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* امین جم

قهرمانان گمنام 
چند سالی هست که گوش مان با اخباری 
چون اختالس و رشوه و رانت خواری و 
... پر شده است. انگار دیگر عادت کرده 
ایم به اینکه هر چند روز سخنی تازه از 
رواج  متاسفانه  بشنویم!  دزد و مفسدی 
این  اخبارحاال قبح و سنگینی خود را از 
دست داده و دیگر مثل قدیم ها نگران 
کننده  به نظر نمی رسد! البته اسم ها هم 
عوض می شود! ربا می شود سود ، رشوه 
می شود هدیه ، دزدی می شود اختالس 
یک عنوان باکالس! چنین به نظر می 
رسد وقتی واژه ها جا عوض می کنند ، 
معنا و مفهوم شان هم تغییر می کند و 
انگار تطهیر می شوند! تطهیر از قبحی که 
داشته و نفرتی که ...ادامه در صفحه 2

 

 

 

اگربهعدالتبازگردیدملتراه
رابهرویشمابازمیگذارد

رئیسجمهور:

صفحه 6

نظرسنجیروحانی
اختراعاست!

وزیرارتباطاتدولتنهم:

جایاثباتهویت،انتخابات
هیئترئیسهمجلسنبود

علیمطهری:

صفحه 6

صفحه 6

دعوت نماینده ولی فقیه و  استاندار
از مردم برای حضور در راهپیمایی  روزقدس

نماینده ولی فقیه در پیامی از عموم مردم 
برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس 
دعوت کرد و گفت:  از مردم مومن و روزه 

دار و والیتمدار ... مشروح در صفحه 5

تصادفات جاده ای استان

تحلیل  شود
معاونامورعمرانیاستاندارتاکیدکرد:

میرجعفریان:تحلیلنوعتصادفاتمهماستاگرنوعحوادثمشخصودستهبندی
شودعلیرغممحدودیتمنابعراحتترمیتوانباتمرکزامکاناتحوادثراکنترلکرد
شهامت،مدیرکلراهداریوحملونقلجادهای:محورنهبندان-سربیشهبامیزان
۲۳نفرفوتیرکورددارتلفاترانندگیجادههایاستاندرسالگذشتهبودهاست

صفحه  5

آسانسورهای خانگی )هوم لیفت(
مناسب برای خانه های ویالیی و قدیمی، قابلیت اجرا 

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(

آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک ۲۶

ضمن تقدیر و تشکر از عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

زنده یاد کربالیی جعفر فلسفی
 )بازنشسته تامین اجتماعی بیرجند(

 شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن مرحومامروزپنجشنبه۹۸/۳/۹ازساعت
۱۶الی۱۷درمحلحسینیهجدیدالتاسیسآیتا...آیتی

واقعدرخیابانمطهری برگزار می گردد، تشریف فرمایی
 شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فلسفی و شایسته فر

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین شادروان 

مرحومه حاجیه فاطمه کبری باقری
 )همسر مرحوم حاج حسن دهقان مقدم (

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفر کرده امروزپنجشنبه۹۸/۳/۹
ازساعت۱۷الی۱۸درمحلحسینیهآیتا...آیتی

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: دهقان مقدم ، صائبی ،آزما 
آریانا ،  بیدختی و سایر بستگان

فشارخـون باال از شـایع تـرین دالیل مـرگ مـردم در جهـان است.

ضمن تقدیر وتشکر از تمامی عزیزانی
که در مراسم تشییع و تدفین و سوم

 مرحوم میر محتشم صردی
 )بازنشسته اوقاف( 

شرکت نموده اند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلم آن مرحومامروزپنجشنبه۹۸/۳/۹
ازساعت۵الی۶بعدازظهردرمحلمسجد
باقرالعلوم)ع(واقعدرخیابانعدالت

 برگزار می شود، حضور شما سروران موجب امتنان است.
خانواده های: صردی ،  محمدی

 و سایر بستگان

آگهـی اجـاره
مدیریتآموزشوپرورششهرستانبیرجنددرنظردارد:

  ساختمان دارالقرآن واقع در خیابان مدرس ۱۵را از طریق مزایده و 
به صورت اجاره ماهیانه به مبلغ پایه ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال به مدت یک 
سال برابر مقررات جاری از مورخ ۹۸/۳/۱۵ لغایت ۹۹/۳/۱۵ واگذار 
 نماید. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۸/۳/۱۲ برای ارائه پیشنهاد 

به آموزش و پرورش بیرجند مراجعه نمایند.

جناب آقای امیاری و سرکار خانم آشوری
می دانیم عظمت هیچ صبری از وسعت غم عزیزان نمی کاهد. ما را در غم از دست دادن 

خواهرگرامیتان شریک بدانید.
خانواده بهروان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز دوشنبه ۹۸/۰۳/۲۰ راس ساعت۱۷:۰۰ در محل سالن خانه 
 معلم» مجتمع فرهنگیان« برگزار می شود.لذا  از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید 

راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال۱۳۹۷

۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال۹۸
4- تصمیم گیری در خصوص ساختمان اداری

۵- تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی اعضای جدید و حق عضویت ساالنه اعضای سازمان
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان

۷- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

 آگهی مزایده )نوبت دوم( شهرداریخوسف درنظر دارد: با توجه به بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۷ مورخ  ۹۸/۲/۲۲ با مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش 6 قطعه زمین اقدام نماید.
شمارهردیف

قطعه
پالک
ثبتی

نوعملک/
کاربری

مساحتعرصه
)مترمربع(

مبلغهرمترمربع
عرصه)ریال(

مبلغکل
)ریال(

آدرس

امامخمینی)ره(۲۸۱/۵۰۱/۰۰۰/۰۰۰۲۸۱/۵۰۰/۰۰۰۹زمین-مسکونی۱۲۶۶۲

معابردستغیب۲۲۵/۲۰۹۰۰/۰۰۰۲۰۲/۶۸۰/۰۰۰۲زمین-مسکونی۲۵۶۵۵

معابردستغیب۲۴۴/۳۰۹۰۰/۰۰۰۲۱۹/۸۷۰/۰۰۰۲زمین-مسکونی۳۶۶۵۹

دستغیب۳۶۶/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۱۰۰/۰۰۰۲زمین-مسکونی۴۸۶۶۳

امامخمینی)ره(۱۵۰۹۵۰/۰۰۰۱۴۲/۵۰۰/۰۰۰۹زمین-مسکونی۵۹۶۶۱

امامخمینی)ره(۱۵۱/۵۰۹۵۰/۰۰۰۱۴۳/۹۲۵/۰۰۰۹زمین-مسکونی۶۱۱۶۵۴

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( به مدت  ۵ 
روز کاری در ساعت اداری به شهرداری خوسف واحد حراست مراجعه 
نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. شرایط شرکت در 
مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه 
برای هر قطعه به صورت نقد در وجه شهرداری در صورتی که نفرات 
اول تا سوم از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده 
به نفع شهرداری ضبط می گردد. قیمت پایه براساس نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل / آتش سوزی
 و حوادث انفرادی  * بدون پیش پرداخت * بدون ضامن

 * بدون کارمزد * بدون مراجعه به بانک * بازپرداخت 12 ماهه
آدرس: بیست متری دوم مدرس- نبش نواب صفوی 1

تلفن تماس: 32238088- 09205009632

نمایندگی میری بیمه دانـا    
 کد 9588

زمانثبتنام:
از۲۰خردادتا۶تیر

شروعکالسهااز۹تیر
مکـان:

سالنرزمندگان-انتهایبلوارشهیدناصری
شمارهتماس:۰۹۱۵۸۶۵۳۲۰۲

ضمناباشگاههایبیرجندآریا-
زاوروپارتاسکیتنیزجهتشرکتدرکالسهای
آموزشیازعالقهمندانثبتنامبهعملمیآورند.

هیئت اسکیت شهرستان بیرجند برگزار می کند:

شماره های تماس: باشگاه بیرجند آریا: ۰۹۱۵۹۶۱۸۲۳۲
باشگاه زاور: ۰۹۱۵۵۶۱۸۱۷۶  پارت اسکلیت: ۰۹۱۵۱۶۰۵۱۵۴

دوره های آموزشی تابستانی آغاز شد

عکس:  اینترنت



2
سرمقاله

پنجشنبه * 9 خرداد  1398 * شماره 4361

قهرمانان گمنام 
* امین جم

...) ادامه از صفحه 1( تطهیر از قبحی که داشته و نفرتی 
که جامعه از آن داشته است.این موارد نه فقط در مسایل 
اقتصادی بلکه در حوزه های دیگر نیز وجود دارد. بسیاری 
رفتارهای غیراخالقی که زمانی حتی سخن گفتن از آن 
ها هم سخت بود ، حاال  از فرط تکرار انگار عادی جلوه 
می کند!  متاسفانه قسمتی از دالیل پررنگ تر شدن این 
ناهنجاری ها در جامعه ، خود مردم هستند. مردمی که 
نسبت به اتفاق های مذموم سکوت می کنند و بدتر از 
آن گاه با رفتارهای تشویقی خود باعث فراگیری برخی از 
ناهنجاری ها می شوند.  درست مثل زمانی که کودکی 
در ازای رفتار ناپسندخود با لبخند بزرگساالن مواجه می 
شود. لبخندی که نه به مثابه تنبیه ، بلکه رنگ و بوی 
پاداش دارد! در جامعه هم همین است  وقتی فردی که 
اختالس کرده زرنگ و باهوش لقب می گیرد، دیگر 
 رفتار او بار منفی خود را از دست می دهد.یعنی ناصواب ، 
رنگ صواب به خود می گیرد و در این زمان است که 
ضد ارزش ، ارزش می شود! جامعه ای که سالمت 
نفس و پاکدستی در آن دارای شان و منزلتی نیست ، 
برای سالم بودن هم اندک جایگاهی قائل نخواهد بود. 

 با این حال خوشبختانه هنوز گاه  بارقه هایی از  امید 
در جامعه ما درخشیدن می گیرد که امیدوارمان می کند 
به سیاهی مطلق نرسیده ایم. نمونه اش شاید در خبری 
باشد که اواخر اردیبهشت ماه مخابره شد.چند مهندس 
جوان اداره کل نوسازی استان، در مقابل منزل خود 
پیمانکاری را می بینند که سررسیدی به عنوان هدیه 
به آنان تقدیم می کند. سررسیدی که پس از بررسی  
معلوم می شود حاوی سکه های طالست!  این مردان 
نجیب اما با وجود شرایط سخت جامعه و هدیه ای که 
مبلغ آن از حقوق ماهیانه شان هم پیشی می گیرد ، بی 
کم و کاست سررسید  و محتویات آن را به مسئوالن 
تحویل  داده و ماجرا را  توضیح می دهند حرکتی که 
از چشم معاون وزیر و مدیران کالن مجموعه متبوع ، 
دور نمی ماند و تقدیر می شود. شاید این مثالی است 
ملموس برای همه ما که در بسیاری از لحظات مصداق 
پیدا می کند. واقعیت آن است که قهرمانان این جامعه ، 
کسانی نیستند که هیاهویشان گوش فلک را کر کرده 
یا سلبریتی های چشم رنگی که فقط مانکن شده اند.
 قهرمانان جامعه ما همین افرادی هستند که بی هیاهو ، 
به تعهد اخالقی و انسانی خود وفاداراند و پا روی هوای 
نفسانی خود می گذارند. این افراد باید سرلوحه و الگو 
قرار گرفته و جامعه از آنان درس بگیرد. درس نه از فرد 
با شناسنامه و نام و منصب خاص ، بلکه از رفتار و منش 
و عملکرد. قهرمان نه لباس ویژه ای چون سوپرمن 
می خواهد و نه قدرت خاصی چون هرکول! قهرمان 
واقعی رفتگری است که در زمان کاری خود پایبند به 
تعهد خویش است. قهرمان ،کاسبی است که خود را 
در برابر خداوند پاسخگو می داند و نمی گذارد حق 
مشتری پایمال شود.چون اعتقاد دارد این پول برکت 
دارد.قهرمانان واقعی در هر لباس وشغلی هستند آنها را 
نه برای شخص خودشان ، بلکه برای آینده و سالمت 
جامعه خودمان باید معرفی و برجسته کنیم.اینها کسانی 
هستند که باید الگو شوند و در جامعه شان و منزلت پیدا 
کنند تا همه نسبت به این هنجارها ، عالقه مند و دغدغه 
مند شوند.بهبود وضع کشور و جلوگیری از رشد فساد ، 
فرهنگ سازی می خواهد و شاید خط مقدم این فرهنگ 

سازی ، توجه به قهرمانان واقعی و نه پوشالی باشد.

آغاز ثبت نام سیزدهمین  جشنواره کارآفرینان برتر کشور

صداوسیما-  ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر کشور 98-97 آغاز شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مشموالن این جشنواره بنگاه های غیر دولتی، 
تمامی بنگاه های کسب و کار بدون محدودیت در اندازه )خرد، کوچک، متوسط و بزرگ(، بنگاه های کسب و کار که قبل از سال 93 تاسیس شده باشند، هستند رکنی افزود: 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام از  8 خرداد تا 31 تیر امسال با مراجعه به سامانه جشنواره کارآفرینان برتر به آدرس: WWW.KARAFARINANEBARTAR.IR  مراجعه کنند.

مهدی آبادی- تشکیل استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند 
از سال 13۴۲ مطرح بوده است و در سال 1383 و پس از سال ها  
انتظار این استان تأسیس شد. این یک رویداد ماندگار، تاریخی و 
فراموش نشدنی در تقویم خراسان جنوبی بود زیرا آرزوی دیرینه و 
۴0 ساله مردم شریف و قانع منطقه برای تأسیس استان خراسان 
جنوبی محقق گردید. طبق قانون با ایجاد استان جدید، پرسنل 
سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب 
جمعیت و وضع جغرافیایی از محل امکانات استان خراسان سابق 
کسر و به استان های جدید تخصیص و منتقل می گردد. هیأت 
چهار نفره ای نیز به  ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت 
وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس  سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور  هم موظف شدند تا حداکثر به مدت  چهار ماه  
این قانون را به مرحله اجرا درآورند.  اکنون پس از 15 سال بسیاری 
از ادارات بر اساس قانون از خراسان سابق جدا و به خراسان جنوبی 
منتقل شدند اما هنوز نیز سازمان هایی وجود دارند که مستقل 

نیستند و از خارج استان مدیریت می شوند.

 مدیریت خارج از استانی
در برخی از خیابان های بیرجند همچون مهرشهر، میدان دانشگاه 
آزاد، اول جاده بند دره، بلوار عبادی و... ساختمان هایی وجود دارند 
که هنوزعنوان تابلوی شرکت برق منطقه ای خراسان بر روی آنها 
نوشته شده است. به گفته محسنی از کارشناسان شرکت، این اداره 
با شرکت توزیع برق خراسان جنوبی کامال متفاوت بوده و برخالف 
شرکت توزیع که زیر نظر توانیر می باشد، مدیریت این شرکت در 
مشهد مستقر است و اداره توزیع برق خراسان جنوبی مسئولیت 
مستقیمی بر آن ندارد. محسنی به خبرنگار آوا می گوید: در این 
شرکت، افراد دارای قرارداد رسمی،قراردادی و پیمانکاری هستند که 
 حقوق کارکنان رسمی این اداره حداقل ۲ برابر کارکنان دیگر می باشد. 
وی می افزاید: کارکنان پیمانکاری و قراردادی امنیت شغلی کمی 
در این اداره دارند و به دلیل تصمیم گیر نبودن مدیریت شهر بیرجند، 
مشکالتی نیز همراه این افراد می باشد. این فرد مطلع به نیروگاه 
دیزلی برق غفاری اشاره و می گوید: به دلیل اینکه مدیریت این 
نیروگاه در خراسان جنوبی نیست، وضع نابهنجاری را در این نیروگاه 
مشاهده می کنید. وی با بیان اینکه شرکت توزیع برق خراسان جنوبی 
کامال مستقل شده است، ادامه می دهد: این شرکت ارتباطی با شرکت 
برق منطقه ای خراسان ندارد و در هر شهرستان استان، مدیریت توزیع 

برق وجود دارد که مدیریت واحد آن در مرکز استان است. 
 

تبعیض بین نیروهای مشهد و بیرجند
یک منبع آگاه در اداره غله در این باره به خبرنگار آوا می گوید: 
حقوق های کارکنان این شرکت کمتر شده است و گاهی نیز 
اعتراض  زمانی که  واریز می شود و  به حساب کارکنان  دیرتر 
خود را مطرح می کنیم با پاسخ سرد مسئوالن استانی مواجه می 
شویم. وی افزود: بیشتر کارکنان زیر نظر پیمانکار مشغول به کار 
هستند و شرکت غله به این بهانه پاسخگوی ما نیست. وی به 
تبعیض بین نیروهای خدماتی مشهد و بیرجند اشاره و می افزاید: 

در مشهد بیش از30 نفر وضع خدمتشان بهتر  و جذب شده اند 
اما با این حال در  استان فقط 1 نفر تبدیل وضعیت شده اند که 
نابرابری بین این دو شهر را نشان می دهد. این شخص با بیان 
اینکه شرکت غله خراسان جنوبی زیر نظر خراسان رضوی است، 
عنوان می کند: توجه به نیروهای پیرامونی مشهد مشهود است 
و اینجا با وجود مکاتبات فراوان و تایید حقانیت نیروها کوچک 

انجام نمی شود.  بهتر شدن وضع کارکنان  برای  اقدامی  ترین 
او وابستگی به اداره استان دیگر را علت بی تفاوتی  مسئوالن 
شرکت غله خراسان جنوبی می داند و ادامه می دهد: اگر منطقه 
 به استقالل واقعی نرسد، ظرفیت های استانی زیر سوال می رود 
و باید مسئوالن ارشد استان مانند استاندار و فرماندار و نمایندگان 
مجلس  به این وضع رسیدگی کنند.حوزه علمیه استان نیز از 
مجموعه هایی است که زیر مجموعه خراسان رضوی محسوب 
می شود. حسنی پژوهشگر دینی در این باره به خبرنگار آوا می 
گوید: جداسازی حوزه علمیه بیرجند از خراسان رضوی مزیت های 
زیادی از جمله در موضوع بودجه دارد و با این تفکیک توجه بیشتری 
به حوزه های استان می شود. وی ادامه می دهد: مستقل نبودن 
حوزه مشکالتی در زمینه کارهای اداری خواهد داشت و شخص 
روحانی شاید برای موضوع کوچکی مجبور شود به استان خراسان 
رضوی برود. این پژوهشگر دینی اضافه می کند: خراسان جنوبی 
با حضور علمای بزرگ ظرفیت آموزش نیروهای روحانی را دارد و 

برای استقالل حوزه علمیه باید تالش کرد.

نیم درصد، سهم خراسان جنوبی!!
با اینکه طبق قانون مجلس،  همه اعتبارات، تجهیزات، نیروها و... 
باید در 3 استان تقسیم شود اما اطالعات موجود از ناقص اجرا 

شدن این قانون حکایت دارد. یک فرد مطلع می گوید: ۲3 درصد 
سهم خراسان جنوبی از قانون تقسیم خراسان سابق بود که در 
عمل نیم درصد آن پرداخت شده است. وی ادامه می دهد: استان 
ما با خراسان شمالی در واقع هم سن و هم سنگ است اگرچه 
تفاوت کوچکی در جمعیت دارد اما آن طور که شواهد نشان می 
دهد بجنورد از استان شدن سهم بیشتری از بیرجند گرفته است. 

وی با اشاره به دغدغه مند نبودن مسئوالن می افزاید: خراسان 
جنوبی، استان محرومی است که هر سال در فصل بودجه بندی در 
قعر جدول حضور دارد. وی ادامه می دهد: اگر چه بعد از استقالل 
خراسان جنوبی در زمینه بودجه اعتبارات نسبتا خوبی به این استان 
رسید اما بودجه های تخصیص یافته نیز برای درمان بیماری مزمن 

عقب ماندگی کافی نیست.
 

استثمار 15 ساله منطقه
 آقای ثابتی از عالقه مندان حوزه استانی نیز می گوید: خراسان 
جنوبی در حوزه اداری باید به استقالل برسد و اگر برخی از شرکت 
هستند،  رضوی  خراسان  مجموعه  زیر  هنوز  استان  این  های 
ظرفیت های استانی را زیر سوال می برد. وی با بیان اینکه با 
این وضع ظرفیت های مدیریتی استان به خوبی نشان داده نمی 
شود، اظهار می کند: اینکه برخی از شرکت های استان استقالل 
ای  منطقه  ساله  استثمار 15  بیانگر  نیاوردند،  دست  به  را   خود 
است که این وضع در بودجه و پروژه های کالن خود را نشان 
می دهد. ثابتی عنوان می کند: چند سال پیش برای موافقت های 
بهداشتی کارخانه های مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد را 
به کارخانه دارهای استان مطرح کردند که باید پرسید چرا استان 
دیگری باید این مجوزها را صادر کند؟ و چرا مدیران این کارخانه 

ها باید به مشهد بروند؟ وی ادامه می دهد: هنوز ادارات و سازمان 
هایی در استان وجود دارند که تابع بروکراسی اداری خراسان رضوی 
هستند و این ابزار تبعیض و بی توجهی به استان می تواند باشد و 
اگر مسئوالن خراسان رضوی مساعدت الزم را فراهم نکنند، آن 
وقت به توسعه استان لطمه وارد خواهد شد. ثابتی اظهار می کند: 
منظور از استقالل ادارات، اختیار تصمیم گیری، استخدام نیروهای 
و... است و  مالی  استقالل  ادارات،  انسانی، حل و فصل داخلی 
سازمان هایی که تحت مدیریت مرکز استان دیگر از آن برخوردار 

نیستندکه این موضوع به توسعه استان لطمه وارد می کند. 

تفاوت سازمان اداری حوزه علمیه
 با سازمان های دولتی

اقای خسروی مسئول آموزش حوزه علمیه حوزه خراسان جنوبی 
در این باره می گوید: سازمان اداری حوزه های علمیه با نهادهای 
دولتی تفاوت دارد. در کشور 3 حوزه علمیه مشهد، قم و اصفهان 
وجود دارند که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند و استان های 
خراسان تحت نظر حوزه علمیه مشهد قرار دارند. وی ادامه می دهد: 
بعد از فوت آقای واعظ طبسی، مقام معظم رهبری شورای عالی 
مستقلی را تشکیل دادند که زیر نظر خودشان است. استان اصفهان 
زیر نظر حوزه اصفهان و بقیه کشور زیر نظر حوزه علمیه قم هستند. 
این حوزه ها در عرض یکدیگر هستند. رئیس غله خراسان جنوبی 
نیز در  باره علت وابستگی این اداره به خراسان رضوی اظهار می 
کند: طی چند سال اخیر مطابق سیاست های دولت 90 درصد 
برنامه عملیاتی شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. وی با 
بیان اینکه در کشور شرکت غالت به 1۴ منطقه تقسیم شده است، 
می افزاید: استان های خراسان  به عنوان منطقه 5 معرفی شده اند 
که مدیریت مرکزی در مشهد می باشد. وی درباره وضع استخدامی 
نیروها نیز فقط به این جمله اکتفا کرد که در این باره تابع مقررات 

عمومی دولت در امور استخدامی می باشیم.

سخنی با مسئوالن
15 سال از تاسیس خراسان جنوبی می گذرد اما با این حال برخی 
از سازمان های دولتی، جزو قلمرو تصمیم گیری مدیران استانی 
نمی باشند که این موضوع استقالل اداری استان را نشانه گرفته 
است. بسیاری از نیروهای این سازمان ها قراردادی و پیمانکاری 
با حقوق بسیار اندک به کار مشغول هستند که برای بهتر شدن 
وضع خود باید به استان دیگر مراجعه کرده و حق خود را بگیرند 
که این باعث بی عدالتی در وضع معیشتی نیروها شده تا جایی 
که نیروهای پیرامونی استان خراسان رضوی بیشترین سود را از 
این وضع می برند. برای کار کوچک اداری باید به استان دیگر 
رفته و برای پرسیدن سوال، روزها منتظر جواب این ادارات بود. در 
کنار این موضوع، سهم ناچیز استان از تقسیم خراسان  که رابطه 
مستقیمی با توسعه استان دارد، بیانگر کم توجهی و کم کاری های 
گذشته می باشد و امید است استاندار و نمایندگان مجلس به این 
موضوع ورود کرده تا با گرفتن حق این استان محروم، به توسعه 

بیش از پیش خراسان جنوبی کمک کنند. 

ادارات استانی، مدیریت های خارجی
سهم 23 درصدی استان از تقسیم خراسان سابق کجاست؟

طرح انتقال آب از دریای عمان به  سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبی  مصوب شد 

و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده  تسنیم- 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح انتقال 
آب از دریای عمان به  سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی  پس از رایزنی های بسیار مصوب شده و اجرای 
افضلی  است.  الزم  کشور  شرق  منطقه  برای  آن 
با اشاره به نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با وزیر 
نیرو اظهار کرد: مطالعات برای ساخت مجتمع های 
آبرسانی روستایی در سال های گذشته انجام شده و 
در حال حاضر باید با تخصیص بودجه های خوب و 
در خور توجه در احداث آنها بکوشیم که بودجه های 
فعلی این بخش آبرسانی به این روستاها را عماًل 
غیرممکن می سازد چراکه در دو شهرستان نهبندان 
و سربیشه در سال گذشته نیازمند 90 میلیارد تومان 
نرخ های  با  بودیم که  این مجتمع ها  تکمیل  برای 
اعتبار  جدید حداقل 150 میلیارد تومان تخصیص 
نیاز است. افضلی افزود: این در حالی است که کل 
بودجه استان در آبرسانی روستایی ۲0 میلیارد تومان 
است که باید بین 9 شهرستان استان تقسیم شود و 
اگر قرار باشد به همین منوال وضع ادامه یابد آبرسانی 
به مردم محروم این نقطه از کشور شاید تا 30 سال 
آینده هم به سرانجام نرسد. وی تصریح کرد: باید در 
این خصوص چاره ای اندیشید تا این معضل که تداوم 
آن به دنبال خود مشکالت مهم امنیتی و اجتماعی 
نیز خواهد داشت هرچه زودتر رفع شود. وی گفت: با 
این اعتبارات در 3 سال گذشته نتوانسته ایم حتی یک 
پروژه مجتمع آبرسانی روستایی را به سرانجام رسانده 
و افتتاح کنیم و باید نگاه ملی به این منطقه محروم 
تغییر یافته و به این دو شهرستان توجه ویژه ای برای 
برخورداری از زیرساخت های سکونت در یک محل 
شود. افضلی ادامه داد: در این زمینه و در راستای رفع 
مشکالت این دو شهرستان با پیگیری زیاد موفق 
شدیم سفر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی را به استان داشته باشیم که 
مصوبات خوبی هم در نتیجه این اقدام اتفاق افتاد اما 
با تخصیص قطره چکانی بودجه ها نمی توان به تحقق 
مصوبات امید زیادی داشت بنابراین خواستار تخصیص 
بودجه ویژه برای این دو شهرستان و برطرف سازی 
مشکالت آن هستیم. وی با بیان اینکه با مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مهندسی 
آب و فاضالب کشور دیدار کرده و قول سفر وی به 
این دو شهرستان گرفته شده گفت: از وزیر نیرو نیز 
درخواست شد با سفر به این دو شهرستان از نزدیک 
شاهد مشکالت این منطقه بوده و در راستای رفع آنها 

مساعدت الزم را مبذول دارند.
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شریفی به شماره ملی 0651788651 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال - آقای هادی واحدی درمیان به شماره ملی 
5239592012 به سمت 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 عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی دهقانی به شماره ملی 0640005020 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی خانم مرضیه زارعی به شماره ملی 0640425909 به سمت بازرس علی البدل 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 )482343(

آگهی تغییرات بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 382 و شناسه ملی 14006288264 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/20 و به موجب نامه شماره 35/22/7322 مورخ 1398/2/10- استانداری خراسان جنوبی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای سید محمد حسین زینلی با کد ملی 5239824576 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل 
خلیلی با کد ملی 0652027504 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صباغ با کد ملی 0651710596 به عنوان خزانه 
دار و آقای غالمرضا زمانی با کد ملی 5239375542 به عنوان عضو اصلی وآقای احمد حاجی زاده با کد ملی 0652454803 وآقای 
علی اکبر فالحی با کد ملی 6529720294 و آقای علیرضا احسانبخش با کد ملی 0651715091 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای غالمرضا زمانی با کد ملی 5239375542 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت 

مدیره و با مهربنیاد معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482348(

آگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5888 و شناسه ملی 10861937197 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمید دلیلی به شماره ملی0066394406 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید حسن مرتضوی به شماره ملی0702519146به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد امامدادی به شماره 
ملی0653094566 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای حمید دلیلی )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 )482344(

آگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5888 و شناسه ملی 10861937197 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حمید دلیلی به شماره ملی 0066394406و آقای سیدحسن 
مرتضوی به شماره ملی 0702519146و آقای محمد امامدادی به شماره ملی 0653094566 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم نوش آفرین اربابی به شماره ملی 0651836980به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو لعلی بشارت با 

کد ملی0920907441 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482342(

آگهی انتقالی شرکت آب شن راه طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 887 و شناسه ملی 10861937197 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/20 و آگهی مکانیزه به شماره 139630408273000359-1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی فردوس به آدرس جدید استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر 
بیرجند- سراب-کوچه سپیده 8-کوچه )فرعی اول سپیده 8(-پالک 0- طبقه اول- کدپستی 9719915919 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه شرکت اصالح گردید.لذا شرکت فوق تحت شماره 5888 در این اداره به ثبت رسیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482319(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبتین تجار هور درتاریخ 1397/12/18 به شماره ثبت 5932 به شناسه ملی 14008209240 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :  تولید و فرآوری 
انواع محصوالت کشاورزی و انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بسته بندی ، حمل و نقل درون شهری ، 
بازاریابی ) غیر از بازاریابی هرمی و شبکه ای ( و فروش محصوالت کشاورزی به روش صنعتی ، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در رابطه با موضوع شرکت. - تهیه تامین و توزیع نهاده 
های کشاورزی ، ساماندهی تولیدات و محصوالت کشاورزی به روش صنعتی. - انجام خدمات مکانیزاسیون کاشت ، آبیاری و برداشت 
محصوالت کشاورزی و صنایع معدنی. - اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری 
و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. - اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. - تودیع وجوه 
به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها. - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی )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 بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان کاهشنگ ، آبادی منطقه ویژه اقتصادی، بلوار ))بزرگراه شهیدکالنتری(( ، بلوار صادرات 
شرقی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9739183916 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید حسن زاده به شماره ملی 0794922147 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای صادق 
روحانی به شماره ملی 0945048807 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای حمید حسن زاده به شماره 
ملی 0794922147 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود - آقای محمد علی نوروزی به شماره ملی 0880045892 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود- آقای صادق روحانی به شماره ملی 0945048807 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود. 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 با امضای آقای محمد علی نوروزی )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 )482310(

آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران )سهامی عام( به شماره ثبت 1397 و شناسه ملی 10360031156 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان محمد اکبری آواز به شماره ملی 5239096074 
و سید مهدی کاظمی به شماره ملی 5239733732 و محمد دیمه ور به شماره ملی 0651714702 و حاجی محمد نصیری به 
شماره ملی 5239674108 و امان ا... کاظمی به شماره ملی 5239671141 و عبدالمجید کاظمی به شماره ملی 5239688966 
و امید نصیری به شماره ملی 5230013370 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان عبدالعزیز کریمی درمیان به شماره ملی 
5239575721 و حمید رضا نیک کار به شماره ملی 0651664748 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین ثبت شده به شماره 19554 و شناسه ملی 10103013428 
به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ثبت شده به شماره 1064 و شناسه ملی 10100121718 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4- پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت صورت 
های مالی سال 96 قرائت مورد تصویب قرار گرفت . 5- روزنامه آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری به عنوان روزنامه های کثیر 

االنتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482356(

آگهی تغییرات شرکت بهساز محیط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 803 و شناسه ملی 10360025398 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، سجادشهر ، کوچه شهیدماژانی7]سجاد5شهیدشخمگر[ ، خیابان شهید حسن رضا ماژانی ، 

پالک23 ، طبقه همکف با کدپستی 9719999753 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482465(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5537 و شناسه ملی 14006721680 به 
 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حسن لشکری به کد ملی 5639593393 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید لشکری به شماره ملی 3621770828 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
آقای سامان لشکری به شمار ملی 3610179201 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای سعید لشکری ) مدیرعامل ( و در غیاب ایشان 

آقای حسن لشکری ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482461(

آگهی تغییرات شرکت نما آوید پردیس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5625 و شناسه ملی 14006482720 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم وحیده سلمانی به شماره ملی 0640475418 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای حامد طهماسبی به شماره ملی 3255466466 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد علی آبادی به شماره 
ملی 0640235379 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد حاجی حسینی به شماره ملی 0519481925 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای خانم وحیده سلمانی)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482354(

آگهی تغییرات بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 382 و شناسه ملی 14006288264 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/07/20 و به موجب نامه شماره 35/22/7322 مورخ 1398/2/10- استانداری خراسان جنوبی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- آقای سید محمد حسین زینلی با کد ملی 5239824576 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل خلیلی با کد ملی 
0652027504به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صباغ با کد ملی 0651710596به عنوان خزانه دار و آقای غالمرضا 
زمانی با کد ملی 5239375542 به عنوان عضو اصلی و آقای احمد حاجی زاده با کد ملی 0652454803 و آقای علی اکبر فالحی با 
کد ملی 6529720294 و آقای علیرضا احسانبخش با کد ملی 0651715091 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای غالمرضا زمانی با کد ملی 5239375542 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید وکلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482352(

آگهی تغییرات شرکت نما آوید پردیس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5625 و شناسه ملی 14006482720 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حامد طهماسبی به شماره ملی 
3255466466 و آقای جواد علی آبادی به شماره ملی 0640235379 و خانم وحیده سلمانی به شماره ملی 0640475418 و 
آقای حامد حاجی حسینی به شماره ملی 0519481925 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - آقای سید محمد رضا حفاظی به شماره ملی 0640245439 به سمت بازرس اصلی و خانم سیده مهدیه حسنی به شماره ملی 

0640351123 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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برپایی جشن گلریزان در نهبندان

صداوسیما-جشن گلریزان همزمان با شب 23 ماه مبارک رمضان برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد درنهبندان برگزار شد.همایش نسیم 
مهر و جشن گلریزان برای حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد و خانواده های زندانیان در نهبندان برگزار شد. جمعیت زیر پوشش انجمن 

شب جمعه ترافیک به سمت مصلی آن قدر زیاد بود که حمایت از زندانیان 189 خانوار به استعداد 379 فرزند است. در نهبندان 7 زندانی جرائم غیرعمد با بدهی 700 میلیون تومان وجود دارد.
همزمان با ترافیک ماشین ها از یک طرف میدان شهدا 
و از یک طرف میدان امام )ره( بود. مسئوالنی که سه 
راه را به چهارراه تبدیل کردند پیش بینی ترافیک و در 

نهایت حال مردم را هم بنمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
وضع  بادرایت،  و  محترم  شهردار  از  تشکر  ضمن 
 ۵8 و   ۵۶ مدرس  بین  مدرس  خیابان  های  درخت 
بسیار نامناسب است لطفا اقدام مساعد مبذول فرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. اگر بازار بیرجند ایمنی آن صفر اعالم شده،چرا 
زمین 04 مرکز بیرجند را در ۵ طبقه همراه یک پارکینگ 
در زیر آن نمی سازند ) از غفاری تا ابوذر( وتحویل بازاریان 

محترم نمی دهند،تا یک تحول در شهرمان باشد؟
910...8۶2

روستای ماسن در فاصله 30 کیلومتری مرکز استان 
متاسفانه از آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت محروم 

می باشد لطفا مسئوالن امر اقدامی عاجل انجام دهند
91۵...۶04

از قدیم می گفتند یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب. از 
مجموعه شهرداری به دلیل زیباسازی چند نقطه از شهر 
تشکر می کنم. امیدوارم شاهد یک کار بزرگ خالقانه 

باشیم که سالها به یادگار بماند
910...۶73

مسئوالن ستاد سوخت بیرجند نظارت کنند اتوبوس های 
برون شهری پایانه مسافربری با دریافت صورت وضعیت 
صوری اقدام به دریافت گازوییل و قاچاق سوخت می کنند
91۵...484

کاش در ایام بعد ماه رمضان نیز این برنامه ها و نمایشگاه 
هایی که در جاده سالمت راه اندازی کرده اند برپا باشد 
و برنامه های دیگری را هم به آن اضافه کنند. در شهر 
که جای تفریحی چندانی نداریم همین هم غنیمت است.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه اداره کل میراث فرهنگی استان 

با عنایت به چاپ مطلبی در ستون پیام شما روزنامه 
آوای خراسان جنوبی مورخ  98/2/2۶ با عنوان »سالم 
از  تا  خدمت  مسئوالن محترم میراث فرهنگی چند 
خدماتی که برای شهروندان بیرجندی انجام داده اید را 
لطفا اطالع رسانی بفرمایید؟! بیرجندی ها  خسته شدن 
 از این همه خدمات شما خدا بهتون قوت بده. به اطالع 
می ر ساند: بخشی از فعالیت های حوزه های سه گانه 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند
اقدامات حوزه میراث فرهنگی سال 97 در شهر بیرجند:

1- مرمت بناهای تاریخی بیرجند از جمله کاروانسرای 
علوی، سرای امینی، خانه تاریخی بی بی مرادی، خانه 

تاریخی فاطمی، حسینیه حاج علی اشرف و ...
2- بازگشایی مخازن آب انبارهای محسن زاده و بیک
3- مشارکت در بخش خصوصی و راه اندازی موزه در 

بافت تاریخی بیرجند
4- تبدیل خانه اعتمادی به مرکز نساجی سنتی

۵- افتتاح راسته بازار صنایع دستی در بافت تاریخی بیرجند
 ۶- اجرای پروژه مشارکتی بهسازی بافت تاریخی محور 

بهارستان - چهار درخت
اقدامات صنایع دستی در سال 97 در شهر بیرجند:

جهانی  روستای  عنوان  به  خراشاد  روستای  ثبت   -1
توبافی در شورای جهانی صنایع دستی

2- دریافت دو نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی
3- دریافت ۶  گواهی کیفیت توسط صنعتگران صنایع 

دستی شهرستان بیرجند
4- حضور صنعتگران شهرستان بیرجند در بیش از 1۵ 

نمایشگاه ملی و سراسری
۵-افتتاح بزرگترین کارگاه نساجی کشور در روستای 

حاجی آباد شهرستان بیرجند
۶- پرداخت بیش از 8 میلیارد ریال تسهیالت با اشتغال 

به بیش از 1۵0 نفر
اقدامات حوزه گردشگری در سال 97 در شهر بیرجند:

1- صدور 2۵ موافقت اصولی
2-پرداخت 000/000/000/ 10 تومان تسهیالت جهت 
احداث هتل، سفره خانه سنتی، اقامتگاه بومگردی و ... 3- 
صدور پروانه بهره برداری یک واحد اقامتگاه بومگردی 

)زاغ بور( در سال 9۶ 
4- افتتاح 2 واحد سفره خانه سنتی در سال 97 و در 

مجموع 10 واحد سفره خانه سنتی در سطح شهر
۵-صدور مجوز کلیه سفره خانه های بند امیرشاه که 
موجب ایجاد مکانی جهت اشتغال و تفرج و پذیرایی از 

همشهریان شده است
۶-تامین زیرساخت های گردشگری روستای شوکت آباد 
و احداث مجتمع گردشگری توسط سرمایه گذار بخش 

خصوصی و حمایت از ایشان
7-احداث اقامتگاه بومگردی و رستوران سنتی با ظرفیت 
پذیرش مهمانان خارجی که در روستاهای چهارده در 

آینده نزدیک به بهر برداری خواهد رسید.

جوابیه معاونت درمان دانشگاه علوم 
MRI پزشکی در خصوص نوبت دهی

آن   3 صفحه  در  شده  درج  شکوائیه  خصوص  در 
روزنامه مورخ 98/2/18  با عنوان با وجود دو  دستگاه 
به  نوبت ها، طوالنی  باز هم  استان  MRI در مرکز 

نظر می رسد. لطفا یک نظارت دقیق و درست نوبت 
دهی به وجود آید و ضمنا اگر بیماری انصراف داد، 
جا برای افراد در حال انتظار باز شود، به اطالع می 
رساند: به علت درخواست های بیش از حد استاندارد 
MRI که ناشی از درخواست های غیر ضروری برخی 

از  القایی  های  درخواست  چنین  هم  و  پزشکان،  از 
 MRI دستگاه  دو  وجود  با  و  است،  بیماران  طرف 
باز هم مدیریت نوبت ما از ظرفیت و توان سیستم 
خارج بوده و باعث طوالنی شدن نوبت ها می شود 
که البته معاونت درمان دانشگاه اقدامات فراوانی در 
جهت کاهش درخواست های غیر ضروری، از طرف 
پزشکان انجام داده ولی درخواست های القایی مردم 

در این زمینه باال است.

موانع  بررسی  موضوع  با  نشستی  گذشته  هفته  حسینی- 
و  شد  برگزار  استان  تولیدی  اصناف  در  امسال  شعار  تحقق 
همچون  مشکالتی  به  جلسه  در  حاضر  صنوف  نمایندگان 
و  بانکی  تسهیالت  موانع  نقدینگی،  کمبود  ارزی،  نوسانات 
سخت گیری های ادارات کار، امور مالیاتی و تامین اجتماعی 
گذشته  روز  شماره  در  نشست  این  از  بخشی  کردند.  اشاره 
روزنامه چاپ شد. در این شماره ادامه مطلب را می خوانید:

سیستم چینی اصفهانی ها
، وبال گردن ما می شود

 سامعی نیا از فعاالن صنف درب های الکترونیک نیز با بیان 
این که وضع بازار به گونه ای شده که با دو کارگر حتی نمی 
توانم ادامه کار بدهم، گفت: در کار ما تداخل صنفی ، وجود 
دارد. برای مثال زمانی که برای نصب در جوشکاری را می 
آورم ، او در عرض انجام دو نصب، خود وارد به این کار می 
شود. وی نیز همچون سایر فعاالن صنفی از سفارش کارهای 
بزرگ تر به خارج از استان توسط ادارات گله مند بود. جالیری 
دیگر فعال این صنف در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: 
برخی ادارات یک سری کارها را بدون استعالم به اصفهان 
دادند، اما خدمات پس از نصب آن به دوش ما می افتد. زمانی 
که برای بررسی سیستم و ارائه خدمات رفتیم، دیدیم سیستمی 
که در قرارداد آمده نصب نشده ، موتور یا چشم در را هم از 
جنس چینی استفاده کردند! در این مواقع کارپرداز با شرکت 
زد و بند می کند و از طرف دیگر این مشکالت وبال گردن ما 
می شود. وی با بیان این که ما در شهر خودمان نمی توانیم 
تخلفاتی  چنین کنیم، اضافه کرد: بارها به ادارات هم گفتیم 
کار را به ما بدهند و کارگر شهر خودمان آن را انجام دهد اما 

کسی توجهی نمی کند.

 رونق تولید اکنون طنز تلخی است
 و نمی توان امیدوار بود

 شمس آبادی مدیر مجتمع چاپ و تبلیغات شمس، هم با اشاره 
به این که 20 سال در این عرصه فعالیت می کنم و 8 سال در 
چاپخانه بانک ملی مرکزی در زمینه چاپ اوراق بهادر و چاپ 
های امنیتی کار کردم، اضافه کرد: سال 8۶ به بیرجند آمدم و 
اکنون از این که در شهر خودم خدمت می کنم ناراحت نیستم. 
دارد،  نیز وجود  ما  راه  بر سر  این که مشکالتی  بیان  با  وی 
ادامه داد: ما همه فعاالن حوزه صنفی مانند سرنشینان اتوبوسی 
هستیم که شاخ به شاخ با 18 چرخ تصادف کرده و تنها کاری 
که می توانند برای نجات ما بکنند، کارهایی اورژانسی است 
تا فقط زنده بمانیم ، نه این که رونق داشته باشیم. در این 
شرایط فعلی صحبت از رونق تولید و شعار حمایت از کاالی 
ایرانی فقط طنزی تلخ است و نمی توان به آن امیدوار بود. 
به گفته وی صنف چاپخانه وابسته به 3 نهاد متفاوت از جمله 
وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد و اتاق اصناف است در 
نتیجه مشکالت هم چند تکه می شوند. شمس آبادی یکی از 
مشکالت اصلی را بسته بودن در های اقتصادی کشور دانست 
توانیم  نمی  روز  به  های  دستگاه  خرید  برای  حتی  افزود:  و 
به کشورهای دیگر برویم. در نمایشگاه دوبی بهترین دستگاه 
های چاپ را عرضه کرده بودند اما ما را حتی راه هم ندادند! 
وی به بی ثباتی و تغییرات نرخ ارز، اشاره کرد و گفت: شب 

می خوابیم صبح می بینیم فقیرتر شده ایم. زیرا سرمایه ای 
که باید به سمت تولید هدایت شود وارد کارهای کاذبی چون 
خرید و فروش ارز، سکه ، زمین و داللی شده که در بیرجند 

ما هم خوب سود دارد. 

سود شرکت های صوری حسابداری از 
دستورالعمل های اداره امور مالیاتی

 این فعال صنفی با انتقاد از آمار ارائه شده توسط مسئوالن از 
اعطای تسهیالت عنوان کرد: تسهیالت را به چه کسانی داده 
اید که بیشتر ما بی بهره ماندیم؟ وام زمانی به درد تولید می 
خورد که زیر 10 درصد با دوره تنفس و بازپرداخت باال باشد. از 
سال 8۶ تاکنون فقط یک بار توانستم وامی خوب به ارزش 40 
میلیون تومانی با 4 درصد سود و بازپرداخت ۵ ساله از صندوق 
امام رضا )ع( بگیرم اما اکنون بعد از 12 سال تمام دستگاه 

های تولیدی ما مستهلک شده و به نقطه صفر کار رسیدیم. 
برای نوسازی دستگاه ها   به حمایت بانکی نیازاست. شمس 
آبادی به اعطای مجوزهای بی رویه اشاره کرد و گفت: کاراین 
افراد عالوه بر این که زیر قیمت کار می کنند بعد از مدتی 
هم تعطیل می شوند. می افزاید: سال 83 به فنی و حرفه ای 
مراجعه و قصد داشتم هنرستان چاپ تاسیس کنم اما مسئوالن 
وقت اعالم کردند در اینجا چاپخانه نداریم و جوانان بیکار می 
شوند، اگر همان زمان حمایت می کردند اکنون پیشرفت های 
بسیاری در صنعت چاپ استان داشتیم. وی با انتقاد از این که 
فروش کسر می شود،  از  بلکه  نشده،  درآمد کسر  از  مالیات 
خاطرنشان کرد: از ما خواستند تا سیستم حسابداری راه اندازی 
کنیم و مامور مالیات فقط از روی آن محاسبه کند ولی اکنون 
من با دو نفر نیرو چگونه چنین کاری انجام دهم. این بین فقط 
شرکت های صوری حسابداری سود می کنند. شمس آبادی 
با بیان این که مالیات را راسی حساب می کنند، عنوان کرد: 

برای مثال اگر ۶0 میلیون تومان از رکوردها و ادارات داشته 
باشم ، 3 برابر آن را فروش آزاد حساب می کنند! در این شهر 

کجا می توانم این مقدار  فروش آزاد داشته باشم؟!

پیگیر وام با نرخ زیر 10 درصد
 برای اصناف هستیم

حیدری مسئول بسیج اصناف استان نیز با اشاره به شعار امسال 
ما،  از  یک  هر  کرد:  عنوان  است،  ملت  مطالبات  که عصاره 
روزنامه و تولیدکنندگان در تحقق آن سهمی داریم. وی با بیان 
این که بسیج اصناف مشابه این جلسه را با صنوف متعددی 
از ابتدای سال تاکنون بر گزار کرده است، اضافه کرد: اخیرا 
جلسه گردهمایی اتاق های اصناف را با حضور بسیج اصناف 
شهرستان ها داشتیم که در آن مشکالت را جمع بندی کردیم.
 در همین راستا نیز سعی کردیم بلندگوی اصناف باشیم و تا جای 

ممکن حل آن ها را پیگیری کنیم.  که از مصوبات این جلسه ، 
حضور نماینده ادارات به ویژه تعزیرات حکومتی، امور مالیاتی و 
بیمه در جلسات فصلی اصناف بود تا پاسخگوی مشکالت باشند. 
یکی از موانعی هم که می توان در این مسیر رفع کرد معافیت 
کارگاه های زیر ۵ نفر است. وی همچنین از برگزاری جلسه 
برای پیگیری کار خیاطان استان سخن گفت و ادامه داد: تفاهم 
نامه ای برای بیمه و اخذ وام بدون درصد و بدون ضامن برای 
اصناف بسته ایم همچنین پیگیر هستیم تا امسال تسهیالتی با 
سود زیر 10 درصد گرفته و گره کوچکی از کار اصناف استان باز 
شود. وی برای حل مشکالت استانی اصناف اعالم آمادگی کرد.

 اتحادیه ها باید پویاتر شوند
شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، پس از شنیدن 
سخنان فعاالن صنفی حاضر در جلسه در جایگاه پاسخگویی 
عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی در حوزه 

معدن با معدنکاران، در حوزه صنعت با فعاالن صنعتی، در حوزه 
تجارت و حوزه بازار و نظارت به صورت روزانه، بررسی های 
موردی برگزار کردیم و فارغ از تبلیغات ، جلسات کارگروه ما 
کامال فنی هستند.وی به جلسه ای که اخیرا با مدیر کل تامین 
اجتماعی داشتند اشاره کرد و گفت: در این جلسه پرونده به 
پرونده را بررسی کردیم که از آن ها مشکل ۵ مورد را تامین 
شهرکی  بود.  مودی  از  مشکل  مورد   3 و  پذیرفت  اجتماعی 
باشند،  پویاتر  باید  و  داریم  اتحادیه گالیه  از  این که  بیان  با 
را  مجوز  اعطای  کرد: مشکالتی همچون سقف  خاطرنشان 
خودتان می توانید حل کنید. قانون گذار زمانی این محدودیت 

را برداشت تا از پروانه به عنوان رانت استفاده نشود.
 ولی خود اتحادیه می تواند شرایط را به نوعی تعریف کنید 
که هر کسی نتواند وارد این کار شود. این تفویض اختیاری 
است که دولت انجام داده و قاعدتا به تنهایی نمی تواند تمام 
امور را درست کند.وی با اشاره به این که مشکالت بیمه ای 

را به ما ارجاع دهید تا در جلسات هفتگی خود بررسی و حل 
کنیم، اضافه کرد: به گفته مدیر کل تامین اجتماعی 40 درصد 
مشکالت واحدهای تولیدی به دلیل واقف نبودن به قوانین 
و مسائل است. درباره ارجاع کارها به استان های دیگر نیز 
انتقاد شما را قبول دارم ، منتها گیر قانونی دارد، زیرا قانون 
گفته دستگاه ها مجاز نیستند انحصار در خرید ایجاد کنند و 
اگر این اتفاق بیافتد 3 دستگاه ، این عملکرد را بازخواست می 
کنند. رئیس سازمان صمت، به سامانه ستاد اشاره کرد و گفت: 
با این سامانه دست ادارات برای رانت بازی و فاکتور بردن و 
آوردن بسته شده و در یک قرارداد نحوه برگزاری فراخوان را 
مشخص کرده است. مشکل آنجاست که بسیاری از اصناف از 

ترس مالیات عضو این سامانه نشده اند. 
اگر می خواهید این مشکل حل شود در سامانه ستاد عضو 
شوید. البته یکی از فعاالن صنفی علت بی میلی اصناف به 
عضویت در سامانه را عنوان کرد و گفت: اصناف مجبورند برای 

رقابت ضریب سود وارد شده در سامانه را کم کنند اما اداره 
امور مالیاتی ، مالیات را بر اساس سود سالیانه حساب می کند! 

حل مشکل ارجاع کار به خارج از استان
 در کارگروه تسهیل

گفت:  و  اعالم  حل  قابل  هم  را  مشکل  این  اما  شهرکی 
زمانی که قرارداد و مبلغ خرید از سقف 2۵0 میلیون تومان 
از 3 واحد درون  تواند 3 استعالم  اداره می  باشد  تر  پایین 
درگیر  را  خود  خواهند  نمی  چون  اما  دهد،  انجام  استان 
پاسخگویی به دیوان محاسبات و بازرسی کنند ترجیح می 
دهند 3 استعالم را هم کشوری بزنند. با این حال مشکل 
به  را  تسهیل  کارگروه  جلسات  از  یکی  و  بوده  حل  قابل 
بیان  با  ادامه  در  وی  دهیم.  می  اختصاص  موضوع  همین 
این که درد اصناف را درباره گران شدن کاالها درک می 
و  نظارتی  دیگر دستگاه های  از سوی  اما  داد:  ادامه  کنم، 
مردم از ما توقع دارند. من نیز به شدت معتقدم بین گرانی 
و گران فروشی فرق وجود دارد و مردم گران فروشی را به 
این که  بر  تاکید  با  رئیس سازمان صمت  اطالع دهند.  ما 
اکنون اولویت در استان ابتدا تامین است بعد قیمت، مثال 
زد: اگر برای کاالیی به دلیل گران فروشی پرونده درست 

کنیم ، آن کاال را دیگر به استان نمی آورند.
 برای من  به عنوان مدیر راحت است که پرونده درست 
را  ایرادات  و  پذیرفته  را  نقدها  اما  ببرم  باال  را  آمار  و  کنم 
گردن می گیرم تا این اتفاق نیافتد.شهرکی با تاکید بر این 
که مشکالت قانونی را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری 
کردید،  انتخاب  خودتان  را  افراد  این  شد:  یادآور  کنید، 
آالینده  صنوف  برای  که  شهر  شورای  اعضای  همچنین 
تصمیم می گیرند. اتحادیه ها از این افراد دعوت کنند تا به 
مطالبات پاسخ دهند. وی با اشاره به این که مخالف سود 
بانکی 18 درصد هستم و برای تولید هیچ توجیهی ندارد، 
اضافه کرد: در این باره نیز باید با نمایندگان صحبت کرد. 
تسهیل  ای  گونه  به  را  قوانین  باید  کار  اداره  گفته وی  به 

کند که تولیدکنندگان بتوانند کار کنند.

نرم خرید مرغ دراستان در 
اسفند از 30 تن به 100 تن رسید!

طویل  های  به صف  صنفی  فعاالن  صحبت  از  قسمتی  در 
مردم برای خرید کاالهایی که گران می شوند، اشاره شد که 
شهرکی در این باره عنوان کرد: در رابطه با مسائل فرهنگی 
واقعا مشکل داریم. برای مثال نرم استفاده روزانه مرغ مردم 
استان 30 تن در ایام معمول است اما در اسفند به 100 تن 
در روز رسید! پدو هفته گذشته اما 1۵ تا 20 تن بود. این یعنی 
خرید  شود  گران  شاید  که  این  فکر  با  عید  ایام  برای  مردم 
بیشتری کردند در حالی که برعکس شده است. وی از پیگیری 
ها برای تسهیالت با شرایط بهتر و همچنین اعطای تسهیالت 
سرمایه در گردش سخن گفت و افزود:  برگزاری این جلسات 
از آنجایی که خودتان متولی هستید بسیار خوب است، شما 
جلسات را برگزار کنید نمایندگان ارگان های دیگر هم بیایند 
ما هم می آییم تا مشکالت حل شود. اکنون تولید کننده جدا 
نشسته ، دولتی ها هم جدا نشستند. باید کنارهم قرار بگیریم 

تا مشکالت حل شود. 

بررسی پرونده به پرونده مشکالت اصناف
 در کارگروه های موانع تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

پاسخ مسئوالن به پیام شما

دی
 آبا

دی
 مه

ها:
کس

ع

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده - 09151606836 )قاسمی(
09153401186 )طاهری(

خط ویـژه  
31۵۵0

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین 
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی 
امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

بخش 10 : قطعه مفروزه مزرعه قومنجان پالک 3- اصلی 1656 فرعی حسن خسروی قومنجان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 13۹۸/3/3۰. بخش 11: قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 
15۸۹- اصلی. 355۹ فرعی از 26 فرعی محمود کاهی و غیره ششدانگ یکباب منزل 13۹۸/۴/1 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 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 که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 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. در غیر این صورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

 تاریخ انتشار: 1398/3/9       علی صفائی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5537 و شناسه ملی 1۴۰۰67216۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13۹۸/۰2/۰7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حسن لشکری به شماره ملی 563۹5۹33۹3 و آقای سعید لشکری به شماره ملی 362177۰۸2۸ و آقای سامان لشکری به شماره ملی 361۰17۹2۰1 به عنوان اعضای اصلی 
هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2- خانم شیرین فرحی به شماره ملی ۰۴۹۰5۴۹7۴۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا اردونی با شماره ملی 361۰3۸7۴۹1 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482459(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه براتی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 1516 فرعی  از 
272-  اصلی واقع در بخش 2شهرستان بیرجند که متعلق به  خانم فاطمه نصرآبادی بوده که به علت نامعلومی مفقود شده 

است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۹۰616 صفحه ۴6 دفتر امالک جلد 5۰3 به نام  فاطمه نصرآبادی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده، سپس طی یکسری نقل و انتقاالت به آقای محمود  شکیبا سرشت  و خانم فاطمه براتی هر کدام  
سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان انتقال گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند و اال بعد از مدت 1۰ روز بعد از 

آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3۸2 و شناسه ملی 1۴۰۰62۸۸26۴ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13۹7/۰7/2۰ و به موجب نامه شماره 35/22/7322 مورخ 13۹۸/2/1۰- استانداری خراسان 
 جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه مالی منتهی به سال 13۹6/12/2۹ - مورد تصویب قرار گرفت.

2 - آقای احمد حاجی زاده با کد ملی ۰652۴5۴۸۰3 وآقای علی اکبر فالحی با کد ملی 652۹72۰2۹۴ وآقای سید محمدحسین 
زینلی با کد ملی 523۹۸2۴576 و آقای علیرضا احسانبخش با کد ملی ۰651715۰۹1 وآقای خلیل خلیلی با کد ملی ۰652۰275۰۴ 
و آقای حسین صباغ با کد ملی ۰65171۰5۹6 و آقای غالمرضا زمانی با کد ملّی 523۹3755۴2 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و 
 آقای محمد علی تخم پاش با کد ملّی ۰651635۸1۰ و آقای محمد احسانبخش با کد ملّی ۰6516۹3772 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 3 - خانم بتول می خوش با کد ملّی ۰65316۸373 و آقای مهدی بهترین با کد 
ملی ۰65172۰۴۰۰ به عنوان بازرسان اصلی و آقای حسین آزاده با کد ملی ۰6517۰752 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )482463(



موفقیت و انرژی

پس انداز

مسیر موفق ماندن 

اگر در مسیر موفق شدن باشید می توانید برای 
مدت کوتاهی تالش کنید و با پشتکار بسیار به 
موفقیت برسید، البته برای رسیدن به هر موفقیتی 
موفق  بهای  اما  کنید.  پرداخت  را  آن  بهای  باید 
بهای موفق  از  تر  بیشتر و سنگین  بسیار  ماندن 
شدن است، این ها صرفا بازی با کلمات نیست. 

کله  و  سر  شوید  می  موفق  که  این  محض  به 
رقبا پیدا می شود، تا وقتی ضعیف هستید کسی 
این که موفق اما به محض  ندارد   با شما کاری 

می شوید باید از جایگاه و رتبه خودتان یا شرکت 
تان دفاع کنید. دقیقا وقتی موفق می شوید باید 
تالش خودتان را چندین برابر کنید تا بتوانید از 

موفقیت خودتان دفاع کنید.

چگونه پس انداز کنیم؟

پس انداز کردن یکی از کارهای مهمی است که 
باید در زندگی تان انجام دهید و اگر نتوانید از درآمد 
باشید  داشته  آینده  برای  اندازی  تان پس  ماهیانه 
این مقاله  با مشکل مواجه می شوید. در  مطمئنا 
روش های ساده پس انداز کردن با حقوق های کم 

را به شما می گوییم.
پس انداز را هیجان انگیز کنید: برای من، پس انداز 
ماهیتی  که  چرا  است  بوده  جذاب  همیشه  کردن 
رمزآلود دارد. زمانی که کوچک تر بودم، به من یاد 
داده شد که 10 درصد از هر درآمدی که دارم را در 

حسابی جداگانه قرار دهم و به آن دست هم نزنم. 
دوست  همه  نیستند:  برابر  هم  با  ها  فروش  تمام 
پیدا کنند، ولی  به معامله شیرینی دست  دارند که 
کرده  ایجاد  آن  در  را  خودم  مخصوص  هنر  من 
ام هنر صبر و زمانبندی. شهر با حراج های متنوع 
خود مرا وسوسه می کند، ولی من باید حواسم جمع 
معنی  این  به  دارد  قرار  حراج  در  که  چیزی  باشد. 
 نیست که ارزش پول خرج کردن دارد. بعضی از با

کیفیت ترین لباس ها و کفش هایی که من در کمدم 
دارم کمتر از یک قهوه  برایم خرج در بر داشته اند!

بانکی  های  کارت  من  باشید:  شفاف  خودتان  با 
از  فقط  ولی  دارم،  گوناگون  مصارف  برای  زیادی 
می  استفاده  مرتب  طور  به  ها  آن  از  کمی  تعداد 
کنم. من همیشه آمار حساب های خودم را دارم. 
خرج  پول  که  شود  می  باعث  همچنین  کار  این 
کردن من در کنترل باقی بماند تا اگر الزم شد در 
ماه بعدی کمی در پول خرج کردن محتاط تر عمل 
 کنم. وقتی ببینم که پول خود را چطور و کجا خرج 
می کنم، پس انداز کردن آن فعالیتی قابل کنترل 
و هوشمندانه می شود که مرا در مورد برنامه هایم 

برای آینده خوش بین نگه می دارد.

درمان درد و التهاب تاندون ها
 در حروف نگارها

التهاب تاندون ها مشکل شناخته شده ای است که معموال 
در حروف نگار ها بروز می کند. درد، تورم و محدودیت 
حرکات که تا ساعد ادامه پیدا می کند نیز از عالئم این 

ناراحتی است. التهاب تاندون می تواند به اعصاب مجاور 
فشار بیاورد و باعث کرختی یا سوزن سوزن شدن اندام 
شود. ممکن است با حرکات دست  نیز صداهایی احساس 
شود. استراحت دادن به عضو مبتال درمان اصلی است اما 
اگر این کار جواب نداد، می توان از داروهای ضدالتهاب، 

کمپرس گرم یا سرد و ماساژ کمک گرفت.

چطور خواب رفتن
 دست و پا را درمان کنیم؟

موفقیت در درمان خواب رفتن دست و پا به تشخیص 
دقیق نوع و علل اختالل مورد نظر بستگی دارد، هرقدر 
زمینه  بروز مشکل درست  و دقیق تر تشخیص داده 

شود درمان مؤثرتر خواهد بود. اگر به موقع به پزشک 
مراجعه شود و پیگیری دقیق صورت بگیرد احتمال اینکه 
سلول های عصبی محیطی از بین نرفته باشند، بیشتر است 
و می توانند دوباره  ترمیم شوند. اگرچه عمال درمانی برای 
انواع نوروپاتی محیطی که زمینه  ارثی دارند وجود ندارد، اما 

در عوض، قابل درمان و بهبودی است.   

ماسک های روشن کننده
 تیرگی پوست

اگر تیرگی پوست  شما را آزار می دهد، درمان های خانگی 
زیر را امتحان کنید. اولین ماسک پیشنهادی ما این است 
که آب یک عدد خیار را با مقدار کمی زردچوبه مخلوط 

کنید و آن را روی محل تیره شده بزنید و پس از چند 
دقیقه بشویید. ترکیب خیار و زردچوبه باعث ایجاد حس 
خنکی و تازگی و روشن شدن پوست می شود. اگر روغن 
نارگیل در منزل دارید، دو قاشق از آن را روی پوست تان 
ماساژ دهید. روغن نارگیل یکی از بهترین روشن کننده 

های پوست تیره زیر بغل است.

مصرف سیب و گالبی
 با بدن ما چه می کند؟

اثر محافظتی سیب و گالبی به دلیل آنتی اکسیدانی 
است که در این میوه ها وجود دارد همچنین فیبری  
است که باعث عملکرد بهتر معده می شود. این دو میوه 

همچنین باعث تنظیم قند خون و فشار خون می شوند 
و با التهابات مبارزه می کنند. مصرف سیب و گالبی در 
برابر بیماری های مزمن ریوی نقش حفاظت کننده دارند. 
به این ترتیب که مصرف روزانه 5 وعده یا بیشتر از سیب، 
گالبی و میوه های دیگر تا 35 درصد احتمال ابتال به 

بیماری های تنفسی و ریوی را کاهش می دهد.

روغن جوجوبا  موثر برای 
درمان طبیعی ریزش مو

پوست سری که خشکی سخت و طوالنی مدتی را 
تجربه کرده معموالً شوره می زند، درخشش موها کم 
می شود و ریزش مو افزایش می یابد. یکی از راه های 

تا  جوجوباست  روغن  ریزش،  درمان  برای  طبیعی 
فولیکول های مو را مرطوب کرده و موها سالم تر و 
قوی تر شوند. این روغن به بازسازی سریع سلول های 
مو کمک می کند. چند قطره از روغن را روی دست تان 
بریزید و ریشه موها را با آن ماساژ دهید. بعد از ده تا پانزده 

دقیقه سرتان را با شامپو یا نرم کننده بشویید.

بهترین زمان برای دریافت کالری وعده صبحانه است چرا که شروع فعالیت روزانه بعد از خوردن صبحانه آغاز می شود. 
بهترین زمان برای وعده شام هم حدود ساعت 1۹ تا ۲0 است، مصرف وعده شام در این زمان ریسک ابتال به چاقی 
را کاهش می دهد و اگر بعد از مصرف وعده شام و پیش از خوابیدن احساس گرسنگی کردید می توانید با مصرف میان 
وعده خواب راحت  تری داشته باشید. تا ۲ ساعت بعد از انجام فعالیت بدنی وعده غذایی اصلی دریافت نکنید چرا که معموال 
بعد از انجام ورزش و فعالیت فیزیکی جذب کالری توسط بدن افزایش پیدا می کند و دریافت حجم زیادی از کالری در 
این بازه زمانی می تواند منجر به افزایش وزن شود. بهترین زمان برای دریافت کالری وعده صبحانه است چرا که شروع 
فعالیت روزانه بعد از خوردن صبحانه آغاز می شود و دریافت مقدار مناسبی کالری می تواند شما را برای کار روزانه آماده 

کند؛ همچنین بهتر است وعده شام سبک باشد.

 بر اساس تحقیقات، ریسک مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی در افرادی که هرگز صبحانه نمی خورند، 
به میزان 87 درصد باالتر از سایرین است. حذف وعده صبحانه با تغییر در اشتها،  افزایش فشار خون، تغییرات 
خطرناک در میزان چربی و کاهش رضایتمندی پس از صرف غذا ارتباط دارد. بسیاری از تحقیقات نشان 
می دهند خوردن صبحانه دارای مزایای متعددی برای سالمتی است و بر اساس یکی از این تحقیقات صرف 
صبحانه به کاهش وزن کمک می کند. با وجود این در برخی از تحقیقات اعالم شده است که حذف وعده 
صبحانه مزایایی مانند کاهش اشتها، جلوگیری از پیری و جلوگیری از التهاب را برای بدن به همراه دارد.
تحقیقات جدید نشان می دهد صرف صبحانه برای سالمت بدن مفید است و موجب حفظ سالمت سیستم 

قلبی وعروقی می شود. 

حذف صبحانه خطر مرگ را افزایش می دهدبهترین ساعت برای صرف شام چه زمانی است؟

است  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  قدس  جهانی  روز 
آن  13۹۹ق(  )رمضان  1358ش  سال  در  خمینی  امام  که 
و  دانست  فلسطین  مردم  از  حمایت  برای  رسمی  روزی  را 
دست  کردن  کوتاه  برای  که  خواست  جهان  مسلمانان  از 
نامگذاری  بپیوندند.  هم  به  آن  پشتیبانان  و  اسرائیل  دولت 
حمایت  با  قدس،  روز  عنوان  به  رمضان  ماه  جمعه  آخرین 
بسیاری از روشنفکران مواجه شد و امروزه عالوه بر ایران، 
قدس  روز  راهپیمایی  جهان،  از  مختلفی  کشورهای  در 
تعداد این  خبری،  منابع  گزارش  بر  بنا  که  می شود   برگزار 

به 80 کشور در قاره های مختلف جهان می رسد. 

در 16مرداد 1358، پس از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای 
دفاعی اسرائیل، امام خمینی)ره( از مسلمانان جهان خواست تا 
آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان »روز قدس« انتخاب 
کنند. روز جهانی قدس، مناسبتی رسمی در جمهوری اسالمی 

ایران است که در حمایت از ملت فلسطین برگزار می شود.
رمضان  ماه  جمعه  آخرین  در  ایران  در  مردم  ساله  همه 
در  می پردازند.  فلسطین  مردم  از  حمایت  در  راهپیمایی  به 
شماری از کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، اندونزی، بحرین، 
لبنان، پاکستان و حتی برخی کشورهای غیر اسالمی نظیر 
ایاالت متحده آمریکا و انگلستان نیز، تظاهراتی در بعضی از 

مراکز اسالمی و با حضور مسلمانان و غیر مسلمانان برگزار 
می شود. در واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسالمی 
در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر 
کشورهای اسالمی می باشد. روز ایستادگی مستضعفان عالم، 
علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است که با خون 
فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب صهیونیستی 
برمی دارند. شهر بیت المقدس که پیش از اسالم به نام های 
اورشلیم و ایلیا نیز خوانده می شده، از جمله شهر هایی است 
که هر یک از ادیان اسالم، مسیحیت و یهود، تقدس خاص و 

ویژه ای برای آن قائل اند. 

روز قدس راه عزت و شرافت است

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید که 
معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. سوره النحل/ آیه ۲

سخن روز

حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره 
بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

814372965

635149827

972685431

167234598

358917642

249568173

426751389

593826714

781493256

جدول سودکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

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

جلسات قرآنی شهدای محراب09333193047  

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    09157212359 

09364782605 -09364782506

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
14:3016:1522:45شروع سانس

تگزاس 2
17:4521:15شروع سانس

سرویس کولر در اسرع وقت   09153622690

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

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

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

09157553413 - 32439105

برگ سبز خودروی سواری سایپا 132به شماره 
پالک 748 ص 78 ایران 96 به نام سعید 

یوسفی به شماره ملی 1582203903مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار 
مهندسی در رشته مهندسی 
تاسیسات برقی ساختمان به 
شماره 39-500-00069 

مفقود شده است.
تاالر و رستـوران کریم 

کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات افطاری 

شما همشهریان عزیز هستیم.
پنیر، سبـزی، چای و سـوپ 

رایگـان می باشد
آدرس: خیابان ارتش

 حدفاصل معلم و غفاری
۳۲۲۱۸۴۹۰

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -09396843371

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر

09368990722 -09157563875

بیرجند-  پاسداران 3-  جنب مسجد  امام حسین )ع(
09158610056 -  32211000- 32222711  مدیریت: جاویدان پور

ی حسینیون تهیه غذا
شله مشهدی اصل

حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

09159618581 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط  5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی

مرکز تخصصی تعمیر و فروش 
مانیتور و  مینی کیس های

قدرتمند  اروپایی 
قبل از خرید حتما قیمت را از ما 

بپرسید
@ asbirjsnd  

www.asbirjand.ir
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افزایش 1۵ تا 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در بیرجند

غالمی-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند با بیان اینکه نرخ تاکسی  از ابتدای امسال همزمان با افزایش نرخ اتوبوس  15 تا 20 درصد افزایش داشته است، 
گفت: برچسب نرخ کرایه تاکسی در تمام تاکسی ها در معرض دید قرار داده شده و نرخ نامه مصوب و پل های ارتباطی برای دریافت شکایات و انتقادات در مقابل افراد گذاشته شده 
است. غالمپور بیان کرد: تمام تاکسی ها این برچسب را دارند و اگر تاکسی این برچسب را نداشته باشد، تخلف است و مردم در صورت مشاهده می توانند این تخلفات را گزارش دهند.

خبر ویژه

*همزمان با سومین شب قدر مراسم یادبودی برای 
نخستین شهید خبرنگار  استان محمدرضا فرهادی  
در محل مسجد جامع حائری برگزار شد و جمعی از 

اصحاب رسانه نیز در این آیین حضور داشتند.
*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: هشت رشته 
قنات این شهرستان که بر اثر وقوع سیل در سال جاری 
آسیب دید، با اعتبار یک میلیارد و ۸5۳ میلیون تومان در 

حال بازسازی و مرمت است.
*مدیرکل صدا و سیمای استان در دیدار با امام جمعه 
مبارک  ماه  برنامه  ویژه  دقیقه  گفت: ۳700  طبس 
رمضان از تولیدات خراسان جنوبی تا کنون در شبکه 

های سراسری پخش شده است.
*۳00 نفر از اهالی روستای علی زنگی بخش نیمبلوک 

قاین با کمک یک خیر اطعام شدند.
*خودروی حامل 25 راس گوسفند زنده فاقد مجوز 

بهداشتی در قاین توقیف شد.
*به گفته معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینی )ره(  استان اقالم ضروری زندگی سیل 
زدگان زیرپوشش کمیته امداد شیرگ آقا در شهرستان 

سربیشه خریداری شد.
*میانگین بارش های خراسان جنوبی از ابتدای سال 
زراعی ) مهر 97( تاکنون 27 درصد افزایش داشته است.

*علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی خود را با 
ایجاد اداره امور کنسولی دانشجویان بین المللی در 

دانشگاه بیرجند اعالم کرد.
*مدیر جهاد کشاورزی بیرجند از عدم محدودیت در 

واردات دام داشتی به خراسان جنوبی خبر داد.

اخبار کوتاه

برندهایی که  در افغانستان 
جعل می شوند!

کاری- زعفران از محصوالت مهم صادراتی ایران  
غیر  صادرات  افزایش  در  مهمی  نقش  که  است 
نفتی و ارزآوری زیادی نیز برای کشور دارد. اما با این 
همه آنچنان که باید به این محصول در کشور ما از 
بعد تجارت و به دست آوردن بازارهای صادراتی توجه 
نشده و علیرغم اینکه زعفران دنیا را ایران و باالخص 
خراسان جنوبی تامین می کند اما مدتی است برخی 
کشورها از جمله افغانستان و اسپانیا  هم دراین زمینه 
فعال شده اند. مدتی قبل هم شایعه شده بود پیازهای 
زعفران کشورمان به افغانستان قاچاق می شود.  اکنون 
افغانستان خود تولیدکننده شده و نیاز به قاچاق ندارد! 
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
وزارت کاربا اشاره به اینکه وزرات زراعت افغانستان 
اعالم کرد که زعفران افغانستان  برای سومین سال 
به عنوان بهترین و باکیفیت ترین زعفران دنیا شناخته 
زعفران   فعاالن  که  هاست  سال  افزود:  است،  شده 
درباره  پیدا شدن رقیبی تازه برای یکی از محصوالت  
راهبردی کشاورزی کشورمان، سخن می گویند. رضا 
تازیکی ادامه داد: اکنون آمار دقیقی از سطح زیر کشت 
زعفران در افغانستان موجود نیست اما تخمین زده 
می شود در 21 ناحیه از 7 ایالت این کشور، زعفران 
در حال کشت است.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
بیرجند هم  در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی با 
افغانستان بیان کرد: متأسفانه برخی از برندهای صادراتی 
ایران و خراسان جنوبی در افغانستان جعل می شود که 
در این زمینه نیز باید تدابیری اندیشیده شود تا این 
مشکالت به وجود نیاید.خامه زر  تاکید کرد: باید در 
اینکه زعفران و سیمان باقران برند استان ماست فکر 
اساسی شود. رایزن بازرگانی ایران هم درباره  خطر 
ثبت برند سیمان باقران در کشور افغانستان هشدار 
داد و گفت: این خطر  درباره  زعفران نیز وجود دارد 
که باید با حساسیت بیشتر در ثبت برند ورود پیدا کنیم. 
امیدواریم با همت و چاره اندیشی مسئوالن برند جهانی 
زعفران طالیی سرخ به نام خراسان جنوبی زده شود 
و پرچم دار آن باشیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

دعوت نماینده ولی فقیه و استاندار  از 
مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس  

دادرس مقدم- نماینده ولی فقیه در پیامی از عموم مردم 
برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد 
و گفت:  از مردم مردم مومن و روزه دار و والیتمدار 
استان دعوت می کنم با لبیک به ندای تاریخی بنیانگذار 
ولی  و  خمینی)ره(  امام  اسالمی حضرت  جمهوری 
امرمسلمین جهان حضرت امام خامنه ای در مراسم 
راهپیمایی با شکوه و دشمن شکن روز قدس حضور 
انقالبی  یابند. استاندار نیز در پیامی به همین مناسبت 
گفت: از همه اقشار مختلف مردم همیشه درصحنه 
دعوت مي کنم تا در راهپیمایي این روز سرنوشت ساز 
در وفاداري و تجدید میثاق با  آرمان هاي ارزشمند امام و 
رهبري، همگام و همراه با امت بزرگ اسالمي، بار دیگر 
نفرت و انزجار خود را از استکبار و رژیم صهیونیستي به 
نمایش گذارده و همنوا با سایر مسلمین جهان، فریاد 
رساي خود در حمایت از ملت ستمدیده فلسطین و 

آزادي قدس شریف را به گوش جهانیان برسانیم.

اجرای طرح پرونده الکترونیک
 نظام سالمت در خراسان جنوبی

صداوسیما- طرح پرونده الکترونیک نظام سالمت در 
همه مناطق استان از اوایل تیر اجرا می شود. معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای آغاز 
این طرح تمامی زیرساخت ها در شهرهای مختلف 
استان مورد بررسی قرار گرفته و آماده اجرای طرح 
شده است که از اوایل تیر اجرا خواهد شد. احمدی 
با بیان اینکه طرح پرونده الکترونیک نظام سالمت 
حدودی  تا  و  فردوس  سرایان،  در  پایلوت  تاکنون 
بشرویه اجرا شده و در حال انجام است، افزود: در این 
طرح تمامی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و 
مراکز جامع سالمت دولتی از روستاها تا مراکز فوق 
تخصصی در شهر، در آن مشارکت دارند تا در صورت 
مراجعه بیمار به این مراکز، وضع بیمار  در پرونده 
الکترونیک او، ثبت و در صورت نیاز ، بدون نوبت 

گیری به پزشک متخصص ارجاع داده شود.

الزام دریافت مجوز
 برای جمع آوری زکات فطریه

صداوسیما-مؤسسات خیریه خراسان جنوبی باید مجوز 
را دریافت کنند. مدیرکل  جمع آوری زکات فطریه 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: تمام 
مؤسسات خیریه ای که قصد جمع آوری زکات فطریه 
در روز عید سعید فطر را دارند باید از ستاد زکات استان، 
مجوز دریافت کنند. موسوی کیا، خطاب به مؤسسات 
خیریه ای که قصد جمع آوری زکات فطریه در روز 
عید سعید فطر را دارند، افزود: مجوز جمع آوری زکات 
فطریه برای  مؤسساتی صادر خواهد شد که دارای پروانه 
فعالیت معتبر، حسن شهرت و عدم گزارش تخلف در 
سنوات گذشته باشند. وی گفت: آن دسته از مؤسسات 
خیریه ای که گروه هدف آنها شامل ایتام، بیماران، 
کودکان، معلوالن و آسیب دیدگان اجتماعی هستند در 
اولویت دریافت مجوز قرار دارند. وی افزود: هم اکنون 
۴۳۶ سمن در استان ثبت شده و می توان از ظرفیت و 
توان این سمن ها در انجام امور و کارهای خیرخواهانه 
استفاده کرد. دبیر ستاد زکات استان هم گفت: براساس 
قانون زکات کشور مسئولیت جمع آوری و هزینه کرد 
زکات فطریه بر عهده ستاد زکات وکمیته امداد است و 
با موسساتی که بدون مجوز ستاد زکات استان اقدام 
به جمع آوری زکات فطریه کنند از طریق نیروهای 
انتظامی برخورد خواهد شد. سلم آبادی افزود: به منظور 
جمع آوری فطریه وکفارات روز داران پاکت هایی قبل 
ازعید سعیدفطر ازطریق ادارات تابعه این نهاد در استان 
توزیع خواهد شد. وی  بر بهره گیری از روش های نوین 
در پرداخت فطریه و کفارات تاکید کرد و گفت: بدون 
شک استفاده از روش های نوین و پرداخت فطریه و 
کفارات از این طریق نقش بسزایی در کمک رسانی به 

خانوارهای نیازمند خواهد داشت.

 استاندار خراسان جنوبی با سفر به شهرستان بشرویه 
از چند طرح تولیدی و عمرانی در این شهرستان 
بازدید و برای شرکت در آیین سومین شب قدر در 
آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( 
 به طبس سفر کرد. به گزارش ایرنا، معتمدیان عصر 
سه شنبه به همراه معاون امور عمرانی استانداری، امام 
جمعه و سرپرست فرمانداری بشرویه از مجتمع گلخانه 
ای این شهرستان بازدید و از نزدیک روند ساخت 
این مجتمع را بررسی کرد. ساخت مجتمع گلخانه 
 ای بشرویه از سال ۸9 با تعداد ۳9 قطعه آغاز شد و 

تا اکنون تنها اقداماتی نظیر قطعه بندی، حصارکشی و 
امتیاز آب آن اخذ شده است. برای ساخت این مجتمع 
یک میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه شده و نیازمند 

2 میلیارد و ۶00 میلیون تومان دیگر است.
استاندار در این بازدید قول پیگیری برای گازرسانی به 
مجتمع گلخانه ای بشرویه را داد. وی در ادامه سفر به 
شهرستان بشرویه از عملیات احداث واحدهای خسارت 

دیده از سیل روستای بندان نیز بازدید کرد.
احداث  از طرح  استاندار خراسان جنوبی همچنین 
مسکن محرومان و روستاهای عشق آباد و محمد 

آباد شهرستان بشرویه بازدید کرد.معتمدیان در ادامه 
به شهرستان طبس سفر و بامداد چهارشنبه در آیین 
شب قدر در آستان مقدس حضرت حسین ابن موسی 

الکاظم )ع( این شهرستان شرکت کرد.
از  طبس  شهرستان  زده  سیل  مناطق  از  بازدید 
برنامه های سفر استاندار به این شهرستان بود. وی 
از روستاهای  همچنین روز دوشنبه ششم خرداد 
بخش  سریجان  و  نگینان  بیدسک،  زده  سیل 
قهستان از توابع شهرستان درمیان بازدید کرد و 

با مردم این منطقه به گفتگو پرداخت.

راهیابی خدمتی به مرحله رده بندی 
جام جهانی مونیخ

نجمه خدمتی تیرانداز ملی پوش استان به مرحله رده 
بندی رشته تفنگ سه وضعیت بانوان در جام جهانی 
مونیخ راه یافت. خدمتی بانوی المپیکی کشورمان در 
سومین روز از رقابت های جام جهانی آلمان که عصر 
دیروز در ماده تفنگ سه وضعیت بانوان برگزار شد در 
گروه اول در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت و پس 
از محاسبه مجموع امتیازات، به مرحله رده بندی راه 
یافت.این مسابقات امروز در مرحله رده بندی تفنگ 
سه وضعیت بانوان دنبال خواهد شد. خدمتی در روز 
نخست این مسابقات هم رکورد برون مرزی کشور 
در ماده تفنگ بادی را ارتقا داد. مسابقات تیراندازی 
جام جهانی و کسب سهمیه المپیک با حضور 902 
ورزشکار از 9۶ کشور جهان از 5 تا 9 خرداد ماه در 

مونیخ  آلمان برگزار می شود.

پیش بینی باد شدید در برخی مناطق 

خراسان  هواشناسی  کارشناس  مقدم-  دادرس 
جنوبی گفت : بر مبنای الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، برای امروز گاهی وزش تند باد و گرد و 
خاک و در برخی مناطق شرقی و شمال غربی استان 
گاهی وزش باد شدید همراه با کاهش دید افقی و 
آسمانی غبار آلود پیش بینی می شود. نخعی افزود:  از 
امروز تا روز شنبه هفته آینده با تقویت ناپایداری ها ضمن 
افزایش ابر به ویژه در روز جمعه رگبار باران و گاهی رعد 
و برق قابل پیش بینی است و برای روز شنبه بارش ها 
در مناطق شمال شرقی و برخی مناطق شمالی استان 

ادامه خواهد داشت.

ری
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استاندار از بشرویه تا طبس

فرماندار بیرجند گفت: مصرف نمک در شهرستان 
بیرجند و خراسان جنوبی باالست که این خطری 
جدی است و رسانه ها به این موضوع برای آگاه سازی 
مردم بیش از پیش بپردازند. به گزارش ایرنا، ناصری 
امنیت  و  روز گذشته در نشست کارگروه سالمت 
غذایی شهرستان بیرجند افزود: پیگیری فشار خون کار 
ارزشمندی است که از طرف دانشگاه علوم پزشکی 
انجام  بیرجند در حال  و خدمات بهداشتی درمانی 
است و اقدامات مرکز بهداشت بیرجند در سال های 
گذشته برای کنترل نمک در نان قابل تقدیر است.

وی اظهار کرد: به عنوان یک شهروند احساس می 
کنم که قدم بعدی باید در مراکز عرضه عمومی غذا، 
تاالرها و رستوران ها و مراکز طبخ غذا شروع شود 
و به شدت در غذاهای عمومی ما نمک وجود دارد.

وی بیان کرد: غذای رستوران های شهر خیلی شور و 
تند است و باید رستوران ها، تاالرها و اماکن عمومی 

و هیئت های عزاداری در میزان استفاده از نمک در 
غذا توجه کنند. وی گفت: بیشترین زیانی که مردم 
از بابت سالمتی می بینند در بیماری هایی است که 

به ظاهر شاید هیچ خطری ندارند و غیرواگیر هستند و 
فشار خون به عنوان یکی از زمینه های مهم مرگ و 
میرها و اتفاق های وحشتناکی است که در جامعه رخ 
می دهد. ناصری افزود: جایگاه سالمت و پیشگیری و 

بهداشت خیلی شناخته شده نیست و هنوز در جامعه ما 
درمان ارجحیت دارد، مردم همیشه به فکر درمان و نه 
پیشگیری هستند که باید به توسعه بهداشت فردی و 

شاخص های عمومی توجه کنیم و امروز سیاست های 
دولت به این سمت است که پیشگیری قبل از درمان 

مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در بیرجند وضع درمانی و مراجعه 

و  کرده  پیدا  فاحش  اختالف  پزشکان  به  مردم 
به دلیل مشکالت روزمره و... خیلی از مسائل را 
فراموش کردیم. ناصری گفت: اگر غذا کم نمک 

باشد مردم می توانند نمک اضافه کنند اما اگر غذا 
شور باشد غیرقابل استفاده می شود چون استفاده آن 
برای سالمتی مضر است. وی افزود: فضا و فرصت 
 برای حضور تیم های مرکز بهداشت در دستگاه های 

تا  شود  فراهم  خون  فشار  سنجش  برای  دولتی 
غربالگری در حجم باال انجام شود و از بیماری هایی 
که ممکن است در آینده ناشی از فشار خون باشد، 
جلوگیری کنیم.وی اظهار کرد: هدف از اقدامات ما 
در حوزه سالمت غذایی این است که بتوانیم نسل 
سالم و پویایی را تربیت کنیم و کودکان و نوجوانان 
ما از مواد غذایی سالم استفاده کنند. وی یادآور شد: 
وقتی تنقالت که اغلب آنها شور است در معرض 
دید کودکان باشد جایگزین غذا و میوه برای فرزندان 
ما شده، باید زمینه عرضه کاالی سالمت محور در 
جامعه فراهم شود.مرحله اول طرح بسیج ملی مبارزه 
با فشار خون باال از 27 اردیبهشت آغاز شد و اجرای 
آن تا 17 خرداد ادامه دارد که بیشتر جنبه اطالع 
رسانی و هماهنگی دارد و مرحله بعدی از 17 خرداد 
تا 15 تیر ماه است که اندازه گیری، ثبت، کنترل و 
بررسی فشار خون باال در این مرحله انجام می شود.
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فرماندار بیرجند: مصرف نمک در خراسان جنوبی باالست

رئیس قوه قضائیه؛  سخنران راهپیمایی  روز قدس در  بیرجند

۲۵۰۰ زائر بیت ا... الحرام از فرودگاه بیرجند اعزام می شوند

غالمی-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش 
آوا،  به گزارش  برگزار می شود.  استان  نقطه  از ۳0 
حجت السالم مالیی اظهار کرد: مسیر راهپیمایی روز 
جهانی قدس در شهرستان ها مشخص شده است که  
درمرکز استان راهپیمایی از میدان شهدا آغاز شده و 
به سمت میدان ابوذر، خیابان ارتش، خیابان پاسداران، 
مسجد امام حسین )ع( ادامه می یابد. این مراسم در 
بیرجند با  سخنرانی حجت االسالم رئیسی رئیس قوه 

قضائیه و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری  
برگزار خواهد شد. وی گفت: در شهرستان فردوس نیز 
راهپیمایی از معراج شهداء آغاز شده و در مسیر میدان 
15 خرداد، خیابان شهید مدرس تا مصلی نماز جمعه 
ادامه می یابد همچنین در شهرستان درمیان و شهر 
اسدیه راهپیمایی در مسیر تقاطع بلوار وحدت و بلوار 
 خلیج فارس، بلوار وحدت، میدان ابوذر، بلوار امام رضا )ع( 

و میدان امام رضا)ع( انجام می شود.
وی افزود: ساعت شروع مراسم در سه شهرستان 

بیرجند، فردوس و درمیان  10:۳0 خواهد بود. مالیی 
بیان کرد: در شهرستان های نهبندان و طبس نیز 
مسیر  که  بود  خواهد  ساعت11:۳0  مراسم  شروع 
راهپیمایی در نهبندان از مقابل شهدای گمنام به سمت 
چهار راه معلم، میدان بسیج، مصلی امام علی)ع( و در 
شهرستان طبس از چهار راه قدس به سمت میدان امام 
خمینی )ره(، خیابان شهید محمد منتظری و مصلی 
نماز جمعه خواهد بود. وی عنوان کرد: در قاین نیز 
راهپیمایی از مسجد جامع آغاز شده و به طرف خیابان 

امام رضا)ع( خیابان شهید رجایی، میدان طالقانی، 
خیابان مصلی، مصلی نماز جمعه ادامه می یابد، در 
بشرویه نیز مسیر راهپیمایی از میدان امام خمینی)ره(، 
بلوار انقالب اسالمی، مسجد جامع خواهد بود. وی 
ادامه داد: مسیر راهپیمایی در سرایان از میدان قدس 
به سمت خیابان امام خمینی )ره(، گلستان طالقانی، 
مصلی نماز است همچنین در زیرکوه نیزگلزار شهدای 
حاجی آباد، بلوار امام رضا)ع(، بلوار آیت   ا... فقیه، بلوار 
مصلی و مصلی  نماز جمعه و در شهرستان خوسف نیز 

در مسیر میدان امام، بلوار شهید بهشتی، میدان شهید 
قهرمان، خیابان شهید مطهری و هیئت حسینی است.
مالیی بیان کرد: شروع مراسم راهپیمایی روز جهانی 
سرایان،  بشرویه،  قاین،  شهرستان های  در  قدس 
زیرکوه و خوسف ساعت 11 خواهد بود. وی عنوان 
کرد: در سربیشه نیز راهپیمایی در ساعت 11:۴5 از  
میدان صاحب الزمان)عج( آغاز شده و به سمت خیابان 
امام  میدان  میدان 17 شهریور،  مصطفی خمینی، 

خمینی )ره( و مهدیه ادامه می یابد.

مدیرکل فرودگاه های استان گفت: 2 هزار و 500 
زائر بیت ا... الحرام 25 تیر ماه از فرودگاه بیرجند اعزام 
می شوند. به گزارش تسنیم، سالمی در نخستین جلسه 
هماهنگی پروازهای حج تمتع 9۸ اظهار کرد: حج برای 
مجموعه فرودگاه بیرجند یک نعمت است و تالش 
خواهیم کرد تا بهترین خدمات را به زائران بیت ا... 
الحرام ارائه کنیم. مدیرکل فرودگاه های استان با اعالم 

اینکه اولویت فرودگاه بیرجند، انجام به  موقع پروازها و 
تسهیل در عملیات پروازی اعزام زائران بیت ا...  الحرام 
است، افزود: با انسجام و آمادگی کامل، عملیات حج 
امسال را مدیریت خواهیم کرد. وی افزود: با توسعه 
امکاناتی مانند پارکینگ خودروها، بهسازی و افزایش 
چرخ دستی ها، افزایش گیت های بازرسی و گذرنامه، 
زیباسازی محیطی و نصب بنرهای راهنمای زائران و 

مستقبلین، راه اندازی سامانه اطالع رسانی حج تمتع 
9۸ در پرتال فرودگاه بیرجند، در پی ارائه خدمات 
مطلوب و تسهیالت رفاهی به مسافران سرزمین 
با  کرد:  امیدواری  اظهار  سالمی  هستیم.  وحی 
بسیج  تمام نیروها و امکانات امسال نیز همانند سال 
گذشته فرودگاه بیرجند در زمره فرودگاه های برتر 
در زمینه انجام به موقع پروازهای حج تمتع باشد.

مدیر حج و زیارت استان  نیز در این جلسه ضمن 
قدردانی از تالش های فرودگاه بیرجند، هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران، یگان حفاظت هواپیمایی، 
نیروی انتظامی و پلیس گذرنامه برای انجام هرچه 
بهتر عملیات پروازهای حج، بر لزوم هماهنگی میان 
همه دستگاه های مسئول در امر اعزام و پذیرش زائران 

سرزمین وحی تاکید کرد. نت
نتر

س: ای
عک

تصادفات جاده ای استان تحلیل  شود

گروه خبر-معاون امور عمرانی استاندار هم گفت: 
تحلیل نوع تصادفات مهم است و هرچه برای این 
راهبردی خدمات  برنامه  موضوع کار کنیم مسیر 
شود. می  تر  راحت  امدادی  های  تیم  رسانی 

میرجعفریان افزود: تحلیل نوع تصادفات به تفکیک 

محورها کمک می کند تا برنامه ها و تجارب پایه 
کار قرار گیرد. وی اظهار کرد: باید اطالعات مورد 
نیاز کمیسیون حمل و نقل و حوادث جاده ای دسته 
بندی تا برای بهبود خدمات از آن استفاد فنی شود و 
اگر نوع حوادث مشخص و دسته بندی شود علیرغم 

محدودیت منابع راحت تر می توان با تمرکز امکانات 
حوادث را کنترل کرد و بهره وری را افزایش داد.

نهبندان - سربیشه رکورددار تلفات رانندگی
محور  جاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
نهبندان - سربیشه را رکورددار تلفات رانندگی در 
سال گذشته اعالم کرد و گفت: در این محور طی 
سال گذشته 2۳ نفر فوت شده اند. به گزارش مهر، 
شهامت اظهار کرد: طبق آمار تعداد تلفات تصادفات 
در سال 97 نسبت به سال قبل بر اساس آمار پزشکی 
قانونی پنج درصد کاهش داشته است. وی بیان کرد: 
تعداد مصدومین تصادفات جاده ای خراسان جنوبی در 
سال 97 برابر دو هزار و ۸۸1 نفر بوده که نسبت به 

سال قبل 11 درصد افزایش داشته است. شهامت ادامه 
داد: نهبندان، طبس و قاین به ترتیب با افزایش تلفات 
2۴، ۳2، 10۴ درصدی بیشترین رشد تلفات ناشی از 
تصادفات را داشته اند که به ویژه شهرستان های قاین و 
نهبندان )در کریدور زاهدان- مشهد( با توجه به قاچاق 
سوخت و شرایط خاص نیازمند اقدامات ویژه هستند.

وی افزود: سه محور دارای بیشترین تلفات ناشی از 
تصادفات شامل نهبندان- سربیشه با 2۳ نفر، قاین- 
بیرجند با 1۶ نفر و طبس - یزد با 1۳ نفر طی سال 
97 ثبت شده است. وی در خصوص سهم عوامل 
مختلف در تصادفات گفت: سهم عابرین متوفی 9 
درصد، موتورسواران متوفی 1۳ درصد، فوت بر اثر 
واژگونی وسیله نقلیه ۴5 درصد و فوت در محل 

حادثه ۶۴ درصد بوده است. شهامت با بیان اینکه 
علت افزایش فوت در محل حادثه طوالنی بودن 
جاده ها در خراسان جنوبی است، اظهار کرد: فوت در 
تصادفات شبانه ۳۸ درصد، در اثر تصادف در ناوگان 
باری ۴ درصد و در اثر ضربه به سر ۶2 درصد بوده 
است.وی بیان کرد: افزایش فوتی ها بر اثر ضربه به 
سر نشان از نبستن کمربند ایمنی و یا عدم استفاده 
از کاله ایمنی بین موتوسواران است. شهامت گفت: 
شست و شو و به روز رسانی تابلوها در مسیر جاده، 
مشخص نمودن نقاط مستعد تصادف با توجه به 
سنوات مشابه و تشدید نظارت و بازرسی از مجتمع ها 
و نمازخانه های بین راهی نیز به مناسبت تعطیالت 

عید فطر و تابستان انجام می شود. 
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شرط روحانی برای از
 سرگیری مذاکرات با غرب

 رئیس جمهور خطاب به دشمنان ملت ایران، گفت: اگر 
در کردار، راه دیگری را انتخاب کنید و در تصمیمات 
اجرایی خود ظلم را کنار گذاشته و به عدالت و قانون 
بازگردید، ملت ایران راه را به روی شما باز می گذارد اما 
این دست خودتان است که در مقام عمل نشان دهید 
که نمی خواهید به ظلم و جنایت گذشته خود ادامه دهید.

وزیر احمدی نژاد: نظرسنجی 
روحانی اختراع است!

گفت:  نهم  دولت  ارتباطات  وزیر  سلیمانی  محمد 
برای فهمیدن مردم باید پای دردل آنها نشست. نوع 
نظرسنجی روحانی خیلی عجیب و غریب است و به 

نظرم یک اختراع است و باید ثبت بین المللی شود.

گفتمان انقالب در ایران فقط برای 
یک اقلیت اقتدارگرا معنی دارد

عبدا... ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: گفتمان 
انقالب جز برای اقلیتی اقتدارگرا برای بقیه جامعه هیچ 
معنا و مفهومی ندارد. اگر قرار باشد پیشرفت و توسعه ای 
در کشور صورت گیرد و جامعه فرآیند مدرنیته را طی کند 

فقط با اصالحات امکان پذیر خواهد بود.

احمدی نژاد روزها را به 
وقت کشی می گذراند!

علی صوفی درباره ارزیابی خود از 2 سال پایانی دولت 
حسن روحانی گفت: مردم می گویند اگر این دولت 
بخواهد روند دولت دهم را در پیش گیرد و کاری انجام 
ندهد و مانند احمدی نژاد روزها را به وقت کشی بگذراند، 

هرچه زودتر برود بهتر است.

تحریم ها باعث همبستگی شده است

 فالحت پیشه گفت: بر خالف نظر افراطیون حاکم 
بر واشنگتن، تحریم ها منجر به همبستگی ایرانیان و 

مدیریت بهتر تحوالت شده است.

نمی دانستند جای اثبات هویت، 
انتخابات هیئت رئیسه مجلس نیست

علی مطهری نوشت: امسال فراکسیون امید اعالم کرد 
برای آنکه هویت اصالح طلبانه خود را ثابت کنیم با هیچ 
فراکسیونی ائتالف نمی کنیم چون مستقل ها را صادق 
نمی دانیم. مستقل ها هم برای انتقام گیری، با طرف 
مقابل ائتالف کردند. اشتباه فراکسیون امید این بود 
که ندانست جای اثبات هویت، انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس نیست. اشتباه سران مستقالن این بود که برای 
انتقام گرفتن از فراکسیون امید و شخص آقای عارف 
توجه به هزینه آن نداشتند. زبان حال این افراد این بود 
حاال که برای ریاست، کاندیدا معرفی می کنید بالیی 
سرتان می آوریم که نه رئیس و نه نواب رئیس تان رأی 

نیاورند و دیدیم که تقریبا همین طور شد.

وام ۲۵ میلیونی ساخت با نرخ
 سود صفر و واگذاری زمین

عصر اعتبار- وزیر راه و شهرسازی بسته جدید رونق 
مسکن که شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ 
درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، 2۵ میلیون وام 
ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار 

تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی را ابالغ کرد.

دالر در آستانه بازگشت
 به کانال 1۲هزار تومان

سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز درحالی بار دیگر آغاز شده 
است که قیمت خرید و فروش دالر و یورو ساعتی در 
صرافی های بانکی کم می شوند. بازاری ها َجو مثبت 
سیاسی را مهمترین دلیل کاهش قیمت دالر می دانند 
و می گویند: این روزها اکثر مردمی که وارد خیابان 
فردوسی می شوند، فروشنده دالر هستند. قیمت دالر 
در صرافی های بانکی نسبت به صبح دیروز 1۵۰ تومان 
کاهش داشته و به قیمت 1۳ هزار و 2۵۰ تومان رسیده 
است. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 1۳ هزار و 

1۵۰ تومان می خرند.

چراغ سبز دولت به مالیات مسکن

 وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش 
با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان 
امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. برخی 
کارشناسان نیز که معتقدند باید معامالت سوداگرانه از 
بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی 

دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمی دانند.

مجازات »بی حجابی« اعالم شد

ایسنا- جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: 
در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان 
کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند به حبس از 1۰روز تا 2 ماه و یا از ۵۰ هزار تا 

۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

جزئیات تصویب سهمیه مازاد
 کنکور برای سیل زدگان

شورای عالی انقالب فرهنگی ۵ درصد سهمیه مازاد 
کنکور را برای سیل زدگان تصویب کرد. براساس مصوبه 
شورا سهمیه داوطلبان کنکور در مناطق سیل زده مانند 
داوطلبان منطقه زلزله زده محاسبه می شود و رتبه آزمون 

داوطلبان دیگر تحت الشعاع این سهمیه قرار نمی گیرد.

ماجرای قتل همسر نجفی که تیتر یک رسانه ها 
شده، با اعتراف شهردار اسبق تهران پایان یافت. 
پس از اعتراف نجفی شخصیت های مختلف از 
منسوبین به خانواده متهم و مقتول تا مقامات به 
اظهارنظر پرداختند و شهردار سابق تهران هم به 

دادسرا منتقل شد.
انگیزه نجفی از ارتکاب جنایت قتل 

گفت:  تهران  جنایی  امور  دادسرای  سرپرست 
صحبتی مفصل درباره علت های وقوع قتل با متهم 
داشته و در آخر دریافتیم که انگیزه وی دعواهای 
زن و شوهری بوده است. وی درخصوص اینکه 
برخی رسانه ها مدعی شده اند که نجفی سخنانی 
نهادهای  با  همسرش  تماس های  درخصوص 
امنیتی و بالعکس داشته است، گفت: این موضوع را 
من به طور واضح و دقیق نشنیدم. شهریاری ادامه 
داد: نجفی در ابتدای سخنانش برخی موارد را مطرح 
کرد که رسانه ها از البه الی آن چنین اظهاراتی 
را استخراج کرده اند که به نظر بنده صحت ندارد. 
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران درخصوص 
تفهیم اتهام به نجفی نیز گفت: وی به شعبه دهم 
بازپرسی منتقل شده است و قاضی پرونده در حال 

تفهیم اتهام به وی به جرم قتل عمد است.
نجفی: مهریه همسرم 1٣٦۲ سکه بود

محمدعلی نجفی که در پی اعتراف به قتل همسر 
امور  دادسرای  به  بازپرسی  انجام  برای  دوم خود 
جنایی تهران منتقل شده است، گفت: این اواخر 
گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه ات 
را پرداخت کنم اما می گفت می خواهم کاری کنم 
که از زندگی بیزار شوی. وی گفت: مهریه همسرم 

1۳۶2 سکه بود و هر قدر اصرار می کردم که از 
یکدیگر جدا شویم، قبول نمی کرد.

دلیل احترام به نجفی حین بازجویی
سرهنگ بابک نمک شناس در خصوص نحوه 
برخورد کارآگاهان آگاهی با نجفی و نوع احترام به 
این فرد در فضای بازجویی گفت: ایشان خود را 
تسلیم پلیس کرده بود. صراحتا هم در نامه و هم 
بدون هیچ دخالت پلیسی به قتل همسر دوم خود 
اعتراف کرده بود و بعد از آغاز بازجویی هم کامال 
زمان قتل و دالیل را بازگو کرد چه نیازی به برخورد 

دیگری با این فرد وجود داشت؟
ماجرای نامه نجفی که

 در محل جنایت کشف شد
بزرگ  تهران  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  رئیس 
جنایت  محل  در  شده  کشف  نامه  درخصوص 
که محمد علی نجفی در این نامه به صراحت به 
قتل همسر دوم خود میترا استاد اعتراف کرده بود 
و محتوای نامه گفت: در نامه نجفی مدعی شده 
بود که همسرش بارها او را تهدید به خیانت کرده 
و نجفی بارها خواستار طالق از استاد در پس این 
سخنان بوده است ولی میترا استاد حاضر به جدایی 
حتی با مهریه مناسب نبود که در نهایت با ادامه 
ارتباط میترا استاد با فردی که نجفی مدعی به 
ارتباط آنها بود انگیزه این جنایت رقم خورده و در 
نهایت با شلیک گلوله ها به پایان زندگی میترا استاد 
ختم شده است. وی در خصوص اینکه تا چه اندازه 
این نوشتار و ادعاها درست بوده و انگیزه اصلی این 
جنایت همین اعتراف نوشته شده بر کاغذ است، 
در  که  است  نجفی  ادعای  اعتراف؛  این  گفت: 

بازجویی های اولیه نیز بر آن تاکید داشت، اینکه 
آیا مباحث و موارد دیگری انگیزه این جنایت را رقم 
زده است یا خیر در ادامه روند تحقیقات به حتم 
روشن خواهد شد. اعتراف اولیه نجفی در خصوص 
علت قتل میترا استاد؛ ادعای ارتباط او با مرد دیگری 
است. سرهنگ نمک شناس در خصوص اینکه آیا 
سایه سیاست بر فضای این جنایت گسترده شده 
است یا خیر بیان کرد: تاکنون اعتراف نجفی در 
خصوص علت قتل همسرش همانی بود که بیان 
شد ؛ در صورت وجود علل دیگر در ادامه تحقیقات 

روشن می شود.
جنازه میترا استاد را

 راننده نجفی پیدا کرد
سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطالع 
حرکت  با  همزمان  گفت:  تهران  پلیس  رسانی 
ماموران به سمت خانه میترا استاد پسر مقتول 
که تا آن زمان مدرسه بود به خانه رسید. وی با 
بیان اینکه در آپارتمان را پسر 1۳ ساله میترا استاد 
به روی ماموران و دیگران باز کرد، گفت: راننده 
محمد علی نجفی با گشودن در حمام با جسد 
میترا استاد مواجه شد که دو تیر به قفسه سینه او 
برخورد کرد و سه تیر به در و دیوار حمام اصابت 
کرده بود. سرهنگ نمک شناس در ادامه چنین 
توضیح داد: در همان بررسی های اولیه مشخص 
شد که قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی 
اینکه پیش از  انجام گرفته است ولی به خاطر 
بازداشت، محمد علی نجفی اقدام به خودکشی 
نکند از اعالم نام وی به عنوان متهم اصلی این 
پرونده امتناع شد و تالش برای هدایت نجفی 
به سمت اداره آگاهی و معرفی خود به ماموران 

آغاز شد.
نجفی با انتقال به پزشکی قانونی

 تست روانشناسی داد
مهدی صابری رئیس بخش معاینات روانپزشکی 
این  درخصوص  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
اخذ  برای  نجفی  محمدعلی  آیا  که  موضوع 
به  روانشناختی  و  مخدر  مواد  الکل،  تست های 
پزشکی قانونی آمده است، گفت: با توجه به دستور 
قضایی جهت انجام معاینه روانپزشکی محمدعلی 
نجفی به پزشکی قانونی منتقل شد. وی افزود: از 

وی تست های مربوطه اخذ شد و قرار است نتایج 
این تست ها به مقام قضایی ارائه شود.

ناگفته های عجیب از زبان همسر اول 
محمد علی نجفی / او ناگهان عوض شد
همسر اول نجفی که از دستگیری شوهرش خیلی 
از هم طالق  آنها  اینکه  بر  تاکید  با  بود  ناراحت 
نگرفته و هنوز هم عاشقانه شوهرش را دوست دارد 
گفت: من و همسرم 42 سال با هم زندگی کرده ایم 
و هیچ مردی به مودبی ایشان ندیده ام.وی افزود: 
شوهرم همیشه به من احترام می گذاشت حتی 
برای سوار شدن به آسانسور ابتدا با احترام کناری 
می ایستاد تا من داخل بروم و بعد خودش همراهم 
می آمد.این زن با ناراحتی ادامه داد: شوهرم ناگهان 
عوض شد باور ندارم این اتفاق افتاده باشد آرام تر از 
شوهرم کسی را سراغ ندارم او از وقتی با میترا استاد 
ازدواج کرد دیگر مرد سابق نبود دیگر اجازه نداشت 
به من و دخترش سر بزند، تحت فشار بود حتی 
یکبار گفت شاید برای خالصی از رفتارهای میترا 
مجبور به طالق شویم اما دلش به این کار نبود میترا 
بارها شوهرم را تهدید کرده بود به ما که خانواده 
اش هستیم اسید بپاشد و ضربه بزند و شوهرم برای 
اینکه ما در امان باشیم و حساسیتی وجود نداشته 

باشد رابطه مان را قطع کرده بود.
اظهارات و ادعاهای نجفی در دادسرا/ 

یک نهاد تماس های مرا شنود می کرد
محمدعلی نجفی گفت: یک نهاد تماس های مرا 
شنود می کرد و در اختیار همسرم قرار می داده 
است که در این خصوص شکایت کردم، اما این 
موضوع انگیزه قتل نبوده است. شهردار پیشین 
تهران گفت: بعد از این حادثه به سر خاک پدر 
اما زمانی  را بکشم؛  و پدربزرگم رفتم که خود 
رسیدم  نتیجه  این  به  کردم  فکر  خودم  با  که 
که قانون راه بهتری است و تصمیم گرفتم که 
خود را معرفی کنم. متهم گفت: از وقتی که به 
دیروز  تا  پارسال  اردیبهشت  از  درآمد  من  عقد 
زیاد  ناموسی  تهدید  اما  نبود،  ناموسی  مسائل 
می کرد و یکی از اصلی ترین مسائل دعوای ما 
همین موضوع بوده است. هر وقت صحبت از 
طالق می کردیم شروع به شکستن وسایل خانه 

می کرد و با کارد حمله می کرد. 

پسر 1٣ ساله میترا استاد: 
نجفی مدام مادرم را کتک می زد

پسر 1۳ ساله میترا استاد همسر دوم نجفی گفت: 
نجفی دست بزن داشت. مدام مادرم را کتک می زد 
یکبار مانع شدم دست مرا شکست. قرار بود با مادرم 
بیرون برویم من از مدرسه با آژانس بازگشتم پول 
آژانس نداشتم آمدم تا از مادرم پول آژانس را بگیرم 
که متوجه شدم مادرم مرده است. وی گفت: شوهر 
مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در 

خانه نگه می داشت. 
توئیت مشاور احمدی نژاد

در واکنش به قتل همسر نجفی
در  احمدی نژاد  محمود  مشاور  داوری  عبدالرضا 
حساب توئیتر خود نوشت: دکتر نجفی فردی با 
مکنت و نفوذ است و می توانست با مبلغی محدود، 
را برون سپاری کرده،  استاد  حذف فیزیکی میترا 
ردپایی هم از خود باقی نگذارد؛ اما این که دکتر 
نجفی شخصا سالح به دست می گیرد و راسا به 
همسرش شلیک می کند، نشانه ای از فشار محیط 
پیرامون و بحران روحی شهردار سابق تهران است.

پرستو در زندگی محمدعلی نجفی!
در این میان از واژه جدیدی برای زندگی استفاده 
زندگی  به  »پرستو«  یک  گفتند  برخی  شد؛ 
اصطالحی  پرستو  است.  یافته  راه  او  خصوصی 
سیاستمداران  خانه  به  که  است  زنانی  برای 
در  عموما  کنند.  گیری  باج  آن ها  از  تا  می روند 
جدی تری  نقش  غربی،  جاسوسی  فیلم های 
افسانه های  بیشتر  ایران،  سیاست  در  اما  دارند، 
اثبات نشده ای هستند که شبح حضور آن ها در 
منزل سیاستمداران شنیده شده است. خاصه دو 
وزیر ارشاد در دولت های روحانی و خاتمی، با این 
شایعات کابینه را ترک کردند. هنوز ثابت نشده 
ماجرای پرستو در زندگی محمدعلی نجفی چه 
بوده است؛ نجفی در دادگاه به ارتباط همسرش 
با یک نهاد امنیتی اشاره کرده اما نامی از آن نهاد 
نیاورده است؛ غالمحسین کرباسچی نیز ساعتی 
توئیتی  در  استاد،  میترا  قتل  خبر  انتشار  از  پس 
نوشت که مسئولیت این اتفاق بر عهده کسانی 
است که دو سال پیش این چاه را برای نجفی و 

اصالح طلبان کندند.

قتل پر سرو صدا و پشت پرده هایی که به گوش می رسد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی - نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای98/14
384.000.000  ریالخدمات فاقد فهرست بهاء7.679.824.450  ریال12  ماه خراسان جنوبی و محوطه پایانه مرزی ماهیرود و مامور سراهای مربوطه

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد 

شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
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. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 98/03/11  می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 شنبه 98/03/11  لغایت ساعت 14/30 چهارشنبه 98/03/15 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه : ساعت 14/30 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26    زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/03/27
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

 خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی   شماره تماس : 9-32342137-056                    کد پستی : 9717833115  
 متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 - 021 


