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پوشش بیمه سالمت در استان
باالتر از میانگین کشوری

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران عنوان کرد : 

در دیدار استاندار با وزیر جوان دولت پیگیری شد

موهبتی مدیرعامل
 سازمان  بیمه سالمت  ایران: 
* سال اعتباری خوبی نداریم 
* با جیب خالی نمی توان پز عالی 
داد و باید برخی از هزینه ها و 
درآمدها برای مردم تبیین شود

اربابی ، مدیرکل
 بیمه سالمت خراسان جنوبی: 
بیمه سالمت ساالنه در سطح یک 
و دو قریب به ۱۷۰ میلیارد تومان 
در استان هزینه می کند

قائمی ، رئیس شورای هماهنگی 
نظام پزشکی  استان : 
خروج نیروهای بومی، چالش 
بزرگ استان و  نبود بیمارستان 
خصوصی در خراسان جنوبی از 
عوامل خروج نیروهاست

دهقانی ، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند :
 خراسان جنوبی از
 سازمان های بیمه گر ۱۰۰ میلیارد 
تومان مطالبه دارد
مشروح در صفحه ۵

توسعه ارتباطات استان در دستور کار دولت

رویای سبز
۴۵۰ هکتاری

شورای شهر بیرجند
برای اراضی پادگان
طرح داد : 

معتاد حریم نمی شناسد
 اعتیاد همیشه به عنوان یک بیماری 
خانمان سوز ، جوامع گوناگون را گرفتار 
کرده است. در هر کجای دنیا نیز به گونه 
ها و انواع مختلف می توان آثاری از آن 
یافت و تبعات آن را مشاهده کرد.اعتیاد 
به مواد مخدر خصوصا در برخی نقاط دنیا 
گسترش بیشتری دارد که دالیل متعددی 
استان  شود.  می  عنوان  آن  برای  هم 
افغانستان  با  به همجواری  توجه  با  ما 
که از تولیدکنندگان بزرگ مواد مخدر 
محسوب می شود ، در معرض آسیب 
های زیادی است.آسیب هایی که البته با 
درایت و رشادت های بسیاری به حداقل 
ممکن می رسند و به نسبت نزدیکی به 
افغانستان ، تعداد ... ادامه در صفحه 2

سرمقاله
* امین جم

صفحه 2

 

ترامپ تنش زدایی را 
در دستور کار قرار داده است

صفحه 2

 

دو راهی »جنگ -مذاکره«
 واقعیت ندارد

 

 

صفحه 2

صفحه 2

برجامی که منافع ایران را تضمین 
نکند به آن التزام چندانی نداریم

هیچ خطری نظام 
را تهدید نمی کند

صفحه ۵

صفحه ۵

قابل توجه همشهریـان بیرجنـدی
مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی

 و تعمیرات امالک بیرجندی ها
 در مشهد مقدس        

    0915161391۷ - جعفر خسروی

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(
در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند از شدت آن بکاهد.

سروران ارجمند آقایان: حاج محمد رضا، حاج علیرضا، عبدالحسین و احسان حسین پور فرد و آقای مهندس جواد حیدرزاده
 بدین وسیله به حکم ادب و حق شناسی از شما خوبان و مهتران که با همدلی و هم آوایی مرا در غم از دست دادن همسر مهربانم 

مرحومه حاجیـه مهین بنـدگی   )دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(
 مورد تفقد قرار داده و موجبات تسلی و تشفی آالم جانکاهم را فراهم نمودید صمیمانه سپاسگزارم و خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین 
 دعاهای خود را نثارتان می کنم و برای شما از درگاه خداوند رحمان، حضور در رکاب نورانی امام زمان )عج( را در عصر ظهور مسئلت می نمایم.

 حاج محمد ریاحی - دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

در اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت حل اختالف مصوب ۸۷/۹/2 و اصالحیه ماده ۶ آیین نامه مذکور براساس نامه شماره 
۶۴2۰۰ مورخ ۹۷/۴/۶ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور انتخاب نمایندگان محترم کارفرمایان  در هیئت حل اختالف مستقر در معاونت اداره 
کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس بدینوسیله از کلیه کارفرمایان داوطلب واجد شرایط نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف دعوت 
می گردد درخواست کتبی همراه با مدارک مورد نیاز را حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آگهی به معاونت اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان طبس واقع در خیابان امام - کوچه شهید عظیمی زاده ارائه نمایند. ضمنا در مورد اشخاص حقوقی )مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای  
هیئت مدیره( با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف پذیرفته می شود. همچنین ادارات، سازمان ها 
و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند، چنانچه خود راسا و بدون دخالت 
پیمانکار از خدمات  کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند، می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه 
صرفا با معرفی مدیرعامل یا باالترین مقام دستگاه معرفی نمایند. شرایط عضویت: ۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- ایمان و تعهد به اسالم و دارای عدالت 
و وثاقت ۳- داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام ۴- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و چهار سال سابقه تحت شمول قانون کار ۵ - شمول قانون کار 

جمهوری اسالمی ایران ۶- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط 
تبصره: نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره )چهار سال( عضویت 
در مراجع حل اختالف می توانند به عضویت هیئت حل اختالف در آیند.  مدارک مورد نیاز: ۱- تصویر شناسنامه و کارت ملی 2- تصویر مدرک تحصیلی 
۳- یک قطعه عکس ۴*۳ ۴- گواهی حداقل ۴ سال سابقه تحت شمول قانون کار ۵- گواهی عضویت دو دوره در مراجع حل اختالف برای کاندیداهایی که 
فاقد مدرک کارشناسی می باشند ۶ - تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی  ۷- مدارک موید 

کارفرما بودن برای اشخاص حقیقی. 
معاونت اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس

آگهی دعوت از کارفرمایان شاغل در شهرستان طبس جهت اعالم داوطلبی در هیئت حل اختالف

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:. شماره: ۶۷/۳۹۹  تاریخ: ۹۸/2/2۱

ف
دی

شماره ر
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین)ریال(

تاریخ مدت  و مبلغ )ریال(
ت بازگشایی

اع
س

ی
شای

زگ
با

۱۹۸ -۱23۸/۱

آبرسانی به روستاهای 
علی آباد، حمبل، عنید 
و بواج شهرستان های 

بیرجند و خوسف

3,۷۸۰,556,۱3۰
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱24
روز

۱3
۹۸

/۰3
/۰۹

۱۰

2۹۸ -۱23۹/۱
آبرسانی به روستاهای 

کرچ و گوراب 
شهرستان قاینات

3,۸53,4۸۹,۷۸6
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
۱۹3,۰۰۰,۰۰۰

 ۱5۰
۱۰:۱5روز

زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۰2/22 الی ۰2/2۶/  ۱۳۹۸   تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت ۱۴:۳۰ مورخ  ۰۸ /۱۳۹۸/۰۳( ۱
محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی     رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه ۵  ( 2

دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۹۷۱۷۵-۸۱۳
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد.   
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و 
مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره ۸-۳22۱۴۷۵2- ۰۵۶ اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

    تجدید مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای 98-1238/1 ، 98-1239/1
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایی
مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت اول خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مبلغ برآورد اولیه موضوعشماره فراخوان
)ریال(

نوع تضمین و مبلغ 
)ریال(

مدت تحویل 
قطعات

خرید قطعات اتوبوس بنز 45۷ 2۰۹۸۰۰536۱۰۰۰۰۰۱
به شرح جدول مشخصات و 

تعداد قطعات مندرج در پیوست 
اسناد مناقصه

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 35/۱2۹/5۰۰/۰۰۰
۱/۷5۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
طبق نمونه در اسناد 

مناقصه

حداکثر
 تا مورخ

۹۸/3/2۹ 

۱. محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به صورت نقدی و اسناد )۱۴ درصد نقدی و الباقی در قالب اسناد خزانه اسالمی با 
سررسید ۹۹/۷/2۱ اخزا ۷۰۳( 

2. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به  نشانی  www.setadiran.ir  برگزار می گردد.
3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۹۸/2/22 تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/2/2۵ از طریق 

سامانه ستاد ایران  به  نشانی  www.setadiran.ir  دریافت نمایند.
4. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۳/۷ 

5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۰ مورخ ۹۸/۳/۸ می باشد.
6. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰2

۷.  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا 
جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهری سازمان صنعت و معدن - اتاق ۱۱۱ مراجعه و یا 

با شماره ۰۵۶۳222۱22۰ تماس حاصل نمایند. 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند   

اطالعیـه
 مجموعه استخر دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
در ایام ماه مبارک رمضان بعد از افطار 
در دو  شیفت ) از ساعت 21 تا 22:30 و ) 23 
 تا 30 بامداد( پذیرای عالقه مندان است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
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معتاد حریم نمی شناسد
*امین جم

)... ادامه از صفحه 1( آسیب هایی که البته با درایت و 

رشادت های بسیاری به حداقل ممکن می رسند 
و به نسبت نزدیکی به افغانستان ، تعداد معتادان 
استان آمار چشمگیری نیست. اما در برخی نقاط 
خاص موضوع اعتیاد شکل ویژه و پررنگ تری به 
خود می گیرد. به عنوان مثال در نقاط محروم و 
برخی اقامتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین در 
شهر بیرجند این معظل روند رو به رشدی داشته و 
پررنگ تر از سایر نقاط دیده می شود. سال گذشته 
در گزارشی ، به بررسی موضوع معتادان در محله 
های شمال شهر پرداختیم.گزارشی که از دردها 
و مشکالتی پرده برداشت که شاید تصورش هم 
برای بسیاری غیرممکن باشد. اما واقعیت تلخی 
است که تعدادی از همشهریان مان در آن مناطق 
با آن دست و پنجه نرم می کنند. به عنوان مثال 
در منطقه ای حوالی خیابان موسی بن جعفر)ع( 
، در گودالی بزرگ و خاکی که می توان اسمش 
را سرنگ آباد گذاشت ، وضع اسفباری را شاهد 
آلوده  های  سرنگ  با  که  کودکانی  از  هستیم. 
تا معتادانی که در حال خود  بازی می کنند  آب 
نیستند و شاید کوچه ها ، دنبال کودکی معصوم 
به هدف ایجاد رعب و وحشت باشند! ساکنان آن 
برند  می  اسم  مشکالت  از  ترس  با  نیز  مناطق 
در  مواد  آشکار  فروش  و  خرید  از  برخی  حتی  و 
بر  شاهدانی  هم  برخی  دارند.  گالیه  منطقه  آن 
اند  بوده  خیابانی  معتادان  غیرمعقول  رفتارهای 
کنند  می  تزریق  به  اقدام  ای  نقطه  هر  در   که 
از  گاه  حتی  ندارند.  ابایی  هم  کس  هیچ  از  و 
سرویس بهداشتی مدارس! هم استفاده کرده اند .    
به تازگی هم گزارش هایی از مناطق حاشیه ای 
بیرجند و قسمتی از شمال شهر مبنی بر آسیب به 
اموال مردم ، خط خطی کردن ماشین ها ، دزدی 
و حتی آتش زدن خودرو شنیده می شود که برخی 
مسببان آن را معتادانی می دانند که دیگر هیچ 
 ، میدانی  گفتگوهای  در  شناسند.  نمی   حریمی 
از  زیادی  های  گالیه  هم  مناطق  این  ساکنان 
مشکالت خصوصا معتادان می کنند اما خود نیز 
اعتیاد ریشه دوانده است. ریشه  دارند که  اذعان 
ای که به این راحتی ها قابل قطع نیست و نیاز 
به اقدامات ویژه ای دارد. همه شهروندان جدای 
از محلی که زندگی می کنند و میزان درآمدی که 
این حق  و  دارند  آسایش  و  امنیت  به  نیاز  دارند! 
طبیعی آنان است. شاید مسئوالن چه انتظامی و 
چه متولیانی چون بهزیستی ، بهداشت و درمان 
و ... باید راهی جدید و جدی برای مقابله و بهبود 
وضع مردم و امنیت آنها بیابند. راهی که در یک 
افق کوتاه مدت ، بتواند مشکالت را حل و وضع 

این مناطق را به حال طبیعی برگرداند.

پیامک بانک ها به مردم: رمز دوم یک بار مصرف “رایگان” است

 ارائه رمز دوم یک بار مصرف توسط تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از ابتدای خرداد ماه اجباری است؛ خدمت رمز دوم 
یک بار مصرف به صورت کامال رایگان در قالب نرم افزار جداگانه رمز ساز یا از طریق پیامک برای مشتریان بانکی ارسال می شود. مشتریان 
به منظور فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف می توانند از طریق مراجعه به شعب، استفاده از همراه بانک و خودپرداز بانک عامل اقدام کنند.

دو راهی »جنگ -مذاکره«
 واقعیت ندارد

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملّت با بیان 
این طور نیست که  پویا است و  اینکه دیپلماسی 
دو راه بیشتر نداشته باشیم، اظهار کرد: اینکه ما در 
دو راهی جنگ یا مذاکره و صلح قرار داریم حرف 

درستی نیست و من این را قبول ندارم.

ترامپ تنش زدایی را 
در دستور کار قرار داده است

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
این که ترامپ به دنبال تغییر در برجام است، گفت: 
رئیس جمهور آمریکا تنش زدایی را در دستور کار 
ادبیات  شکل گیری  مانع  می خواهد  و  داده  قرار 
نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون اساسا راهبرد 

نظامی برای مقابله با ایران ندارد.

تاجیک: اروپا به خاطر ما و برجام
 با آمریکا سرشاخ نمی شود

نصرت ا... تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن با بیان 
اینکه تا زمانی که ما در برجام باشیم اروپا هم در 
این توافق می ماند، گفت: اروپا به خاطر ما و برجام، 

با آمریکا سرشاخ نمی شود.

هیچ خطری نظام را تهدید نمی کند

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش با بیان این که نیروهای مسلح، آماده، بیدار و هوشیار 
هستند و تحوالت را رصد می کنند گفت: هیچ یک از 
دشمنان، جرات تعرض به میهن عزیز اسالمی را ندارند.

کاخ سفید به ایران شماره تلفن داد!

رئیس جمهور  ترامپ«  ادامه خوش خیالی »دونالد  در 
آمریکا برای مذاکره با سران ایران، شبکه »سی.ان.ان« 
به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد که کاخ 
سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا دولت 

ایران بتواند با استفاده از آن با آمریکا تماس بگیرد.

برجامی که منافع ایران را تضمین 
نکند به آن التزام چندانی نداریم

حسام الدین آشنا با اشاره به سالگرد خروج آمریکا 
از برجام، گفت: برجامی که منافع ایران را تضمین 
نکند به آن التزام چندانی نداریم. نمی توان انتظار 
داشت که یک طرف به طور کامل به تعهدات خود 
چندانی  تالش  دیگر  طرف های  ولی  کند،  عمل 

برای انجام تعهدات خود نداشته باشند.

 اگر مردم خودرو نخرند قیمت ها 
تا 2۰ درصد کاهش می یابد

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
از  مردم  پرهیز  در صورت  اسالمی گفت:  شورای 
خرید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و 
قیمت ها تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. محمدرضا 
منصوری اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدامی برای 
نشده،  خودرو  بازار  به  دالالن  ورود  از  جلوگیری 

مردم باید خودشان اقدام کنند.

برنامه امتحانات نهایی 
مدارس تغییر کرد

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، اصالحیه 
تحصیلی  رشته های  تمام  نهایی  امتحانات  برنامه 
دوره های متوسطه نظری، پیش دانشگاهی و پایه 
دوازدهم دوره دوم متوسطه را اعالم کرد که  از 31 
اردیبهشت شروع و تا دهه سوم خرداد ادامه دارد. 

طرح »ساماندهی بازار خودرو«
 کلید خورد

کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح »ساماندهی 
بازار خودرو« را نهایی کرده و قرار است به زودی آن 
را به صحن علنی مجلس ارائه کند. این موضوع را 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  قاضی پور  نادر 
مجلس شورای اسالمی به خبرنگار میزان گفته است.

صدور فوری احکام جدید
 حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به 
لزوم ابالغ امتیاز جداول مواد 1۰9 و 11۰ قانون مدیریت 
خدمات کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، از 
آمادگی این صندوق برای صدور فوری احکام جدید 
حقوق بازنشستگان در سال 98 خبر داد. وی اظهار کرد: 
با توجه به تفاهم صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، 
این سازمان متعهد به تخصیص مجموعا 1۲ هزار و 
۲5۰ میلیارد تومان بابت افزایش سنواتی و همسان 

 سازی برای سال 98 شده است.

تاکید رئیس جمهور بر اتمام
 مسکن مهر تا پایان امسال

با اشاره به لزوم   قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
همکاری دستگاه های خدمات رسان در پروژه های 
تکمیل  بر  جمهور  رئیس  گفت:  مهر  مسکن 

مسکن های مهر کشور تا پایان امسال تاکید دارد.

میزان- تاکنون سود سهام عدالت در مجموع 
کامل  طور  به  نفر  میلیون  یک  و  سی  به 
و  کارکنان  نفر  میلیون   1۰ و  شده  پرداخت 
کارمندان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان 
تأمین  کشوری،  بازنشستگی  صندوق های 
اعالم  طبق  مسلح  نیرو های  و  اجتماعی 
سازمان خصوصی سازی طی دو ماه آینده به 

مرور واریز خواهد شد.
مشمولین سهام عدالت شامل ۴9 میلیون و 
۲۲۶ هزار و 193 ایرانی را در بر می گیرد که 
البته از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر فوت 
شده اند، اما با توجه به اینکه افراد فوت شده نیز 
کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه 
آن ها حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را 

دارند، فهرست مشموالن سهام عدالت همان 
عدد ۴9 میلیون و ۲۲۶ هزار و 193 نفر است. 
این در حالی است که سهام عدالت نتوانسته 
است چندان در مسیر اصلی خود قرار گیرد، چرا 
که طی 1۲ سال گذشته این سهام ارزش انتقال 
)خرید و فروش( و ارزش مدیریت نداشته و اگر 
هم سودی به آن تعلق گرفته بسیار ناچیز بوده 
است.نکته قابل توجه اینجاست که برای سود 
سال مالی 95 برای یک میلیون تومان سهام 
عدالت فقط 15۰ هزار تومان و برای سال مالی 
9۶ نیز این عدد به 1۷5 هزار تومان رسیده 
سود  واریز  از  دور  جدیدترین  در  البته  است. 
سهام عدالت، از پاییز سال 9۷ روند پرداخت 
به مشموالن کلید خورد و طی این سال در 

چهار مرحله سود سال مالی 9۶ شرکت های 
سرمایه پذیر به حساب مشموالن واریز شد 
که در آخرین مرحله که مربوط به اسفند سال 
9۷ می شد مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب 
۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مشموالن واریز 
شد. با این وجود با پرداخت سود سهام عدالت 
به این افراد، ۲ میلیون نفر از سایر مشموالن 
در صف دریافت سود باقی مانده اند که مقرر 
میلیارد  شده طی روز های جاری جمعاً 1۶5 
تومان سود بین این افراد تقسیم شود. به این 
ترتیب، با احتساب سود های پرداخت شده به 
این گروه باقیمانده از مشموالن، تاکنون سود 
سهام عدالت در مجموع به سی و یک میلیون 
نفر به طور کامل پرداخت شده است.گفتنی 

که  مانده  باقی  قشر  تنها  بین  این  در  است 
همچنان در صف دریافت سود سهام عدالت 
سال مالی 9۶ باقی خواهند ماند، 1۰ میلیون 
نفر کارکنان و کارمندان دستگاه های اجرایی 
بازنشستگی  صندوق های  بازنشستگان  و 
کشوری، تأمین اجتماعی و نیرو های مسلح 
خصوصی  سازمان  اعالم  طبق  که  هستند 
آینده  ماه  دو  نیز طی  این قشر  سازی سود 

به مرور واریز خواهد شد.

واریز تدریجی سود سهام عدالت دهک باقی مانده 

سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر پایبندی اروپا 
به برجام خواستار تداوم آن شد و گفت: برجام 
یک منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما و جهان 
محسوب می شود. ما باید از این دستاورد کلیدی 
محافظت کنیم. کماکان به تعهدات خود پایبند 
می مانیم  و از ایران هم می خواهیم در راستای 
اولتیماتوم را  این  تعهدات خود عمل کند. ما 
رد کردیم چرا که در حال انجام تعهدات خود 
هستیم. مایا کاسیانچیچ سخنگوی اتحادیه اروپا 
در گفتگو با ایلنا مواضع اتحادیه اروپا، بعد از 

تصمیم اخیر دولت ایران مبنی بر کاهش برخی 
از تعهدات برجامی را مطرح کرد.

توقف اجرای تعهدات برجامی
 از سوی ایران ما را نگران کرده است
سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به تصمیم اخیر 
ایران که به سفرای کشورهای باقی مانده در 
برجام هم ابالغ شده است، گفت: این تصمیم 
ایران ما را نگران کرده است و باعث تاسف 

است!

دلیل رد ضرب االجل ایران
 از سوی اتحادیه اروپا

به  ایران  ادامه در مورد ضرب االجل  وی در 
از سوی  این ضرب االجل  رد  و  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه اروپا گفت: ما این اولتیماتوم را رد کردیم 
چرا که در حال انجام تعهدات خود هستیم. ما به 
برجام متعهدیم و در هماهنگی کامل با توافق 

هسته ای ایران عمل می کنیم.

خواهان تداوم برجام هستیم
کاسیانچیچ افزود: ما و اعضای برجام در حال 
تعهدات  و  هسته ای  توافق  تحلیل  و  بررسی 
خود در آن هستیم. بنابراین از این به بعد هم به 
تعهدات خود پایبند خواهیم بود و خواهان دوام 

کامل برجام هستیم.

برجام برای ما یک دستاورد جهانی
 و توافقی مهندسی شده  است

این مقام اتحادیه اروپا در مورد آینده برجام و 
نقش اتحادیه اروپا در حفظ حیات برجام گفت: 
ما کامال به برجام متعهد هستیم. برجام برای ما 
و جهان یک دستاورد جهانی است. برجام یک 

ساختار کارشناسی شده و نظام مند و یک توافق 
مهندسی شده است.

به نفع همه است که برجام زنده بماند
وی در ادامه اظهار کرد: برجام باید زنده بماند. 
برجام یک توافق مهم در زمینه عدم گسترش 
سالح های هسته ای محسوب می شود. بنابراین 
داشته  تداوم  که  است  جهان  همه  نفع  به 
باشد. بنابراین ما تالش خود را در مورد توافق 
هسته ای با ایران خواهیم داشت و به طور کامل 
برای  و  بوده  پایبند  خود  برجامی  تعهدات  به 

اجرای تعهدات برجامی مان اقدام می کنیم.

برجام یک عامل کلیدی 
برای حفظ امنیت است

سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر خواست اتحادیه 
گفت: برجام برای همه ما مهم است. برجام یک 
منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما و جهان 
محسوب می شود. ما باید از این دستاورد کلیدی 
محافظت کنیم. کماکان به تعهدات خود پایبند 
می مانیم  و از ایران هم می خواهیم در راستای 

تعهدات خود عمل کند.

دلیل رد ضرب االجل ایران از سوی اتحادیه اروپا

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نهبندان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۲۴- ۱۳۹۷/۸/۲۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای فرج ا... هاشم زائی فرزند غالم 
به شماره شناسنامه ۳۹۲۶ صادره حوزه چهار بیرجند به شماره ملی ۵۶۳۹۲۶۰۸۲۳ در پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۱۲ 
نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک باب اتاق به مساحت ۳۱۸۳ مترمربع پالک ۱۶ فرعی از ۲- اصلی مزرعه همری بخش 
۵ نهبندان به صورت انتقالي مع الواسطه از مالک رسمی محمد تقی ثقفي و فرخ لقا ثقفی به آدرس نهبندان - مزرعه همری نهبندان 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند 
معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در 
مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 

مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۳/۶
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه 
)نوبت اول(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و 
یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه ادعایی دارند دعوت می شود ظرف 
مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه شرکت 
به نشانی بیرجند اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی به کدپستی 
۹۷۹۸۸۱۴۴۴۵ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی 

از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
هیئت تصفیه

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت خدمات بیمه کشاورزی سبز آفرینان فلق 
)سهامی خاص( شماره ثبت: ۳۳۷۱    شناسه ملی : ۱۰۳۶۰۰۴۷۸۲۳   تاریخ انتشار: ۹۸/۲/۲۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت خدمات بیمه کشاورزی سبز آفرینان فلق )سهامی خاص(پنجشنبه  
۹۸/۳/۲ به ترتیب ساعت ۱۵ و ۱۸ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان شهدا ۴- روبروی مسجدالنبی)ص( طبقه سوم - واحد ۱۲ برگزار می 
گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 

و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: کاهش اعضای اصلی - تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی: تصویب صورت های مالی - انتخاب مدیران - انتخاب بازرسان
هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه کشاورزی سبز آفرینان فلق

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(

نظر به اینکه آقای سلمان پروانه فرزند حسین )مالک( به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت کاداستری به شماره 

سریال چاپی ۲۳۲۳۵۵ - ج ۹۶ مربوط به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۴۴۵/۹۵ مترمربع پالک ۲۹۹۷ فرعی از یک - اصلی 
واقع در شهر نهبندان بخش پنج نهبندان به دلیل سرقت مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور 
در دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۳۳۰ به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی 
۳۴۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ دفتر اسناد رسمی ۵ نهبندان در قبال مبلغ ۲/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک کشاورزی می باشد و دفتر 
امالک حکایتی بیش از این ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

برابر مقررارت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۲
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ۴۹۰۱- اصلی بخش یک بیرجند واقع در 
خیابان حکیم نزاری مورد تقاضای آقای محمد حسن الهامی زاده در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ ساعت ۱۰ صبح در محل 

شروع  و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۱۴ 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 ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۲۲
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی پالک ۱۷
دفتر پیشخوان خدمات دولت   3242  3242- ۰۹۱۵۵6۱432۰ - چمنی

صاحبان محترم مشاغل
جریمه بیمه و مالیات

از گرفتاری های شغلی 
ایجاد می شود. فقط یک 

نوبت به مرکز تخصصی بیمه 
و مالیات مراجعه فرمایید  تا 

هرگز جریمه نشوید.

صاحبان محترم خودرو 
هر چه سریعتر جهت

 ثبت نام
 کارت سوخت

 مراجعه نمایید.
 )صبح و عصر(

کارگاه های مشمول
 کارت بهداشت 

از این پس برای صدور و 
تمدید کارت بهداشت 
صبح و عصر مراجعه 

فرمایید.

سهام داران محترم 
بورس

خدمات بورس سجام  
اصالح مشخصات انتقال

 به وراث و ... صبح و عصر
 انجام می شود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰۶۶۱ اجرایی آقای مهدی مباشری فرزند محمد علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۲۱/۵۴۷/۵۰۰ ریال در حق خانم فاطمه حیدری و مبلغ ۲/۹۷۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودرو 
سواری پراید صبا جی ال ایکس آي مدل ۱۳۸۹ سفید رنگ به شماره انتظامی ۵۷ ب ۸۹۳ ایران ۵۲ متوقف در پارکینگ کالنتری ۱۵ مهرشهر ) که حسب نظر کارشناس منتخب: وضعیت اتاق و شاسی سالم ، سقف و بدنه سمت راست گلگیر عقب و درب دارای رنگ 

است، وضعیت موتور به علت عمل نکردن باتری روشن نشد ولی به نظر سالم می باشد. وضعیت انتقال نیرو سالم می باشد.وضعیت فرمان و سیستم تعلیق و جلوبندی و ترمزها به نظر سالم می باشد. سن فرسودگی ۹ سال، قابل شماره گذاری می باشد. بیمه نامه ارائه نشده است. سه 
حلقه الستیک دارای وضعیت ۸۰ درصد و یک حلقه ۱۰ درصد سال می باشد.درب موتور بدون رنگ صافکاری شده است( معرفی و توقیف و )با فرض دارا بودن بیمه نامه ( به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ  ۱۳۹۸/۳/۸ 
 از ساعت ۹ الی ۹/۳۰صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت 
 و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - 

بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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تولید 3 تن تخم مرغ در خراسان جنوبی

از آغاز امسال در واحد های مرغ تخمگذار خراسان جنوبی تولید شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارزش تخم مرغ تولید  صداوسیما - 2 هزار و ۹۷۰ تن تخم مرغ 
 شده در استان را 16۹ میلیارد  ریال اعالم کرد. قوسی با اشاره به اینکه هزار و ۹8۰ تن تخم مرغ مازاد تولید شده به سایر استان ها ارسال شده است، افزود: بیشترین 
تخم مرغ ارسال شده به سیستان و بلوچستان بوده است. وی تعداد واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در استان را 36 واحد به ظرفیت یک میلیون و 423هزار و 4۰۰ قطعه عنوان کرد.

نمایندگان محترم مجلس به نظر شما جالب نیست 
از مواد غذایی و یا وسایل ضروری  هر هفته یکی 
کمیاب و گران می شود و چند روز بعد دولت چندین 
آن  دولتی  توزیع  با  که  دهد  می  اختصاص  میلیارد 
جنس قیمت آن را کنترل کند و به قشر آسیب پذیر 

فشار اقتصادی وارد نشود.
۹1۰...۷24

خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. کار به جایی رسیده 
که نانوایی لواش دولتی محله مون نان هایی که کمی 
سوخته یا کنارش خمیره به دست مردم می دهد و نان 
خوب را به مشتری خصوصی. چندین بار این کار را 
دیدم. به خدا این کار درست نیست بترسید از خدای باال 
سرتون. فقط یادتون باشد که خدا از حق خودش می 

گذرد ولی از حق الناس هرگز.
۹15...46۰

مطالب راجع زباله گردها را خواندم بعضی از سر بی 
نیازی این کار را می کنند ماشین، منزل باالی شهر، 
منزل مشهد، 3 منزل در شهر و... اگه سامان دهی شود 

بعضی از نیازمندان این کار را انجام دهند خوب است
۹15...۷68
سالم آوا لطفا این پیام رو چاپ کنید من جوابم رو 
بیرجند می خوام جناب آقای عبادی  امام جمعه  از 
 1۹ از  سورگ  روستای  کنید  رسیدگی  شما  لطفا 
اردیبهشت به علت ترکیدگی لوله آب نداشته تکلیف 
بزرگتری  نکنه مشکل  خدا  چیه  مردم  روزه  و  نماز 
هم  رو  بحران  ستاد  معنی  بیاد  پیش  مردم  برای 
درست  نمیتونن  رو  لوله  یک  ترکیدگی  فهمیدیم 
دارن  آب  بدون  روستا  یه  مردم  روزه  سه  دو  کنن 
خسته  واقعا  نظافتی  نه  حمامی،  نه  میکشن  عذاب 
این همه درایت و دوراندیشی  به  نباشید خدا قوت 

سازمان آب و فاضالب .!..
۹35...464
با سالم و قبولی طاعات و عبادات از پرسنل خدوم و 
زحمت کش اتفاقات برق کمال تشکر را داریم که شب 

و روز را نمی شناسند.خدا قوت
۹15...۷۰۹
و  شوراها  و  مجلس  در  مردم  نمایندگان  به  خطاب 
جهاد کشاورزی، چرا وام تولیدی صنایع در سال جدید 
با نرخ بسیار باال اعالم شده که با شعار سال جدید 
که رونق تولید می باشد تفاوت دارد؟ حمایت از تولید 

کجاست؟ متشکرم
۹15...۷13
باسالم و خداقوت. از مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خواهشمندیم، هرچه بیشتر و زودتر اقداماتی را برای 
انجام  )ع(  باقریه  امامزادگان  متبرکه  بقاع  تکمیل 

دهند.اجرکم عندا...
۹15...368
داریم  قرار  رمضان  مبارک  ماه  در  احترام  و  با سالم 
از مسئوالن امر تقاضامندیم که به فکر تغییرکاربری 
وکارگر  اقشار ضعیف  به  مربوط  که  آباد  امیر  اراضی 
هست و با این اوضاع اقتصادی و گرانی مسکن توانایی 

خرید را ندارند باشند.باتشکر
۹15...151
گوش   به  بار  چندمین  برای  لطفا  آواجان.  سالم 
شهردار محترم این درد دل ما را بنویسید که ما از 
دهه شصت منتظریم زمین های کنار فنی و حرفه ای 
شهرک شهید مفتح اجازه بدن بسازیم و از آواره گی 

و سردرگمی نجات یابیم.
۹15...214

محمودآبادی- صندوق عقب 4۰5 را باال زده دیگ بزرگ آش را با 
لوازم و ابزار الزم برای گرم نگهداشتن بیرون می آورد و بدون هیچ 
 تشویشی داد می زند، آش بیا آش گرم بخور، اندکی بعد عده ای
 انگار از دست پسر خاله شان آش می گیرند. اقدام به خرید می کنند، 
بی توجه به اینکه همراه با پول شان جان شان را هم به جام این 

دستفروش ریخته اند.

دور از دید مسئوالن 
حاشیه جاده در امتداد بند دره و البته در چهارشنبه بازار بیرجند انواع 
دستفروشان مواد غذایی را می توانید پیدا کنید. فروشندگان آش رشته 
در امتداد بند دره بیرجند و گاهی در خروجی نمایشگاه های پاییزه و 
بهاره و انواع نمایشگاه های دیگر فقط تعدادی از دستفروشانی هستند 

که در این شهر بدون چالش اقدام به چنین کاری کرده اند.
یکی از مالکان تفرجگاه های بند دره که مدت هاست با سرمایه گذاری 
در این مکان ، سعی کرده فضای مطبوعی برای گردشگران ایجاد 
کند در گفتگو با آوا می گوید: متاسفانه هر هفته بعد ازظهر جمعه در 
 نزدیک بند ردیف به ردیف آدم های گوناگون که معلوم نیست آش ها 
و دیگر مواد خوراکی گرم را چطور و چگونه درست کرده اند  اینجا 

آمده و   مواد غذایی می فروشند.
بخشی، با اشاره به آشپزخانه ای که در کنار آالچیق هایش احداث 
کرده، اضافه می کند:ماموران بهداشت مدام وحتی ناگهانی ازاین 
آشپزخانه بازدید می کنند. خود ما که در اینجا کار می کنیم باید 
کارت سالمت یا کارت بهداشت داشته باشیم. در ضمن برای داشتن 
این کارت ها باید به مرکز بهداشت پول بدهیم، اما در عجبم چرا 
این دستفروش ها بدون هیچ محدودیتی  مواد خوراکی آن هم گرم 

می فروشند.
وی که برای هر بخش از آالچیق ها و هزینه هایی که آنجا کرده 
مجبور بوده است تمام موارد بهداشتی را 1۰۰ درصد انجام دهد، از 
این دوگانگی برخورد  مسئوالن بهداشتی ناراحت است. البته بخشی، 
از رفتار برخی شهروندان نیز ابراز شگفتی  می کند چرا که می دانند در 
مکانی که همه چیز در آن در کنترل بهداشت است و همان محصول 
و غذا با کیفیت بهتر ارائه می شود به خاطر هزار تومان ارزان تر 
سالمتی خود را به خطر می اندازند. این نکات توسط عده ای دیگر از 

رستوران داران و کافه داران نیز مطرح می شود.

افزایش دستفروشان
شواهد نشان می دهد در سال های اخیر بر تعداد دستفروشان 
در استان به ویژه  در شهربیرجند افزوده شده و با وجود اقدامات 
به  و  نرفته  بار  زیر  آنها  افراد،  این  برای ساماندهی  شهرداری 
می فروشند.  خیابان ها  در  را  خود  محصوالت  گوناگون  طرق 
از طرفی، شلوغی ها و ناامنی های ایجاد شده توسط این افراد 
کامال ملموس است و ازطرف دیگر محصوالتی که از سوی 
آنها به فروش می رسد، مستقیم یا غیرمستقیم با سالمتی مردم 
در ارتباط هستند. بعضی از محصوالت مانند منسوجات و مواد 
آرایشی تاثیر غیرمستقیم دارند و برخی دیگر مانند غذاهای طبخ 
شده، مستقیم بر سالمتی افراد تاثیر می گذارند. این روزها تعدادی 
از دستفروشان را عالوه بر مکان های تفریحی به راحتی در 
چهارشنبه بازار بیرجند نیز می توان دید، دستفروشانی که به 
راحتی ترشی، شیره انگور ، خیار شور فله ای و انواع بسیاری از 

مواد غذایی را بدون هیچ  محدودیتی عرضه می کنند و تعجب 
اینکه عده ای از مردم نیز این مواد را به دلیل ارزان تر بودنش 
می خرند. اما مشکل اصلی این است که این غذاها چگونه و در 
کجا طبخ شده، آیا موارد بهداشتی در آنها رعایت می شود یا خیر 
و مهم تر از آن چرا قیمت غذاهایی که توسط دستفروشان به 

فروش می رسد، تا این حد ارزان است.  

 همه جا هستند! 

همان طور که پیش تر ذکر شد، دستفروشانی که غذا  می  فروشند  
در روز های خاص بساط خود را در نقاط پرتردد شهر پهن می کنند، 
پشت وانت بار گرفته تا در پناه یک خودرو فرقی ندارد. همه جا  

هستند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود. 
 رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت بیرجند که دل پر دردی از 
این معضل دارد  درباره گستره حضور این افراد در بیرجند می گوید: 
متاسفانه از یک طرف به سبب فقدان برخورد قاطع با این افراد و از 
طرف دیگر بی اعتنایی آنها به ساماندهی های صورت گرفته از سوی 
شهرداری، این افراد توانسته اند در بسیاری از نقاط شهر بیرجند که 
در یک دوره زمانی پر تردد است مانند حاشیه بند دره، بند امیرشاه و 
حتی چهار شنبه بازار بیرجند حضور یافته و به فروش غذاهای ارزان 

قیمت مشغول شوند.   

مواد مصرفی نامرغوب
حسین محمودآبادی با ابراز تاسف از استقبال مردم برای خرید از 
این غذاها می افزاید: قیمت پایین، بسیاری از شهروندان را جذب 
خود می کند. وی در ادامه درباره علل پایین بودن قیمت این غذاها، 
می افزاید: مشخص نیست این غذاها در چه محلی و با چه مواد اولیه 
ای تهیه می شوند. طبق بررسی های ما، علت ارزانی این خوراکی ها 

و ا نواع مواد غذایی دیگری که بدون نام و نشان تجاری و در محیط 
های عمومی توزیع می شود، این است که دستفروشان آنها را با 
استفاده از مواد بی کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته تهیه می کنند 
که متاسفانه مصرف این مواد می تواند آسیب های جدی بر سیستم 

گوارشی مردم وارد آورد. 

هیچ  ارزانی بی دلیل نیست 
 اما نکته جالب توجه این است که با یک حساب سرانگشتی 

ارزان  بی دلیل  غذاها  نوع  این  قیمت  که  شد  متوجه  می توان 
نیست و صحبت های بسیاری از مسئوالن، از جمله محمودآبادی 
پیرامون مواد اولیه نامرغوب این غذاها کامال صحیح است. به 
طور کلی برای قیمت گذاری غذا در رستوران های تحت نظارت 
اتحادیه، هر ماده اولیه قیمت خاص خود را دارد؛ آن هم با قیمت 
های بازار امروز که ساعت و ثانیه اش با هم فرق دارد. وی در 
مورد تعیین قیمت غذا در واحدهای صنفی مجوزدار می گوید: 
قیمت همین غذاهایی که بعد از محاسبه سود و هزینه ها به دست 
مصرف کننده می رسد، برای یک واحد معمولی )و نه لوکس( که 
به عنوان یک شهروند مالیات پرداخت کرده و بیمه کارگران را 
می پردازد، فقط اندکی تفاوت دارد که در نهایت باید گفت خرید 
از یک دسفروش به خاطر دو هزار تومان با توجه به مخاطراتی 
که دارد می تواند تا 1۰۰ ها برابر هزینه های درمانی بتراشد. 
نکته حائز اهمیت این است که مواد خوراکی باید تحت نظارت 

سازمان های مربوط تهیه و طبخ شوند.
  رئیس اتحادیه چلوکباب بیرجند بر این عقیده است که فروش 
محصوالتی مانند کمربند و روسری توسط دستفروشان هم گرچه 
جایز و صحیح نیست، اما لطمات کمتری را نسبت به مواد غذایی و 

خوراکی به سالمتی شهروندان وارد می آورد.  

تفاوت واحد مجوزدار و بدون مجوز  
هر واحد صنفی پس از اخذ مجوز از اتحادیه مربوطه، به طور 
کامل تحت نظارت قرار می گیرد و اغلب در این واحدها تخلفی  
رخ نمی دهد که اگر هم چنین اتفاقی روی داد، اتحادیه با انها 
برخورد می کند. محمودآبادی درباره تفاوت رستوران های مجوزدار 
و اماکنی که مخفیانه و غیرمجاز به فعالیت مشغول هستند، توضیح 
می دهد: تفاوت در این است که فرد برای اخذ مجوز رستوران باید 
مراحل گوناگون چون نظارت کمیسیون فنی و بهداشت را گذرانده 

و تاییدیه آن را دریافت کند. اشخاص برای دریافت مجوز باید 
آزمایش فنی بدهند و تمام کارگران نیز باید کالس بهداشت را 
گذرانده باشند. در حالی که در مکان های غیرمجاز که به طبخ غذا 
برای فروش توسط دستفروشان مشغول هستند، چنین اقداماتی 

صورت نمی پذیرد و عمال هیچ نظارت بهداشتی وجود ندارد. 

تشکیل کارگروه، راهکار رفع معضل 
بیرجند،  شهر  در  پدیده  این  تصور  از  خارج  افزایش  وجود  با 
نهادهای نظارتی باید برای رفع آن و جلوگیری از بازی افراد 
سودجو با سالمتی مردم اقدام کنند، اما حضور و برخوردتنها یک 
نهاد به هیچ وجه کارساز نیست. حسین محمودآبادی در این باره 
می گوید: کارگروهی متشکل از شهرداری و بهداشت می توانند 
به میزبانی ما در محل اتحادیه حضور یابند تا با همکاری و 
همفکری یکدیگر نسبت به برخورد با این افراد و مهم تر از آن 
اقدام  این محصوالت  از مخاطرات مصرف  آگاه سازی مردم 

کنند. زیرا این مشکل با همکاری نهادها حل خواهد شد.
 از طرف دیگر، از آنجایی که برخی از آگهی های رستورانی 
ملزم  باید  رسانه ها  هستند،  مجوز صنفی  بدون  نشریات  در 
رسانه  در  انتشار  برای  آگهی  دریافت  صورت  در  که  شوند 

خود،  ابتدا پروانه کسب آگهی دهنده را مشاهده کرده و بعد 
برای انتشار آگهی اقدام کنند.  

چاره چیست؟ 
از آنجایی که سالمتی انسان آسان و ارزان به دست نمی آید و 
هیچ ارزانی بی علت نیست، در وهله نخست مردم باید درباره  
آسیب های ناشی از مصرف این نوع غذاها آگاه شده و از خرید 
غذا از دستفروشان، به ویژه در این ایام که هوا رو به گرمی 
برخورد  افزایش  نیز  بعد  مرحله  در  کنند.  نظر  می رود، صرف 
نهادهای نظارتی و همکاری دستگاه های مختلف برای ردیابی 
و پلمپ محل های طبخ این نوع غذاها و پس از آن برخورد با 
فروشندگان غذا در مکان های پرتردد شهر، می تواند سالمتی و 

جان شهروندان را در امان نگاه دارد.

 مثلث نظارتی الزم است
معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان نیز درباره این معضل 
به آوا می گوید: در بند دره و بند امیر شاه بیرجند حتی اماکن ثابتی 

داریم که مجوزهای بهداشتی را ندارند که با آنها درگیر هستیم.
کامبیز مهدی زاده با اشاره به موضوع اشتغال های خانگی و ... می 
افزاید: متاسفانه برخی از مراجع به اسم و شعار حمایت از کسب و 

کار مشکالت زیادی برای حوزه بهداشت درست کرده اند.
حتی  موضوع  این  با  برخورد  در  گاهی  کند:  می  اضافه  وی 
دستفروشانی در شهر می بینیم که از جاهایی نامه گرفتند که کاری 
به کارشان نداشته باشیم. در حالی که کار آنها با سالمت مردم گره 
خورده است. به گفته وی، مرکز بهداشت استان با موارد زیادی نیز 
برخورد کرده اما تا کمک مردم نباشد نمی توان کاری از پیش برد. 
مردم اگر به این آگاهی برسند که اینها برای سالمتی شان تهدید 
است و خرید نکنند، یقینا بازار آنها هم از رونق خواهد افتاد. مهدی 
زاده می افزاید: بر اساس گزارشاتی که به ما می رسد و بر اساس 
بازدیدها اگر به مواردی برخورد کنیم حتما آنها را به مراجع قضایی 
معرفی می کنیم. هر چند معرفی کردن کسی که هیچ مجوزی 

ندارد، کار خیلی سختی است.

راهکار  اصلی
 رئیس مرکز بهداشت استان تنها راهکار این معضل را همکاری 
سه جانبه بین نیروی انتظامی، شهرداری و مرکز بهداشت   می 
داند. مهدی زاده تاکید می کند که تالش این نظارت سه بخشی 
فقط زمانی موفق خواهد بود که مردم از آنها خرید نکنند. وی از 
بروز اپیدمی هایی در استان خبر  می دهد که در ردگیری علت آنها 

به دستفروشان ختم شده است. 
هر چند راهکارها به مردم ختم می شود اما وقتی یک رستوران دار 
برای عرضه غذایی که به دست مردم می دهد باید از هفت خان 
بهداشتی عبور کند و در کنارش پول کارگر و بیمه و مالیات هم 
بدهد، این نهایت بی انصافی است که عده ای بدون مجوز فقط به 
بهانه کسب و کار اقدام به دستفروشی کنند که اگر به راستی بهانه 
این باشد پس رستوران داران هم برای کسب و کارشان تالش می 
کنند و نباید گرفت و گیرهای بهداشتی و مالیاتی و ... تا حد تعطیلی 
واحد پیش برود. به راستی که این ضد و نقیض های قانونی بیشتر 

از هر دردی اصناف را بی انگیزه می کند.

نت
نتر

س: ای
عک

جان مردم در جام دستفروشان غذا

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

09333193047    هدیه: 30 هزار تومان

دفتر هیئت: طالقانی ۱5- مجتمع عسل
 A هیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد

شله اصل مشهدی - سوپ
چلو جوجه ۱۱ هزار تومان

کباب کوبیده ۱2 هزار تومان
چلو مرغ سرخ شده ۱۱ هزار تومان

چلو قورمه سبزی و قیمه 8 هزار تومان
*** کیفیت و قیمت مناسب را با ما تجربه کنید ***

غـذای آمـاده پیـام
پذیرای همشهریان عزیز جهت مراسم افطاری می باشیم.

انتهای خیابان غفاری - روبروی غفاری ۲۹- جنب سرپرستی بانک رفاه 
۰۹۱۵۸۶۲۶۴۷۵ -۰۹۱۵۸۶۰۴۴۹۷ -3۲3۴۵۰۵۰-3۲3۴۵۱۱۱- 3۲3۴۵۱۱۲

غذا فقط بهانه است 
 دلخوشیم به دیدار دوباره...

ظرفیت ۱00 نفر
بیرجند پاسداران 3-  جنب مسجد امام حسین )ع(

۰۹۱۵۸۶۱۰۰۵۶
  3۲۲۲۲۷۱۱ -3۲۲۱۱۰۰۰ 

مدیریت جاویدان پور

تهیه غذای حسینیون

شله مشهدی اصل
حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

شنیسل منجمد     205000 ریال
ران مرغ درشت منجمد   108000ریال

محصـوالت  شهـراد:
سوسیس آلمانی 2      54000 ریال
سوسیس آلمانی 1       59000 ریال
کوکتل قرمز 55%      79000 ریال
هات داگ 55% هلندی 128000 ریال
هات داگ 70% ویژه     148000 ریال
کالباس مارتادال 40%  72000 ریال

کالباس لیونر 55%   158000 ریال
کالباس خشک 60%  175000 ریال
کالباس خشک70%    235000ریال
همبرگر 30% معمولی 38000 ریال
همبرگر 60% ممتاز     89000 ریال
کباب لقمه 70%          45000 ریال
استیک مرغ 70% )10 تایی( 165000 ریال
استیک گوشت 70%     ً   ً    195000 ریال
استیک پاک جم       225000 ریال
همبرگر 60% پاک جم  185000 ریال

همبرگر 60 % مام      215000 ریال
همبرگر 30 % مام       95000 ریال
پنیر پیتزا قرمز           179000 ریال
پنیر پیتزا مطهر آبی     285000 ریال
ذرت  منجمدتایلندی   158000 ریال
ذرت منجمد چینی    153000 ریال
خالل سیب زمینی   کیلویی134000ریال

انواع سس رعنا موجود است
کاغذ کاهی کیلویی      189000 ریال
پالستیـک سـاندویـچ پنگوئـن   
 بسته ای 28000 ریال 

 دالیا پروتئیـن

آدرس: بازار روز پاسداران 09901125789- 05632442876 بهروش

مرکز فروش مینی کیس های قدرتمند  سرعت باال
رم DDR3    فقط۶50 هزار تومان ساعت کاری: ۱8 الی 20

@ asbirjsnd    www.asbirjand.ir    15آدرس: حاشیه پاسداران



موفقیت و انرژی

فضیلت ماه رمضان

یادگرفتن، شریک کاری و مطالعه کتاب

ائول گروسینگر مدیر سایت موفقیت  می گوید: اولین 
شرکتش را اساساً بر مبنای سه اصل بنا کرده است: 
راهنما و شریک کاری اش، مطالعه  از   یاد گرفتن 
ها  قول  نقل  درونی سازی  و  کتاب های خودآموز 
های  شخصیت  استراتژیک  و  ارزش  با  سخنان  و 
به  نقل قول های  اضافه می کند که  او  برجسته. 
اصطالح او »تاکتیکی« که گاهی اوقات بسیار کلی به 
نظر می رسند برایش بسیار مفید واقع شده اند، چرا که 
گاهی اوقات وقتی عمیق در موردشان فکر کرده است، 
دریافت های کوچک اما بسیار راهگشایی از آنها حاصل 
کرده که از بسیاری جهات در رشد کسب و کارش به او 
 کمک کرده اند. رشد هیچ گاه شانسی اتفاق نمی افتد؛

بلکه نتیجه کنار هم قرار گرفتن و همکاری نیروهای 
گوناگون است. 

فضیلت ماه رمضان در سخن بزرگان دین

ماه رمضان به عنوان ماه مهمانی خدا دارای فیض و 
برکت خاصی است. ماهی سرشار از حس و حال معنوی 
که حسنات و فضیلت های فراوانی دارد. امام باقر )علیه 
السالم( فرمودند: خداوند مالئکه ای دارد که موکل به 
روزه داران است و برای آنان در هر روز ماه رمضان تا 
آخر ماه رمضان طلب آمرزش می کند و هر شب، وقت 
افطار روزه داران را ندا می کند که ای بندگان خدا بشارت 
باد شما را که گرسنگی کمی تحمل کردید و سیری 
بسیار در پیش دارید و چون شب آخر ماه رمضان فرا 
رسد، روزه داران را ندا می  دهند که ای بندگان بشارت 
باد شما را که خداوند گناهان شما را آمرزید و توبه شما 
 را قبول کرد: ببینید در آینده چگونه عمل خواهید کرد.

)وسایل الشیعه،ج7، ص176(
رسول گرامی اسالم )صلی ا... علیه و آله( فرموند: بدانید 
ماه رمضان ماه بزرگی است خداوند حسنات و نیکی ها 
 را در این ماه مضاعف می کند، گناهان و بدی ها را محو 
می فرماید، درجات روزه داران را باال می برد، هر 
کس در این ماه رمضان صدقه ای بدهد خداوند او 
را می آمرزد و هر کس به مملوکان و کارگران خود 
آمرزد، هر کس  را می  او  پروردگارش  احسان کند 
را  او  خداوند  کند  اخالقی  و خوش  رفتاری   خوش 
برد خداوند  را فرو  آمرزد، هر کس خشم خود  می 
 او را می آمرزد، هر کس صله رحم کند خدا او را 
می آمرزد. سپس رسول خدا )ص( فرموند: این ماه 
شما مانند ماه های دیگر نیست زیرا چون به شما روی 
آورد با برکت و رحمت رو کند و چون بر شما پشت 

کند و برود، با آمرزش گناهان می رود... 
بدبخت واقعی کسی است که این ماه تمام بگذرد و 
گناهانش آمرزیده نشود و موقعی که نیکوکاران به 
دریافت پاداش پروردگار کریم موفق شوند او زیانکار و 

متاسف باشد. )آمالی شیخ صدوق، م 13(

وعده صبحانه برای بیماران
 دیابتی الزم و ضروری است 

افزایش زیاد قندخون بعد از صبحانه ناشی از تلفیق 
مقاومت انسولین در صبح در افراد مبتال به دیابت 

است. 

برای  پرچالش  غذایی  وعده  یک  صبحانه  وعده 
غذایی  وعده  است.   اولین  دیابت  به  مبتال  افراد 
ساده  شیوه  می تواند  صبح،  در  کربوهیدرات  کم 
ای برای پیشگیری از افزایش چشمگیر قندخون 

و بهبود کنترل گلوکز در طول روز باشد.  

آب گیالس دارای خاصیت 
آنتی اکسیدانی و ضد التهابی

آب گیالس دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی 
است که به کاهش حوادث ناشی از آسیب به ماهیچه ها 
حین ورزش کمک می کند، همچنین در درمان درد 

عضالنی تأثیر دارد. از این رو نوشیدن آب گیالس 
امکان بهبود سریع دردهای عضالنی را بعد از ورزش 
تسهیل می نماید. همچنین به کاهش میزان کلسترول 
و مقابله با چربی شکمی کمک می کند. البته به خاطر 
داشته باشید که این نوشیدنی نباید حاوی افزودنی ها 

باشد. 

فواید خوردن سیر
 با معده خالی

استفاده  ها  سرطان  انواع  از  جلوگیری  برای  سیر 
می شود. خیلی از افراد برای درمان فشار خون خود 

به طور مرتب از سیر استفاده می کنند. 

سیر عالوه بر اینکه برای گردش خون بسیار مفید 
است، جلوی بیماری های قلبی را می گیرد و به عملکرد 
مناسب کبد و مثانه کمک می کند. خوردن سیر قبل 
از صبحانه، باکتری ها را در معرض ویژگی های آنتی 
اینکه  احتمال  نتیجه  در  و  داده  قرار  بیوتیکی سیر 

باکتری ها نابود شوند بیشتر خواهد شد.

عسل قبل از خواب 
مغز را به سوخت و ساز وا می دارد

انرژی  از  و سرشار  پرخاصیت  غذایی  ماده  عسل 
عسل  مصرف  دارد.  بیشماری  فواید  که  است 
است  مفید  مشکلی  و  بیماری  هر  برای  تقریبا 

فواید  طبیعی  نادر. عسل  و  موارد خاص  در   مگر 
شگفت انگیزی دارد و معموال خوردن آن قبل از 
خواب پیشنهاد می شود. عسل باعث می شود کبد 
گلیکوژن الزم را برای شب تولید کند. وقتی قبل از 
خواب عسل می خورید مغز در حالت جستجو برای 

سوخت قرار می گیرد.

خواب کمتر از ۷ ساعت
 ریسک بیماری قلبی را به همراه دارد

خواب کمتر از 7 ساعت با افزایش ریسک لختگی 
عروق خونی، بیماری قلبی و افزایش مرگ و میر 
تنظیم  در  مهمی  نقش  مولکول ها  است.  همراه 

سالمت عروق داشته و میزان آنها به عنوان نشانه 
بیماری  و  التهاب  عروق،  و  قلب  خاص سالمت 
مولکول ها  میزان کمتر  داده می شوند.  تشخیص 
با بیماری قلبی مرتبط است، از این رو می تواند به 
عنوان نشانه ای برای تعیین میزان آسیب پذیری 

در برابر بیماری به کار گرفته شود.

در روزهای روزه داری غذای انسان دو وعده و فقط در شب میل می شود، به همین جهت نیاز است تا نکاتی 
درباره وعده مهم سحری رعایت شود. بهتر است نیم ساعت قبل از اذان صبح سحری تان را تمام کنید و در 

مدت باقی مانده به عبادت بپردازید و نزدیک اذان نصف لیوان شربت آبلیمو و کمی عسل بنوشید.
چه در سحر و چه در افطار بیشتر از یک سوم معده را پر نکنید که در افراد بالغ به طور نسبی چیزی حدود 330 
تا 500 گرم می شود یعنی در هر وعده بیشتر از این مقدار غذا میل نکنید و اگر باز هم میل داشتید، دست از 
غذا بکشید که حدوداً بعد از 20 تا 30 دقیقه احساس سیری می کنید زیرا پیام سیری از معده حدوداً 20 دقیقه 
دیرتر به مغز می رسد البته دقت شود که مجموع غذا و سبزیجات نباید بیشتر از 500 گرم شود. در وعده 

سحری از شیرینی های طبیعی مثل خرما، کشمش و عسل استفاده کنید.

بیماران قلبی که به واسطه بیماری خاص ناگزیر به مصرف دوز باالی آسپرین به خصوص توام با داروهای 
ضد پالکتی دیگر مثل کلوپیدوگرل یا داروی ضد انعقادی وارفارین هستند با روزه داری مستعد خونریزی 
گوارشی می شوند و نباید بدون مشورت با پزشک معالج روزه بگیرند. همچنین در برخی موارد الزم است 
پزشک اقدام به تغییر دوز برخی داروها نماید. بنابراین این دسته از بیماران نیز برای روزه داری حتما باید 

با پزشک معالج خود مشورت نمایند.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

روزه داری و بیماری های قلبیبهترین سحری از نظر طب سنتی

مهارت سخنرانی و صحبت کردن در جمع، برای برخی از 
ما یک آرزو و برای بسیاری از ما یک دغدغه و نیاز جدی 
است. مهارت حرف زدن مهارتی است که هر کسی که بخواهد 
می تواند آن را یاد بگیرد و به تبحر برسد. اگر قصد دارید مهارت 
صحبت در میان عموم را به خوبی یاد بگیرید در این مطلب 

برخی از بهترین نکات را به شما یادآوری می کنیم. 
حفظ تماس چشمی خیلی مهم است زیرا به شما این فرصت 
را می دهد که با شنونده های تان ارتباط بهتری برقرار کنید. 
ضمنا داشتن تماس چشمی باعث می شود شنونده ها چیزی 
که شما می گویید را عالوه بر شنیدن حس نیز بکنند. تا جایی 

که ممکن است سعی کنید با تمام شنونده های تان این ارتباط 
چشمی را حفظ کنید تا مطمئن شوید که همه به حرف های 

شما توجه می کنند.
وقتی بزرگنمایی و غلو می کنید به زبانی که از آن استفاده 
می کنید توهین می کنید. پس سعی کنید کلمات خود را محدود 
کنید، مخصوصا وقتی که راجع به موضوعی ساده و اصولی 
حرف می زنید. مشکل اغراق این است که باعث می شود در 
معرض دروغ گفتن قرار بگیرید و وقتی دروغ می گویید تا تاثیر 
بگذارید، شنونده ها عالقه و اشتیاق خود را نسبت به حرف های 

شما از دست می دهند.

آدم ها وقتی تصحیح می شوند یا راه حلی به آنها ارائه می شود 
گوش می  دهند اما زمانی که احساس کنند قضاوت می شوند 
احتمال اینکه دیگر نخواهند گوش دهند بسیار زیاد است. اگر 
شنونده های شما چیزهایی که انتظار دارند را نشنوند هم ممکن 
است همین اتفاق بیفتد. مثال اگر قصد شما از حرف زدن 
پیشنهاد راه حل باشد باید پیشنهادها را ارائه دهید و شنونده ها 
را منتظر و بالتکلیف نگه ندارید. هر زمانی از صحبت شما 
اگر احساس کنند حرف های تان چیزی نیست که منتظرش 
بودند، عالقه  و تمرکز خود را از دست داده و توجه خود را 

معطوف چیزهای دیگری خواهند کرد.

چه کنیم تا بقیه به ما گوش دهند؟

آیه روز

مقام بلند )یا غنائم( خاّص فقیران مهاجرین است که آنها را از وطن و اموالشان به دیار غربت راندند در صورتی که )چشم از خانه پوشیده 
و( در طلب فضل و خشنودی خدا می کوشند و خدا و رسول او را یاری می کنند، اینان به حقیقت راستگویان عالمند.)سوره حشر/ آیه 8(

سخن روز

»اگر دقیق تر نگاه کنید درخواهید یافت که تحقق اغلب موفقیت های یک شبه، زمان زیادی برده است و به 
راحتی به دست نیامده است پس باید تالش مضاعف داشت. )استیو جابز(
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

32227177- 09155618482      موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

تخریب و گودبرداری محمدی  
۰۹۱۵۵۶۳۷۰۷۴

سند و برگ سبز خودروی سواری پراید به شماره پالک ۸۷۹ ب ۵۸/ایران ۵۲ به نام محمدرضا 
خسروی زارگز به شماره ملی ۵۲۳۹۳۸۸۶۶۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

به تعدادی فروشنده خانم و 
آقا جهت فروشندگی و تعدادی 

راننده پایه دو جهت کار در لبنیات 
هالل نیازمندیم. )حضوری(

آدرس: توحید ۱۳- روبروی بانک 
ملی - لبنیات هالل

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸۴۳۳۷۱ ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
۱۸ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ / ۰۹۱۵۵۴۳۸۷۶۰- ۳۲۴۵۷۰۳۳

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3چهار انگشت
۱۴:۳۰۲۳۱۶:۱۵شروع سانس

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

متری شش و نیمژن خوک
۱۷:۴۵۲۱شروع سانس

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص( 

ضمن  تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( 
بیرجند آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی شما بابت اطعام و افطاری نیازمندان

 و ایتام در ماه مبارک رمضان می باشد.
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: ۰1۰9831823۰۰9 

شماره کارت مجازی: 6۰3۷99189954916۰
ارسال از طریق شماره گیری تلفن همراه: #۴۵۱۸* ۸۸۷۷* آدرس: موسی بن جعفر ۵ 

)صمدی ۸( - داخل صحن مسجد جواداالئمه )ع(
تلفن: ۰۹۱۳۲۴۱۹۳۵۶-۰۹۱۵۱۶۳۱۸۵۵ - ۰۹۱۵۱۶۰۲۹۱۰ - ۳۲۳۱۳۴۷۲- ۰۵۶

مرکز نیکوکاری جواداالئمه)ع(

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی ۲ - ساختمان آلما - طبقه دوم  

واحد ۲۰۴     ۳۲۲۱۳۷۳۵
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فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه  بشرویه معرفی شد

مهر- طی مراسمی از خدمات سرهنگ خبازی فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه قدردانی و سرهنگ حسنی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه این شهرستان معرفی شد. سردار قاسمی فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( در این جلسه گفت: مقابله با تحریم های اقتصادی دشمن و کمک به مشکالت 

فعلی کشور نیز توسط سپاه و بسیج به خوبی انجام می شود و شاهد آن هستیم که ناتوانی آمریکا بر همگان ثابت شده و آثار سقوط و نابودی آمریکا نمایان است.

خبر ویژه

قطعه  هزار  گفت: ۱۱۰  سازندگی  بسیج  رئیس   *
جوجه مرغ در راستای توانمندسازی اقتصادی بین 

روستائیان استان توزیع شد.
*معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از فاطمه 
زنان  روستایی  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  ذاکریان 

خراشاد قدردانی کرد.
*۱۰9 موقوفه در  استان به نیت افطاری وقف شد.

*3 تن و ۱5۰ کیلوگرم گوشت گوساله تنظیم بازار در 
شهرستان نهبندان توزیع شد.

محور  در  پراید  سواری  با  ولوو  کشنده  *تصادف 
قاین - بیرجند، ۲ کشته و ۲ زخمی برجای گذاشت.

*9هزار و ۴۶ بیمار در سال گذشته به مراکز درمانی 
داخل و خارج خراسان جنوبی اعزام شدند.

برای  دارند  مهلت  اردیبهشت   ۲۶ تا  *کشاورزان 
کرم  آفت  با  بیولوژیک  مبارزه  خدمات  از  استفاده 

گلوگاه انار ثبت نام کنند.
به  فردوس  شهرستان  در  سیگار  قاچاقچیان   *

پرداخت ۲۶7 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

اخبار کوتاه

توسعه ارتباطات استان در دستور کار دولت

کاوش-در دیدار استاندار با وزیر ارتباطات و فناوري 
اطالعات توسعه سطح تحت پوشش تلفن همراه در 
جاده هاي اصلي استان  بررسی و تصمیماتی مصوب 
شد. در این دیدار گزارشی از وضع ارتباطی استان ارائه 
و مشکالت و درخواست های ارتباطی استان و آخرین 
وضع مصوبات سفر قبلی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به استان که بهمن ۱39۶ انجام شده بود، 
مطرح و بررسی شد. این گزارش حاکی است؛ توسعه 
شبکه تلفن خانگی در ۲۶۰ روستای استان از محل 
طرح واگذاری اینترنت پرسرعت روستایی در دو فاز 
که فاز اول آن راه اندازی شده و نیز واگذاری ۴۰۰ 
دستگاه تلفن به روستاهایی که زیر پوشش شبکه 
اینترنت پرسرعت هستند و برقراری رومینگ همراه 
جمله  از  استان  روستای   5۰۶ در  ایرانسل  و  اول 
ارتباطی  مشکالت  حل  برای  که  است  خدماتی 
روستاهای خراسان جنوبی توسط وزارت ارتباطات 
انجام گرفته و در این جلسه مطرح شد. همچنین با 
هدف سهولت دسترسی مشترکان تلفن خانگی کوه 
نور به سرویس های ارتباطی، رومینگ همراه اول 
و ایرانسل در این شبکه برقرار شده و از این پس 
روستاییان می توانند با سیم کارت اپراتورهای اول 
و دوم کشور از سرویس همراه در این روستاها بهره 
مند شوند. بررسی طرح راه اندازی چرخه سیلیکون 
استفاده  و  کارآفرینی  هدف  با  جنوبی  خراسان  در 
از استعداد بالقوه و کم نظیر استان از دیگر موارد 
بود که  این جلسه  در  استاندار  توسط  مطرح شده 
مورد استقبال وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات قرار 
گرفت و مصوب شد جزئیات این طرح بررسی و برای 
تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی به عنوان 
طرح استراتژیک توسعه استان مراحل الزم را پشت 
سر بگذارد. استاندار، توسعه پوشش همراه جاده ای در 
3 محور اصلی دیهوک - نایبند با ۲8 کیلومتر مسیر 
فاقد پوشش، محور طبس - اصفهان با ۱5 کیلومتر 
مسیر فاقد پوشش و محور چاهداشی - دهسلم با 
۲۱ کیلومتر مسیر فاقد پوشش را خواستار شد که 
موضوع با قول مساعد جهرمی در دستور کار قرار 
گرفت و مصوب شد توسعه شبکه تلفن همراه در 
مسیرهای فوق با همکاری استانداری تا یک ماه 
برپایی  به  اشاره  با  اجرا شود. آذری جهرمی  آینده 
نمایشگاه محصوالت فاوای شرکت های ایرانی در 
افغانستان طی چند ماه آینده، این موضوع را فرصت 
مناسبی برای شرکت های حوزه فناوری اطالعات 
به خصوص شرکت های مستقر در خراسان جنوبی 
ارتباطات  این جلسه مصوب شد وزیر  دانست. در 
افتتاح  و فناوری اطالعات برای بررسی مسائل و 
بعد  ارتباطی و فناوری اطالعات استان  طرح های 

از ماه مبارک رمضان به خراسان جنوبی سفر کند.

 تولیدات کارخانه کویر تایر
 در فهرست خریدهای اینترنتی

به  بیرجند  کویرتایر  کارخانه  تولیدات  صداوسیما- 
اینترنتی اضافه شد. مدیر کل  فهرست خریدهای 
پست خراسان جنوبي گفت: برای فروش اینترنتی 
با کویرتایر تفاهم نامه ای منعقد شد تا از فروردین 
امسال تایر هم در لیست خریدهای اینترنتی قرار 
از  تایر  افزود : ۴۰ هزار و ۶۱۴حلقه  الهامی  گیرد. 
ابتدای فروردین تاکنون که اینترنتی سفارش شده 

بود به خارج و داخل استان ارسال شد.

خراسان جنوبی 
ته جدول بودجه  ۹۸ !

کاری- نگاهی به جدول بودجه 98 نشان می دهد برخی 
استان های ته  جدولی، همان استان هایی هستند که در 
زمره استان های محروم و کم  برخوردار و کم توسعه 
جای گرفته و شاید بیش از هر استان دیگری نیازمند 
کمک های مالی و اعتباری دولت هستند! در این الیحه 
بودجه به طور  مشخص به لزوم تسریع در پروژه های 
محروم  مناطق  روستا های  و  شهر  به  گازرسانی 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب 
استان کرمان و استان هرمزگان آن هم با اولویت ویژه 
تأکید شده است. خراسان جنوبی یکی از استان های 
مرزی کشور است که فقط 3۰ درصد روستا های ان 
گاز کشی شده اند. الیحه بودجه طی سال های گذشته  
نشان می دهد استان، در ردیف های آخر قرار دارد. هر 
چند با تالش نمایندگان در مجلس، بودجه استان هر 
اما پیشرفت و توسعه مناطق  افزایش می یابد  سال 
محروم، نیازمند توجه ویژه دولت است. متاسفانه در 
الیحه بودجه سال ۱398 خراسان جنوبی  بعد  از استان 
البرز  در ردیف دوم از قعر جدول قرار گرفت. افضلی 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس درباره الیحه 
بودجه ۱398 گفت: در مجموع سهم استان در بودجه 
سال ۱398، مبلغ ۴ هزار و 579 میلیارد تومان پیش بینی 
شده که این رقم در سال گذشته 53۴ میلیارد تومان بوده 
که حدود 5۰ میلیارد تومان رشد داشته است. وی سهم 
راه آهن خراسان جنوبی را در بودجه 98، مبلغ ۲ میلیارد 
و و 7۰۰ میلیون تومان و سهم راه آهن زاهدان -کالشور 
را ۱۶ میلیارد تومان عنوان کرد! افضلی ادامه داد: با 
توجه به افزایش 9 درصدی بودجه استان اولویت بندی 
برای توزیع بودجه در حال مطالعه است و یکی از این 
اولویت ها مربوط به آب و آب رسانی است. تداوم ۲۰ 
سال خشکسالی در این استان موجب کاهش شدید 
منابع آبی شده و بیش از ۴۶۰ روستای استان با تانکر 
آب رسانی می شوند. همچنین امسال ۱۶ میلیارد تومان 
برای راه آهن استان اعتبار تعیین شده که این رقم سال 
گذشته 5 میلیارد تومان بود. عمده پروژه هاي ملي در 
حوزه استان در زمینه آب و راه است. استاندار نیز در دیدار 
با مدیران رسانه های استان با بیان این که مدیران برای 
افزایش اعتبارات باید تحرک داشته و از پشت میز کنار 
بروند و به دنبال بودجه باشند، تأکید کرد: مالک ماندن 
مدیران در مسئولیت ها تحرک است و باید در جذب 
بودجه تحرک بیشتری از خود نشان دهند. وی افزود: 
برای این که از بن بست خارج شویم به توجه ملی برای 
جذب اعتبارات نیاز داریم و یکی از آسیب های مناطق 
این که  بیان  با  استاندار  محروم فرصت سوزی است. 
کمترین میزان اعتبارات در سفرهای ریاست جمهوری 
به خراسان جنوبی اختصاص یافته است، اظهار کرد: باید 
برای توسعه استان تالش کرد و در جذب اعتبارات پیگیر 
باشیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را 
 @avasardabir  درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

رویای سبز 450 هکتاری
حسیني-  پس از اعالم مخالفت شورا و شهرداری با 
اجرای طرح اراضی ۴5۰ هکتاری ارتش در بیرجند و 
تاکید بر تبدیل آن به فضای سبز، این بار این موضوع در 
جلسه دیروز شوراي شهر و فرماندار مطرح شد. رئیس 
شورا به نارضایتي مردم و شوراي شهر از  اجراي پروژه 
۴5۰ هکتاري ارتش اشاره و افزود:  خواهان همفکري 
براي تعیین تکلیف چهارشنبه بازار قدیم ، تبدیل آن به 
روز بازار یا چهارشنبه بازار دیگري هستیم.  تقی زاده از 
برنامه هاي شهرداري براي زیباسازي شمال شهر خبر 
داد و یادآور شد: زیباسازي ورودي هاي شهر ازجمله 
میدان فرودگاه و آیت ا... عبادي در برنامه شهرداري 
هست البته چون گاه احداث تقاطع غیرهمسطح از 
طرف راه و شهرسازي در ورودي شهر مطرح مي شود، 
 نیاز است این موضوع سریع تر تعیین تکلیف شود.

براي جلوگيري از مشکالت طرح
450 هکتاري بايد حاکميتي برخورد کرد

طاهري عضو شورا نیز درباره اراضي ۴5۰ هکتاري 
عنوان کرد: اگر 7۰ هزار نفر در این نقطه ساکن 
آمد،   خواهد  وجود  به  اي  عدیده  مشکالت  شوند 
خیابان هاي ارتش و طالقاني با ترفیک شدید مواجه 
شده و قفل مي شوند. وي با اشاره به این که راه و 
شهرسازي با دید اقتصادي به این اراضي نگاه مي 
کند ، ادامه داد: همان طور که این اراضي در گذشته 
فضاي سبز بودند اکنون نیز نفع عمومي این است که 
به شکل فضاي سبز از آن ها استفاده شود. طاهري 
بار طرح  آثار زیان  از همین حاال  بیان این که  با 
مشهود است، خاطرنشان کرد: باید براي جلوگیري از 
مشکالت، حاکمیتي برخورد شود و دید مدیران رفاه 
عمومي باشد. به گفته وي اکنون که شهرداري پیش 

قدم شده است با کار انقالبي باید رویکرد را نسبت به 
این اراضي تغییر داد. نباید هم با دالیلي همچون این 
که طرح مصوبه دارد و در برابر کار انجام شده قرار 
گرفتیم خود را توجیه کرد ، این موارد نظر مردم شهر 

را تامین نمي کند.

ايجاد پايگاه شکاري از نظر ايمني براي
مردم شهر خطرات بالقوه و بالفعل دارد

موهبتي دیگر عضو شورا نیز با گالیه از کمبودهایي 
که راه و شهرسازي در شهر ایجاد کرده است، بیان 
کرد: این کمبودها به شهرداري متحمل شده و نمونه 
آن را در مهرشهر بیش از هر جا شاهد هستیم. وي به 
خطر ساخت و ساز در این اراضي به دلیل واقع شدن 

در حریم گسل نیز اشاره کرد.
حسني صفت یکي دیگر از اعضاي شوراي شهر هم 
خواستار پیگیري فرماندار به عنوان رئیس شوراي تامین 
شهرستان براي موضوع انتقال پایگاه هوایي خور شد. 
وي با اشاره به این که مخازن یکصد میلیون لیتري 
سوخت در کنار جاده مواصالتي بیرجند- مشهد هنوز 
تاییدیه ایمني نگرفتند، اضافه کرد: ایستگاه راه آهن 
نیز از نزدیکي همین مسیر عبور خواهد کرد و با این 
تفاسیر ایجاد پایگاه شکاري از نظر ایمني براي مردم 
شهر نه تنها بالقوه بلکه بالفعل خطر دارد. به گفته وي 
مشکالت بهداشتي و رواني پایگاه نظامي نیز  آسیب 

هاي زیانباري برای مردم خواهد داشت. 

نقره داغ استان هاي ديگر شده ايم
 ۴5۰ طرح  هم  شورا  عضو  دیگر  شناس  یزدان 
هکتاري را مصیبتي براي شهر دانست و افزود: با 
اجراي طرح حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد سرمایه از شهر 

خارج مي شود در همین راستا عقالي شهر با نگاه 
جذب سرمایه و راه اندازي پایگاه گردشگري به این 
طرح نگاه کنند. وي درباره انتقال پایگاه هوایي خور 
نیز تصریح کرد: از این جهت بین مردم حساسیت 
ایجاد شده که این انتقال در ازاي راه اندازي فرودگاه 
مسافربري در اصفهان بوده است ، چرا اصفهان به 

عنوان استاني مرفه از امتیازاتي برخوردار باشد ولي 
استان ما فقط نقره داغ شود! گوشت قرباني شده ایم 

و امتیازها را به راحتي از دست مي دهیم.

توقف طرح 450 هکتاري 
در صورت لحاظ نشدن سرانه هاي الزم

فرماندار درباره اراضي ۴5۰ هکتاري ارتش عنوان کرد: 
دغدغه ها قابل طرح و درست است ولي قطعا مشاور 
پیش بیني الزم براي فضاي سبز را داشته است. از 
طرفي بارگذاري جمعیت روي گسل در حالت عادي 
غیر ممکن است اما شهر بیرجند از همان ابتدا روي 
گسل شکل گرفته و خطرات بالقوه وجود دارد با این 
حال نباید مردم را نگران کرد. بیشتر نگراني ما نیز 

تامین فضاي سبز در بافت مسکوني طرح است.
البته پس از اعتراضات تمام اعضاي شورا به این طرح  
ناصری اعالم کرد: اگر سرانه هاي آموزشي، فضاي 
سبز، فرهنگي و درماني در طرح به درستي دیده نشده 

باشد قطعا جلوي بارگذاري را مي گیریم.
وي با اشاره به این که مسائل امنیت غذایي و فرهنگي 

چهارشنبه بازار از قدیم مطرح بوده است، اضافه کرد: از 
آنجایي که مشکالت پیرامون چهارشنبه بازار بیش از 
داخل آن بود، اکنون اگر بخواهد چهارشنبه بازار قدیم 
همچون گذشته ادامه کار دهد مشکالت حل نشده 
باقي مي مانند. به طور کل پیشنهادات خود را مطرح 

کنید تا در کمیسیون تنظیم بازار بررسي شود. 
فرماندار درباره انتقال پایگاه هوایي خور نیز تصریح 
کرد: در تصمیمات کالن کشور نمي توانیم تصمیم 
همچنین  ناصري  بدهیم.  تغییر  یا  باشیم  گیرنده 
خواستار انجام هر چه سریع تر طرح جامع سیالب 
که  اکنون  افزود:  و  شد  توسط شهرداري  شهري 
آب منطقه اي براي تامین منابع و مشاور اعالم 
آمادگي کرده، شهرداري از این فرصت به بهترین 

شکل استفاده کند.  در بخشي از این جلسه راجع به 
مراکز تفریحي در بند دره، بند امیرشاه و چهارده نیز 
صحبت شد که البته ناصري عنوان کرد: مي توان 
در این اراضي ۴5۰ هکتاري نیز سرمایه گذاري براي 
احداث طرح هاي تفریحي جذب کرد و هم اکنون 
نیز افرادي مایل به سرمایه گذاري مراجعه داشته اند. 
در پایان مقرر شد براي اراضي ۴5۰ هکتاري جلسه 
و  راه  و  فرماندار  با شورا، شهرداري،  اي مشترک 
شهرسازي گرفته شود. همچنین با توجه به مشکالت 
موجود در صدور پروانه براي اراضي صنوف آالینده قرار 
شد سند به نام تعاوني خورده اما در قرارداد حق انتقال به 

اشخاص و افراد نیز دیده شود.

تعيين تکليف ساختمان های
دولتی بدون پروانه

جاوید شهردار بیرجند نیز در این جلسه با بیان این 
که مشکالت و موارد بسیاری برای مطرح کردن 
داریم، به عمده مسائلی که نیاز به همکاری فرماندار 
دارد اشاره کرد و افزود: برای تجهیز فرهنگسرا 8 
میلیارد تومان   نیاز است و با توجه به این که در شهر 
فرهنگسرای دیگری نیز نداریم ، خواهان مساعدت 
هستیم. وی همچنین با بیان این که میدان آیت 
شهرداری  خدماتی  محدوده  از  خارج  عبادی  ا... 
است و هماهنگی انجام شود تا راه و شهرسازی 
خاطرنشان  باشد،  نداشته  دیگری  طرح  آن  روی 
کرد: منابع طبیعی و آب منطقه ای جلوی اجرای 
بخشی از پروژه پارک جنگلی را گرفته اند. وی از 
ساختمان های دولتی فاقد پروانه نیز سخن گفت و 
تصریح کرد: باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوی این 

ساختمان ها گرفته شود.
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پوشش بیمه سالمت در استان باالتر از میانگین کشوری
گروه خبر- مدیرکل بیمه سالمت  با بیان اینکه بیمه 
سالمت ساالنه ۱7۰ میلیارد تومان در استان هزینه 
می کند گفت: در خراسان جنوبی هزار نفر اتباع خارجی 
زیرپوشش بیمه سالمت  هستند. نماینده ولی فقیه روز 
گذشته در دیدار با مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران گفت: حفظ کرامت و شخصیت مراجعه کنندگان 
به بیمه ها باید کامال رعایت شود که در این زمینه 
برای پررنگ کردن احسان، کیفیت انجام و اجرای 
آن مهم است. آیت ا... عبادی گفت: سازمان بیمه 
سالمت در چارچوب قانون و اعتباراتی که دارد، می 
تواند اقدامات شایسته ای را انجام دهد و در کنار آن 
شیوه های اجرایی و برخورد با افراد را نیز رعایت کند.

طرح رسيدگی الکترونيکی
 در 500 بيمارستان اجرا می شود

آغاز  از  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
بیمارستان  در ۶۰  الکترونیکی  نسخ  طرح  اجرای 
خبر داد و گفت: این طرح تا پایان سال جاری در 
بیان  موهبتی  شد.  خواهد  اجرا   بیمارستان   5۰۰
بیمه سالمت  کرد: جمعیت ۶5 درصدی پوشش 

در خراسان جنوبی از میانگین کشوری باالتر است.
وی با بیان اینکه در کشور ۴۰ میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند، افزود: بیشترین بیمه 
شدگان با ۲۲ میلیون نفر مربوط به صندوق بیمه 
روستایی می شود. موهبتی با بیان اینکه پنج هزار و 
۶۰۰ نفر در صندوق کارکنان دولت و ۱۱ میلیون نفر 
در صندوق ایرانیان بیمه هستند، گفت: قرار بود تا 

سقف پنج میلیون نفر از بیمه شدگان ایرانیان تحت 
پوشش بیمه سالمت باشند که اختالف موجود، یکی 

از مشکالت پیش رو است. 

بيمه سالمت در استان ساالنه
 ۱۷0 ميليارد تومان هزينه می کند 

مدیرکل بیمه سالمت استان هم گفت: بیمه سالمت 

ساالنه در سطح یک و دو قریب به ۱7۰ میلیارد 
تومان در استان هزینه می کند. اربابی اظهار کرد: ۶5 
درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه سالمت اند که 
از این جمعیت ۴7۰ هزار نفری بیشتر بیمه شدگان 
جزو اقشار آسیب پذیر هستند.مدیرکل بیمه سالمت 
گفت: این جمعیت با توجه به قوانین کشور و اصراری 
که مدیران ارشد سازمان برای تامین منابع از موارد 
دولتی دارند رایگان بیمه می شوند و عمده هزینه را در 
بخش های مختلف تقبل می کنیم، از این جمعیت 85 
درصد بالغ بر ۴7۰ هزار نفر در روستاها ساکن هستند 
و تعدادی نیز از اقشار آسیب پذیر شهرهای بزرگ 

استان هستند.وی با بیان اینکه اقشار آسیب پذیر و 
روستائیان سرانه برای بیمه خود پرداخت نمی کنند، 
افزود: در بخش دولتی هزینه این افراد را پرداخت 
می کنیم تا پرداخت از جیب به حداقل برسد. اربابی 
اظهار کرد: ۶5۰ نفر از افرادی که زیرپوشش بیمه 
سالمت هستند، بیماران خاص بوده که هزینه درمان 
آنها سنگین است و تمهیداتی اندیشیده شده تا برای 

هزینه بیماری پرداختی نداشته و صددرصد هزینه را 
بیمه سالمت پرداخت کند.

سال اعتباری خوبی نداريم
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران روز گذشته 
اندرکاران  دست  با  نشست صمیمی  در  همچنین 
بخش سالمت خراسان جنوبی گفت: سال 98 شاید 
تخصیص ۶۰ درصدی داشته باشیم و سال خوبی برای 
اعتبارات نیست. موهبتی با بیان اینکه سازمان بیمه 
سالمت در قالب پنج صندوق بیمه ای، بیمه شدگان 
خود را تحت پوشش دارد، افزود: این صندوق ها شامل 

صندوق کارکنان دولت، صندوق سایر اقشار، صندوق 
روستائیان و عشایر، صندوق بیمه ایرانیان و صندوق 
بیمه همگانی سالمت است.وی با بیان اینکه دولت 
یارانه  تومان  خانواده سه  نفره ۱۰۰ هزار  برای هر 
می دهد اما ۱3۴ هزار تومان هزینه می شود، اظهار 
کرد: با جیب خالی نمی توان پز عالی داد و باید برخی 
از هزینه ها و درآمدها برای مردم تبیین شود. موهبتی 
با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش 
هزینه ها بیان کرد: هدفمند نمودن یارانه بیمه سالمت 
همگانی، محدودیت دریافت خدمات بیمه شدگان 
سالمت همگانی و رایگان به بخش دولتی و افزایش 
سهم مشارکت بیمه شوندگان صندوق بیمه ایرانیان از 
۱5 به 5۰ درصد از جمله اقدامات انجام شده است.

خروج نيروهای بومی، چالشی در استان
خراسان  پزشکی  نظام  هماهنگی  شورای  رئیس 
جنوبی خروج نیروهای بومی از استان را چالشی 
بزرگ دانست و گفت: نبود بیمارستان خصوصی در 
استان  از عوامل خروج نیروها از استان است. قائمی 
با بیان اینکه اگر دو یا سه نیروی پزشک متخصص 
بومی در هر رشته را کنار بگذاریم به بقیه نمی توانیم 
اعتماد پزشکی کنیم، افزود: چرا نیروی های بومی با 
سواد و با کارکرد باال در خراسان جنوبی نمی مانند. 
قائمی با بیان اینکه قانون مداری بیش از حدی 
در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: اگر طرز فکر 
پایین برخی نیروها درست نشود، در بیرجند شاهد 

کاهش نیرو خواهیم بود. 

دانشگاه علوم پزشکی بيرجند از 
سازمان های بيمه گر ۱00 ميليارد 

تومان مطالبه دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز از مطالبات 
سازمان های  از  دانشگاه  این  تومانی  میلیارد   ۱۰۰
استانی  و گفت: خراسان جنوبی  داد  خبر  بیمه گر 
پیش رو در ارائه خدمات درمانی به معتادان است.
دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: اخذ مجوز دانشجوی 
رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
دستور کار قرار گرفته و امیدواریم امسال دانشجوی 

رشته داروسازی در استان پذیرش شود.
وی گفت: طی دو سال گذشته سازمان بیمه سالمت 
و وزارت بهداشت هم بدنه شدند و تعامل بیشتری 
بین این دو سازمان برقرار شده و هدف هر دو نیز 

ارائه خدمات قابل قبول به مردم است.

اعتبارات بهداشت و درمان بدون
 تدوين نظام ارجاع کفاف نمی دهد

عضو هیئت مدیره بیمه سالمت ایران و قائم مقام 
مدیرعامل در امور استان ها نیز گفت: تا زمانی که 
نظام ارجاع تدوین و استقرار نشود، هر چه اعتبار به 
حوزه بهداشت اختصاص داده شود، کفاف نمی دهد. 
علیزاده با بیان اینکه حفاظت از بیمه شدگان در برابر 
هزینه های درمانی از رسالت سازمان بیمه سالمت 
است، افزود: 8 تا 9 درصد جی تی پی به بهداشت و 
درمان اختصاص دارد اما با این وجود گالیه مندی 

هایی از سوی مردم وجود دارد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور کلوان فضا شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4093 و شناسه ملی 10103490130 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس سرمایه 
شرکت از محل مطالبات صاحبان سهام از مبلغ 5000000 ریال به 500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

ذیل اصالح گردید: » سرمایه شرکت مبلغ 500000000 ریال منقسم به 500000 سهم 1000ریالی با نام می باشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )463117(

تاسیس شرکت ماه ستاره خاوران طالیی )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/01/27 به شماره ثبت 5948 به شناسه ملی 14008276770 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : تولید و پخش و بسته 
بندی انواع مواد غذایی، صنعتی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای الزم، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز، بازرگانی اخذ 
و اعطای نمایندگی های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ، گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت نزد 
بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، ترخیص کاال از گمرکات داخلی کشور، بازاریابی )غیر هرمی و غیر شبکه ای( برای 
کاالهای مصرفی، خرید و فروش و توزیع کاال مجاز و خدمات مربوطه و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ، خدمات فنی و 
 مهندسی، کشت و صنعت و دامداری و دامپروری و کشاورزی و تولید و تهیه و بسته بندی زراعی و باغی و دامی )نظیر رب گوجه فرنگی ، 
انواع سس ، انواع میوه جات ، ترشیجات، شوریجات، غذاهای منجمد، انواع گوشت منجمد سفید و قرمز، برنج و چای، روغن های مایع و 
جامد( پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، ارتش ، خیابان ارتش ، بلوار شهید صیادشیرازی ، 
پالک 5 ، طبقه اول کدپستی 9716653846 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای علی مالداری به شماره ملی 5639716509 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم راضیه جهانی به شماره ملی 
5639934468 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای علی مالداری به شماره ملی 5639716509 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود - خانم راضیه جهانی به شماره ملی 5639934468 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی مالداری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 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 - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )463118(

تاسیس شرکت حسابداری فروهر آریا )سهامی خاص( در تاریخ 1393/05/29 به شماره ثبت 4925 به شناسه ملی 14004329677 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.1 - موضوع شرکت : ارائه کلیه خدمات 
حسابداری و مالی و اداری شامل : حسابداری و تحریر دفاتر دولتی - حسابداری شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی - تحریر دفاتر 
قانونی - ثبت شرکت - اخذ کارت بازرگانی - اخذ کد اقتصادی - مالیات بر ارزش افزوده - صورت معامالت فصلی - تهیه صورتحساب جهت 
موسسات مالی و شرکت ها - مشاوره حقوقی - مالیات عملکرد - آموزش حسابداری پس از اخذ مجوز های الزم 2 - مدت شرکت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود  3- مرکز اصلی شرکت : استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند - میدان شهدا - ابتدا خیابان دانشگاه - پالک 
2 طبقه اول کدپستی9716713553 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم 
با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 42/1783 مورخ 1393/03/12 نزد 
 بانک صادرات شعبه میدان شهدا بیرجند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت : 
آقایان و خانم ها : حامد فاروقی نیا به شماره ملی 5239147019 و فاطمه یعقوبی درمیان به شماره ملی 0653140363 و فاروق فاروقی 
نیا به شماره ملی 3621989099 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که از میان آنها فاطمه یعقوبی 
درمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد فاروقی نیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاروق فاروقی نیا به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: آقای فاروق فاروقی نیا به شماره ملی 3621989099 به عنوان مدیر عامل 
شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای فاروق 
فاروقی نیا )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای فاطمه یعقوبی درمیان ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر 
شرکت معتبر است. 7 - بازرس اصلی و علی البدل : آقای خلیل قاسمی به شماره ملی 5239943214 به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیال 
احراری فرد به شماره ملی 0651963133 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 8 - روزنامه آوای 
خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند - سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بیرجند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )463119(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۱۳۹ 
به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 889 فرعی از 1935 - اصلی )هشتصد و هشتاد و نه فرعی از هزار و نهصد و سی و پنج اصلی( بخش 11 قاین به مساحت عرصه 160 )یکصد و شصت( 
مترمربع و اعیان حدودا 120 )یکصد و بیست( مترمربع )همکف به مساحت 100 مترمربع و نیم طبقه به مساحت 20 مترمربع( با کاربری مسکونی به نشانی قاین - خیابان استاد ادیب 3 - پالک 56 ملکی مرحوم سیدمهدی جاللیان به شماره ملی 0889072221 که 

سند مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت 16912 دفتر 102 صفحه 10 به نام آقای علی اصغر هروی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 718129 الف 83 صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر خالصه سند شماره 3327 - 1385/6/25 دفتر یک قاین به آقای سید مهدی جاللیان 
فرزند سید محمدعلی انتقال قطعی گردیده است با حدود اربعه شماال؛ به طول 8 متر پی دیواریست به کوچه، شرقا؛ به طول 20 متر پی دیواریست به پالک 888 فرعی ، جنوبا ؛ به طول 8 متر پی دیواریست با پالک 894 فرعی ، غربا؛ به طول 20 متر پی دیواریست به پالک 890 
فرعی که به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600139 این اداره مستند به سند ازدواج شماره 14120 - 1389/9/6 دفترخانه ازدواج شماره 42 قاین پس از طی تشریفات قانونی در قبال مبلغ 1/468/800/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار( 
بهای تسعیر شده یکصد و بیست و هشت سکه کامل طالی بهار آزادی در صداقیه خانم حمیده سادات کاظم نیا فرزند سید محمدرضا به شماره ملی 0880003081 و حقوق دولتی متعلقه توقیف و به درخواست متعهدله نسبت به ارزیابی آن اقدام و بر طبق نظریه هیئت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ ملک مذکور با زیربنای حدود 120 )یکصد و بیست( مترمربع دارای سازه نیمه اسکلت با سقف طاق ضربی دارای هال و پذیرایی و دو خواب )یک خواب روی پارکینگ( و آشپزخانه و سرویس بهداشتی، پارکینگ با درب 
برقی، کابینت و کمد دیواری و نمای سنگ با قدمت حدودا 14 )چهارده( سال می باشد همچنین دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی با سیستم سرمایشی کولر آبی و آشپزخانه آن دارای کابینت فلزی و کف آشپزخانه سرامیک و کف اتاق ها و هال سیمان با انشعابات مربوطه آب 
و برق و گاز و موقعیت جنوبی که با در نظر گرفتن جمیع جهات ششدانگ ملک به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال )1/460/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته و بر طبق جوابیه های شماره 302/96/5207 - 1396/9/16و 302/98/589 - 1398/2/8 اداره ثبت 
اسناد و امالک قاین مالکیت مدیون محرز بوده و در رهن یا بازداشت دیگری نمی باشد و در روز دوشنبه مورخ 1398/3/13 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی قاین واقع در خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و با توجه به نرخ تورم و 
نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده سکه ها مجددا تسعیر خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. فروش به نسیه فقط راجع 
به طلب بستانکار و با موافقت خانم حمیده سادات کاظم نیا جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. و چنانچه 

ورثه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نمایند از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد. 

تاریخ انتشار: 98/2/22                            علی صفایی فر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت سوله سازان قرن )سهامی خاص( به شماره ثبت 4471 و شناسه ملی 10360059283 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ابوالقاسم اسحاقی به شماره ملی 0651952204 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای ایمان علیدوست به شماره ملی 0651933633 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد مردان تبار به شماره ملی 
0068268572 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای ابوالقاسم اسحاقی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )463121(

تاسیس شرکت پژواک ارتباط درمیان )سهامی خاص( در تاریخ 1398/02/16 به شماره ثبت 5970 به شناسه ملی 14008313270 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : خدمات مربوط به توسعه 
و نگهداری شبکه کابل سوئیچ، انجام امور مشترکین تلفن ثابت و همراه، توسعه و نگهداری سوئیچ تلفن ثابت، توسعه و نگهداری شبکه آب 
و فاضالب ، انجام کلیه خدمات نظافتی و پشتیبانی که نظافت از قبیل نظافت کلیه اماکن اعم از آموزشی، بهداشتی، مسکونی، اداری و سایر 
اماکن. جمع آوری ضایعات اعم از فلزی و غیر فلزی و بازیافت آن و ایجاد و نگهداری فضای سبز)خدمات فضای سبز( پشتیبانی از قبیل امور 
دفتری، بایگانی، ماشین نویسی، تایپ، تکثیر، داده آماری و داده آمایی)ثبت اطالعات شخصی و اداری مجاز در سیستم و بازیابی اطالعات و 
رفع خطاهای موجود در سیستم(. انجام کلیه خدمات پستی از قبیل توزیع و جمع آوری مرسوالت پستی و توزیع امانات و کلیه امور مرتبط 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. تهیه نیرو انسانی متخصص و ساده جهت انجام پروژه های شرکت و تهیه سرویس ایاب و 
ذهاب درون شهری)تامین راننده با خودرو، وانت( برای کلیه ارگان ها و نهادها و تهیه و طبخ غذا )امور آشپزخانه و رستوران( و نگهداری 
اماکن و تاسیسات )تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی( اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در کلیه مناقصات در رابطه با امور فوق و اخذ 
نمایندگی از شرکت های معتبر در رابطه با موضوع شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، دهستان میاندشت ، روستا نوغاب، 
کوچه مولوی 1 ، خیابان امام رضا )ع( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9745111173 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 31-09/1783 مورخ 1398/01/26 نزد بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است 
اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا خسروی به شماره ملی 5230007435 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال- آقای احمد 
رحیمی به شماره ملی 5239796645 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال- آقای قاسم رحیمی به شماره ملی 5239963517 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای قاسم رحیمی مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم صالحه شعبانی به شماره ملی 5239784851 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم آمنه رحیمی به شماره ملی 5239790515 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 - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )463120(



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

امام حسین علیه  السالم فرمودند : 
؛  ال یَْكُمُل الَْعْقُل ااِلّ بِاتِّباِع الَْحقِّ

عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی  شود. 
)اعالم الدین، ص 2۹8( 

12:29
19 :41
23 :44
4 :05
5 :36

مدیرعامل شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب شد
در جشنواره کارآفرینان برتر با حضور سرکار خانم ابتکار معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ، از شرکت عایق رطوبتی 
 ستاره شرق )بیتوپارس(  در محل معاونت تجلیل به عمل آمد. 
 نرگس خاتمی مدیر عامل شرکت بیتو پارس در این باره گفت: 
در این جشنواره 110 نفر کارآفرین برتر از سراسر کشور 
ازتایید با  به سامانه زنان کارآفرین معرفی شدند که پس 
نظرسنجی مردمی 10 نفر در حوزه  شهری و10 نفردر حوزه 
روستایی به عنوان کارآفرین برتر کشور منتخب شدند که 
از بین 10 نفر حوزه شهری، 3 نفر در حوزه صنعت فعالیت 
دارند. خاتمی با بیان  اینکه این اتفاق  برای اولین بار در 
استان محقق شده و بسیار ارزشمند می باشد، از آنجایی که 
زنان می توانند نقش مهم و تاثیر گذاری در اشتغال و اقتصاد 
کشور داشته باشند، در مطرح نمودن پتانسیل های موجود 
استان موثر بوده و مطرح شدن استان خراسان جنوبی در این 

جشنواره را افتخاری در حوزه صنعت دانست.
خاتمی اظهار کرد: از سال 86 فعالیت خود را در حوزه صنعت 
ساختمان شروع کرده و علیرغم مشکالت متعدد توانسته به 
لطف خداوند، با اراده محکم و پشتکار شاهد موفقیت های 
استان،  برتر  متوالی صادرکننده  از جمله 4 سال  بسیاری 
صنعتگر برگزیده استان در سال 93، واحد صنعتی نمونه در 
سال 95، بانوی کارآفرین برتر شهرک های صنعتی استان 
خراسان جنوبی در سال 97 و کسب اولین کرسی زن در 
پارلمان اتاق بازرگانی استان بوده است. وی با بیان اینکه 
در صنعت عایق رطوبتی می توان به جرات اذعان داشت 
که محصوالت ما از باالترین کیفیت در کشور برخوردار بوده 
و اولین تولید کننده ایزوگام پلیمری در شرق کشوریم و 

بین همسایگان شرقی ایران به عنوان یک برند برتر، جایگاه 
خاصی را دارا هستیم. 

خاتمی همه این افتخارات را  مدیون کار تیمی مجموعه 
خوب شرکت دانست و از کلیه مدیران ، همکاران و کارکنان 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  خود  همت  با  که  بیتوپارس 
را محقق  عالی مجموعه  اهداف  تا  نموده  تالش  دلسوزانه 

نمایند قدردانی نمود.
در  صادرات  افزایش  به  بیتوپارس  صنایع  مدیرعامل 
که  شرکت  توسعه  طرح  گفت:  و  کرد  اشاره  آتی   سال 
هم اکنون در دو فاز در دست اقدام می باشد که البته فاز اول 
با آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز و تقاضای مشتریان 
امکان افزایش صادرات فراهم آمده و در فاز دوم توسعه ، تولید 
انواع گریدهای قیر را داریم که انشاء ا... در آینده نزدیک به 

بهره برداری خواهد رسید که طبیعتاً  نرخ اشتغال زایی نیز 
افزایش خواهد یافت.

خاتمی تصریح کرد: در راستای رونق تولید، نگاه حمایتی 
مسئولین را می طلبیم که این امر نیازمند یک تعامل سازنده 
در سایه همفکری می باشد و قطعاً می توان با یک تفکر 
استراتژیک و همکاری بخش دولتی و خصوصی چالش ها را 
از میان برداشت. وی افزود: حمایت از فعاالن اقتصادی می 
بایست پررنگ تر گردد، مسئولین بایستی در مقابل تحریم 
تسهیل ایجاد کنند و به فعاالن میدان دهند. در پایان از 
مسئولین محترم استان که الحق ما را همیشه در حل مسائل 
شرکت یاری نموده و راه را برای رشد مجموعه بیتو پارس 

فراهم نموده اند ، بسیار خرسند وسپاسگزاریم. 
به امید ایرانی در خور تاریخ

شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق یک برند برتر در شرق ایران

۲۲ اردیبهشت لغایت ۱۳ خرداد ماه
فروش اقساطی   بدون پیش پرداخت    بدون ضامن

لپ تاپ  - موبایل - کامپیوتر- تبلت
- اقساط ۲۰ ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و فرهنگیان بازنشسته کل استان

- اقساط ۲ ساله ویژه کارکنان محترم کویرتایر
- اقساط ۳ ماهه برای عموم همشهریان عزیز

آدرس: میدان اول مدرس، بیست متری اول شرقی 
 نرسیده به چهارراه ، فروشگاه بزرگ رایان پرتو

تلفن: ۳۱۱۰۶        ۰۹۳۹۱۶۴۴۰۹۹ - عابدینی

جشنواره فروش رمضان تا عید رایان پرتو

ن تحت پوشش نمایند. آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را شریک سفره بی ریای نیازمندا
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جهت دریافت کمک های نقدی 
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