمانه 
سردی زید و غیره در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.                                                                   اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

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

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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الریجانی: شیطنت آمریکا 
باعث ایجاد وفاق درکشور شد

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت : 
شیطنت آمریکایی ها باعث شد فضای وفاق و همدلی 
در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است در حالی که 

نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق آن نشدند.

براندازی انقالب مطرح نیست

آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: روزی که 
انقالب پیروز شد مانع ما یک جریان فرسوده بود و 
برای مقاوم سازی انقالب نیز جریان های الحادی و 
التقاطی با به راه انداختن جنگ های نیابتی پیش روی 
ما بودند که همگی شکست خوردند و در شرایط فعلی 

براندازی انقالب برای هیچکس مطرح نیست.

احتمال دارد اصالح طلبان لیستی
 در انتخابات آینده نداشته باشند

تردید  حاکمیت  اگر  می گوید:  ناصری  ا...  عبد 
عمومی برای حضور در انتخابات را از بین نبرد، نه 
مشارکت چندانی در انتخابات وجود خواهد داشت و 
نه اصالح طلبان لیست مورد حمایت خود را به شکل 

گذشته ارائه می دهند.

اتهام تروریستی به سپاه مثل اتهام 
فتنه گری به اصالح طلبان است!

علی شکوری راد، نماینده مجلس ششم و دبیرکل 
حزب اتحاد ملت با انتشار توئیتی نوشته است: »اتهام 
تروریست بودن سپاه مثل اتهام فتنه گر بودن اصالح 
طلبان است. اینها براساس میهن دوستی و از موضع 
منافع ملی بی درنگ اتهام آمریکا به سپاه را محکوم 
کردند اما این دوستان 10 سال است با این اتهام علیه 
اصالح طلبان تبلیغ و فشار شدیدی را متوجه آنها کرده 

و هنوز هم می کنند.«

شکایت از جان کری به خاطر برجام!

کار  محافظه  سازمان  یک  که  قضایی  دیده بان 
وزیر  کری،  جان  علیه  کرد  اعالم  است  آمریکایی 
امورخارجه پیشین آمریکا به خاطر پیشبرد دیپلماسی 
سایه برای نجات توافق هسته ای در حالی که دولت 
ترامپ از این توافق خارج شده است، شکایت می کند.

فیلترینگ نوظهور رئیس جمهور!

عزت ا... ضرغامی که در یکی از جلسات شورای انقالب 
فرهنگی درگیری لفظی شدیدی با روحانی پیدا کرده 
بود در توئیتی نوشت: ممانعت غیرقانونی رئیس جمهور 
از حضور من در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی 
وفضای مجازی در برابر ده ها اقدام غیرقانونی مهمتر 
ایشان در سطح ملی خیلی مهم نیست. فیلترینگ 
برد. نخواهد  جایی  به  راه  جمهور  رئیس  نوظهور 

فروش فوری دو مدل خودرو

فروش فوری دو مدل پژو روز گذشته کلید  خورد. پژو 
پارس در ۵ رنگ با ترمز ضد قفل ، ایموبالیزر، کیسه 
هوای راننده و سرنشین،سیستم اخطار سرقت و یورو 
۴ بهینه در حدود ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان اعالم 
شد. در عین حال پژو ۲0۶ صندوقدار V۸ با کیسه 
هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه 
اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه باالبر عقب برقی و 
یورو ۴ بهینه نیز ۸0 میلیون و ۷۵۸ هزار تومان است. 

التماس پاکستان برای صادرات
 پیاز 1500تومانی به ایران!

شافعی رئیس اتاق بازرگانی گفت: در شرایطی صادرات 
پیاز برای کنترل قیمت ممنوع شده که کشوری مانند 
پاکستان برای واردات پیاز با قیمت هر کیلوگرم 1۵00 
بازرگانی  اتاق  رئیس  می کند.  التماس  ما  به  تومان 
ایران اظهار کرد: آیا درست است که به دلیل شرایط 
اضطراری تصمیماتی اتخاذ شود که چنین نتایجی از 

قبیل افزایش قیمت ها را در برداشته باشد؟ 

حق مسکن 100 هزار تومانی 
کارگران تصویب شد

حاتم شاکرمی )معاون وزیرکار(، با اشاره به اینکه 
کمیسیون  در  تومانی  هزار   100 مسکن  حق 
اقتصادی دولت تصویب شده است، گفت: اکنون 
بیان  رفته است. وی  به هیئت دولت  ابالغ  برای 
کرد: امیدواریم تا هفته کارگر در هیئت وزیران به 

تصویب نهایی برسد.

پرمصرف ها جریمه می شوند!

تمام  برای  اردیبهشت  ابتدای  از  برق  تعرفه های 
مشترکان برق ۷ درصد اضافه خواهد شد.طبق مصوبه 
هیئت وزیران مبنی بر جریمه پرمصرف ها،  از ابتدای 
خردادماه و با شروع فصل گرم سال تعرفه مشترکانی 
که مصرفی باالتر از الگوی مصرف داشته باشند، 1۶ 
داشت. خواهد  افزایش  پلکانی  به صورت  و  درصد 

اعالم داوطلبان مجاز دکترای 98 

به گزارش سایت سازمان سنجش، نتایج اولیه کنکور 
دکترای 9۸ در قالب کارنامه اولیه در اختیار داوطلبان 
قرار گرفته و 1۵0 هزار و ۵۳۵ نفر در مرحله نخست 

مجاز به انتخاب رشته شدند.

 
امام علی علیه السالم : 

اَلُْمِعیُْن َعلَی الّطاَعِة َخیُْر االَْْصحاِب؛ 
یاری دهنده بر طاعت خداوند، بهتریِن یاران است. 

)شرح غررالحکم: ج 1، ص 2۹8( 
    

12:32
19 :22
23 :50
4 :37
6 :01

اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  پیشنهاد  با 
قالب  در  کشور  پولی  نظام  اصالح  ایران، طرح 
حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف 
واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و 

مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در  بررسی  حال  در  که  طرح  این  براساس 
کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است، واحد پولی 
ملی جدید تحت عنوان “تومان” تعریف می شود 
ریال   )10000( هزار  ده  معادل  “تومان”  هر  که 
بود.  فعلی و یکصد )100( “ریال جدید” خواهد 

از سوی بانک مرکزی طول “دوره گذار” از “ریال” 
به “تومان” ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این 
مدت اسکناس ها و سکه های قدیمی جمع آوری و 
جایگزین می شود. از تاریخ رواج قانونی “تومان” 

در کلیه قوانین خاص و عام، “تومان” جایگزین 
جمهوری  پول  رسمی  واحد  عنوان  به  “ریال” 
اسالمی ایران خواهد شد، “تومان” بر مبنای نرخ 
برابری جایگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج 
از  قراردادها  و  دفاتر  و  اسناد  و  تعهدات  کلیه  در 
تاریخ رواج قانونی “تومان” باید به این پول تقویم 
و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و 
اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ 
رواج “تومان” از واحد “ریال” استفاده شده است، 
تومان  به  برابری  نرخ  براساس  این مبالغ  تقویم 
الزامی خواهد بود. پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
توسط  طرح  این  ارائه  دالیل  تشریح  در  دولت 
است:  داده  توضیح  آن  مزایای  و  مرکزی  بانک 
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول 

ملی مشکالتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم 
در  بزرگ  ارقام  از  استفاده  گردش،  در  اسکناس 
مبادالت ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی 
از آن،  خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادالت 
در  ملی  پول  ظاهری  حیثیت  افت  اقتصادی، 
مقایسه با سایر نرخ های بین المللی، عدم کاربرد 
دو چندان پول ملی )دینار( و نیز عدم استفاده از 
نام واحد پول رسمی )ریال( و جایگزینی آن با واژه 

غیررسمی “تومان” را به دنبال داشته است. 
عالوه  بر این، باال بودن استهالک اسکناس به 
باالی  هزینه  باال،  در حجم  آن  نگهداری  دلیل 
استهالک  اسکناس و همچنین  امحای  و  چاپ 
باالی دستگاه های خودپرداز و پول شمار از دیگر 
ملی  پول  واحد  ارزش  کاهش  منفی  پیامدهای 

به حساب می آید. با اجرای طرح حذف ۴ صفر 
از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای 
و کاهش  داخلی  پولی  تبادالت  در  نقد  پرداخت 
مسکوک،  و  اسکناس  نشر  و  چاپ  هزینه های 

آتی  سال های  طی  جدید  پولی  نظام  کارآمدی 
با  ملی  پول  واحد  برابری  نرخ  و  یافته  استمرار 
ارزهای جهان در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به 

همراه خواهد داشت.

جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی

و  ملی  امنیت  کمیسیون  مصوبه  کامل  متن 
اقدام  طرح  برای  مجلس  خارجی  سیاست 
سازمان  عنوان  به  سپاه  اعالم  برابر  در  متقابل 
تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا به شرح 

ذیل می باشد:
برابر  در  متقابل  اقدام  منظور  به   :  )1( ماده 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  اقدام  یا  و  تصمیم 
بین المللی  و  منطقه ای  ثبات  و  صلح  تضعیف 
این رژیم برخالف اصول مسلم  آنجا که  از  و 
انقالب  پاسداران  سپاه  بین الملل،  حقوق 
پنجاهم  و  را که مطابق اصل یکصد  اسالمی 
ارکان  از  یکی  عنوان  به  اساسی  قانون 
حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می شود سازمان 
به  است.  نموده  اعالم  خارجی  تروریستی 
موجب این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی 
نهادهای  یا  و  سازمان ها  و  )سنت کام(  آمریکا 
اعالم  تروریست  فرماندهی،  این  اختیار  تحت 
نظامی  از  اعم  کمک  هرگونه  و  می شوند 
و  خدماتی  آموزشی،  فنی،  مالی،  اطالعاتی، 

اقدام  در  همکاری  نیروها  این  به  تدارکاتی 
تروریستی محسوب می گردد.

ماده )۲( : دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت 
نیروهای  تروریستی  اقدامات  برابر  در  ملی 
آمریکایی که منافع جمهوری اسالمی ایران را 
به مخاطره می اندازند، اقدامات متقابل و قاطع 

براساس این قانون به عمل آورد.
و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   :)۳( ماده 
با  مقتضی  زمان  در  موظفند  مسلح  نیروهای 
به  پیش دستانه  دفاع  و  پیشگیرانه  اقدامات 
گونه ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند 
علیه منافع جمهوری اسالمی ایران اقدامی کنند.

ماده )۴(: ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است 
از  بهره گیری  و  اطالعات  وزارت  همکاری  با 
سپاه  اطالعات  سازمان  توانایی  و  امکانات 
واحدهای  سایر  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  اطالعاتی 
ستاد  فرماندهان  اسامی  و  فهرست  ایران 
و  )سنت کام(  آمریکا  مرکزی  فرماندهی 
این  اختیار  تحت  که  نهادهایی  و  سازمان ها 
حمایت  تروریست ها  از  و  می باشند  فرماندهی 
قضایی  تعقیب  برای  را  می نمایند  پشتیبانی  و 

اسالمی  جمهوری  قضائیه  قوه  و  نموده  اعالم 
ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این 
قانون ساز وکاری را ایجاد نماید که براساس آن 
اسامی اعالم شده را به عنوان یک سازمان و 
افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضایی 

را براساس قانون مجازات اسالمی قرار دهد.
از کلیه اشخاص  ماده )۵(: دولت موظف است 
با سپاه  حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که 
و  می کنند  اسالمی همکاری  انقالب  پاسداران 
می گیرند  قرار  آسیب  معرض  در  جهت  این  از 

حمایت حقوقی، مادی و معنوی نماید.
و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد   :)۶( ماده 
پشتیبانی  و  دفاع  و  خارجه  امور  وزارتخانه های 
از  استفاده  با  موظفند  مسلح  نیروهای 
دیپلماسی  و  سیاسی  حقوقی،  ظرفیت های 
دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی 
در منطقه تالش نموده و بهره مندی نیروهای 
آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و 
را  منطقه  احتمالی کشورهای  سایر کمک های 

خاتمه دهند.
حقیقی  اشخاص  و  کشورها  کلیه   :)۷( ماده 
ایاالت  تصمیم  از  نحوی  هر  به  که  حقوقی  و 
متحده آمریکا مبنی بر تروریست اعالم کردن 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی تبعیت یا حمایت 
نمایند در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند 
ایران  مشمول عمل متقابل جمهوری اسالمی 
قرار می گیرند و هر گونه محرومیت و محدودیت 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کارکنان و 
تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران در هر نقطه 
دنیا اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران محسوب 

و مشمول عمل متقابل می گردد.
موضوع  اجرایی  دستگاه های  کلیه   :  )۸( ماده 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  پنج  ماده 
اسالمی  شورای  مجلس   1۳۸۶.۷.1۸ مصوب 
همچنین کلیه مؤسسات و شرکت های دولتی، 
عمومی، غیر دولتی، مؤسسات مالی، بانک ها، 
به  مکلف  خصوصی  شرکت های  و  بیمه ها 
پاسداران  سپاه  به  خدمات  ارائه  و  همکاری 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  اسالمی  انقالب 
به  چنانچه  و  بوده  مرتبط  یا  وابسته  شاغل، 
از  بین المللی  یا  خارجی  تحریم های  استناد 
نمایند  خودداری  خدمات  ارائه  و  همکاری 
 ۵ درجه  تعزیری  مجازات  مستوجب  و  مجرم 

قانون مجازات اسالمی می گردند.
ماده )9( : دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم 

تروریست  در  آمریکا  متحده  ایاالت  غیرقانونی 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نامیدن 
جانبه  دو  مراودات  طریق  از  بین المللی،  مراجع 
و  مجامع  با  رایزنی  و  با کشورها  جانبه  چند  و 
سازمان های بین المللی از حداکثر توان خود برای 
مصونیت  نقض  در  آمریکا  اقدام  کردن  بی  اثر 
حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

استفاده کند.
ماده )10( : سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف 
است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه 
در بودجه سنواتی دستگاه های مجری این قانون 
پیش بینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.

ماده )11( : دولت و کلیه دستگاه های مشمول 
یکبار  ماه  چهار  هر  هستند  موظف  قانون  این 
گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای 

اسالمی ارائه نمایند.
ماده )1۲(: کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح 
مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل 

قوا قابل اجرا می باشد.
ماده )1۳(: این قانون از زمان تصویب الزم االجرا 

است.

متن کامل مصوبه مجلس برای اقدام متقابل در برابر آمریکا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی )سهامی خاص( شماره ثبت ۲۲9۲

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۱ 
در محل قانونی دفتر شرکت به آدرس: بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم شرقی مدرس- پالک 

۵۶ با دستور کار ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت - تصویب صورت های مالی سال 
)دوره( مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال - انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصمیم گیری در 

خصوص نحوه ادامه فعالیت شرکت - سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 1۳9۷ 

از طریق سامانه www.evat.ir  حداکثر
 تا ۳1 فروردین ماه سال جاری می باشد.

 روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 15۲۶


