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3خزان گل با “ گل” در  بوستانهای بیرجند5انقالب ورزشی در خراسان جنوبی با طرح استعدادیابی6عزم راه و شهرسازی برای رونق ساخت و ساز مسکن 

عکس:   صالحی مقدم

گزارش تلخ پلیس راه از

جشن ثبت جهانی قنات بلده و رونمایی از تمبر این رویداد جهانی

پنجشنبه  های
  خونین استان
 ۴۶ درصد حوادث فوتی و جرحی در راه های اصلی، ۴۴ درصد راه های روستایی 
و 1۰ درصد در راه های فرعی رخ می دهد * 18 درصد تصادفات استان در روزهای 
پنجشنبه رخ می دهد * امداد جاده ای آتش نشانی قوی در استان نداریم / صفحه ۵

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

باید بهترین مدل های کشاورزی 
کم آب بر را در قاین ببینیم
صفحه ۵

صفحه ۵

*امین جم

نبرد برای 4 متر سایه!
دیروز ما به امید نشستن در سایه چند 
درخت ، دره های کوه باغران را یک 
حوالی  نهایت  در  تا  پیمودیم  یک  به 
ظهر با گذر از پیچ و خم های کوه ، 
یافتیم  با سایه ای کوچک  دو درخت 
این  به  شدن  نزدیک  محض  به  .اما 
محل ،  به ناگاه  خودروی پی کی به 
سرعتی مافوق  تصور گویی به قصد 
انتحار جلوی ما  پیچید و سایه اول را 
تصاحب کرد! جالب تر کودکی بود که 
مانند چتر بازی از توی ماشین بیرون 
دیروز  زد.  خیمه  درخت  زیر  و  جست 
و احتماال همه روزهای تعطیل مشابه 
برای  بین شهروندان  نبردهایی  چنین 
2 صفحه  در  سایه...ادامه  تصاحب 

 

 

 

شخص ترامپ را شایسته 
مبادله هیچ پیامی نمی دانم

رهبرمعظم انقالب: 

صفحه 2

 ایستادگی در برابر آمریکا
 به نفع آسیا و جهان است

رئیس جمهور: 

 هنوز برای فکر کردن
 به توافق زود است

ترامپ:

صفحه 2

صفحه 2

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

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن:44 45  42  32 - 056

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فقیده سعیده 

مرحومه حدیقه نادی مقدم
)همسرمرحوم حاج غالمرضا علیزاده بیرجندی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:  مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروزشنبه 
 98/3/25 ساعت 3    الی۴ بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه(  برگزار می گردد

حضور سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده های علیزاده بیرجندی

آگهی مزایده شماره ۶۶    شناسه آگهی: 4۹۷۳4۳
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت 
فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره ۳2۴۰۰۰۰۳ با کد ۰۵۶ تماس حاصل نمایند. 
۱- تعداد ۶۵ دستگاه خودرو )سبک، سنگین( 2- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۸/۳/2۷ لغایت ۹۸/۳/2۹ از ساعت ۸ الی ۱۵ ۳- زمان انصراف: تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳۹۸/2/۳۰ ۴- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر ۱2 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد - پارکینگ مرکزی 

شورای هماهنگی
۵- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت WWW.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش 

مزایده ، مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده 

خواهد بود. خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.
قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

اینجانب با امضای این فرم متعهد می گردم که به منظور حسن اجرای قانون منع مداخله کارمندان دولت، مشمول بند ۵ ماده ۸ آئین نامه فروش اموال منقول و غیر 
منقول )نظارت بر حسن اجرای قانون راجع به منع مداخله وزرا و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 22 دی ۱۳۳۷ و همچنین قانون مجازات تبانی 
در معامالت دولتی مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ و قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانون مصوب 2۹ آذر ۱۳۱۵ و ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسالمی و سایر 
قوانین و مقررات مرتبط( نمی باشد و در صورت احراز شرایط باال حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده و معامله فوق کان لم یکن تلقی و هرگونه خسارت وارده را 

با نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر جبران خواهد نمود.

جنـاب آقـای مهنـدس نخعـی
 مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

بدینوسیله فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی
را خدمت شما و همکاران محترم تبریک عرض نموده 

از خداوند منان توفیق روزافزون برای تمامی فعالین عرصه تولید را خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
 برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

آگهـی مزایـده عمـومی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: ۳ عدد از غرفه های بازار 

گل و گیاه واقع در پارک خانواده را به مدت 2 سال و واحد تجاری ابتدای مدرس )موبایل فروشی( را 
به مدت یک سال به صورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. 
 www.birjandpark.ir متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی

مراجعه نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر

 با تلفن ۳- ۰۵۶۳2۳۰۸۷۳۱ تماس حاصل فرمایید.

امیر ابراهیم زاده- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

فروش الستیک سواری و سایزهای فابریکی ، جک ، MVM و .... 
برند Giti با قیمت مصوب دولتی 

میدان فرودگاه - جنب شرکت گواه تلفن: 05632338015  ذابحی

فروش انواع یخچال خانگی )یخچال و فریزر ، دو قلو ، ساید و...(
فروش انواع یخچال و فریزر های قنادی ، قصابی ، نوشابه ، اپن و....

 فریزرهای رو باز صندوقی، بستنی و آبسرد کن و...(
فروش اقساطی یک  الی سه ساله

@esbirjand 3223۶2۶5 :خیابان مطهری، جنب مطهری 1 تلفن

مژده به همشهریان عزیز

افتتاح نمایندگی الکترواستیل در شهرستان بیرجند

شرکت پخش نگین شاندیز کویر استخدام می کند:
1- سرپرست فروش- با سابقه کار- آشنایی کامل با استان 2- بازاریاب- با سابقه کار -آشنایی 

کامل با استان 3- حسابدار )خانم( - ترجیحا دارای سابقه کار در شرکت های پخش

آدرس: شهرک صنعتی - انتهای مبتکران ۷     تلفن: ۰9155۶28۰82

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد: خدمات 

خودرویی )حمل و نقل درون شهری و برون شهری( اداره کل و شهرستان های تابعه خود را از 
 طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شماره فراخوان 2۰۹۸۰۰۵2۶۱۰۰۰۰۰۱ واگذار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. واجدین شرایط که دارای تائیدیه صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هستند، می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۳۹۸/۳/2۵لغایت ۱۳۹۸/۳/2۹ از سامانه فوق الذکر 
دریافت نمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ 
 و تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱2 می باشد. 
 اطالعات تماس نماینده سامانه جهت راهنمایی و نحوه ثبت نام در سامانه ۰۵۶-۳222۱22۰ 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحوم حاج محمدحسین داوطلب
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز شنبه 98/3/25 
ساعت 5 الی۶ بعدازظهر از محل سالن اجتماعات بهشت متقین  

برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده داوطلب
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شنبه * 25 خرداد  1398 * شماره 4371

نبرد برای 4 متر سایه!
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه1( از توی ماشین بیرون جست و زیر 

درخت خیمه زد. دیروز و احتماال همه روزهای تعطیل 
تصاحب  برای  بین شهروندان  نبردهایی  چنین  مشابه 
سایه معدود اشجارموجود در دره های کوه باغران این 
و  داشته  وجود  گرم شهر  روزهای  پناهگاه  نزدیکترین 
خواهد داشت. این همه در یک کالم شاهد آن است 
که بیرجند در داخل وخارج شهرتفرجگاه عمومی مناسبی 
ندارد،تفرجگاه  پیشکش، متاسفانه حتی سایه های اندکی 
هم برای نشستن در اطراف بیرجند یافت نمی شود.طبیعی 
است که روزهای تعطیل مردم به طبیعت و اطراف شهر 
بروند و دنبال جایی هرچند کوچک برای نشستن باشند. 
اما همین حداقل هم برای مردم به سختی و زحمت پیدا 
می شود.به آن دسته از همشهریان که در گرجستان خانه 
دارند یا آنهایی که این روزها به سفر خارجی می روند یا آنها 
که در شمال ویال دارند یا حتی آنهایی که در روستاهای 
اطراف باغ و ویال دارند که کاری نداریم جز آنها بیشتر مردم 
ازکسانی هستندکه در آخر هفته ها نه روستایی برای رفتن 
دارند و نه آنقدر موجودی که به یکی از باغ های خصوصی 
و یا سفره خانه ها و ... بروند تا اندکی تفریح کنند. حاال 
مکان های  گوناگون  اطراف شهر هم یا ملک شخصی 
است و راه ورودی نیست یا تبدیل به یک ملک تجاری و 
باغ و ... شده و در نهایت هیچ سهمی برای عامه مردم 
نمانده است.گرمای تابستان شروع شده و تا آبان ماه هم 
ادامه خواهد داشت و این در کنار تعطیلی مدارس، یعنی 
نیاز بیشتر خانواده ها به تفریح و طبیعت گردی . اما در وضع 
موجود مردم باید برای  4 متر سایه هم حرص و جوش 
بخورند. متاسفانه وضع فضای سبز داخل شهر هم اسفناکتر 
از چیزی است که بتوان تصور کرد در حالی که شهر به یک 
جزیره گرمایی تبدیل شده عمده درختان موجود  از جنس 
کاج یا سروهای خمره ای یا درختچه های خرزهره که 
شهرداری آن را فضای سبز مطلوب قلمداد می کندکمکی 
به خنکای هوا وگسترش سایه در معابر شهری نمی کند 
و سایه سار برخی از آنها در حدی است که یک گربه هم 
نمی تواند زیر آنها پناه بگیرد! واین عجیب است که این نیاز 
 به شدت ضروری شهر از نگاه آنهمه کارشناس متخصص !

در تمام سال های عمر شهرداری پنهان مانده است. در دو 
تفرجگاه بعد از این ! یعنی منطقه نمونه گردشگری بند دره 
ومنطقه نمونه گردشگری شوکت آباد قلع و قمع درختان  
50-40ساله باغ تاریخی وتبدیل جنگل به بیابان شاهد 
بلندای نظر و هوش متولیان این دو مکان و درجه باالی 
وجدان وتعهد آنان به خدمت به مردم وآبادانی این سرزمین 
است.متاسفانه در این داستان تاسف بار همه مسئول اند و 
باید پاسخگو باشند البته پیش از همه سازمان های نشان 
دار متولی و بعد از آن سازمان های نظارتی ! که چرا خیانت 
ها را دیده  وسکوت کردند. راستی اگر همین چند مکان 
خصوصی که با همت بسیار ایجاد شده اند هم نبود ، 
مردم دیگر کجا را برای رفتن داشتند! در وضعی که پارک 
های شهر هم اغلب پوشش ... )ادامه سرمقاله درستون مقابل(

زمان اعالم نتایج آزمون کارشناسی ارشد

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: آزمون کارشناسی ارشد با حضور ۶۱4 هزار داوطلب انجام 
شد.خدایی افزود: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اواسط نیمه دوم تیرماه اعالم و بالفاصله پس از آن کار انتخاب 

رشته آغاز می شود که نتایج نهایی اواخر شهریور ماه اعالم می شود.

روحانی: ایستادگی ایران و چین
 در برابر یکجانبه گرایی آمریکا 

به نفع آسیا و جهان است 

روحانی در دیدار با رئیس جمهور چین، با ابراز خرسندی از 
روند اجرای توافقات دو کشور گفت: روابط با چین همواره 
برای ایران راهبردی بوده و ایستادگی ایران و چین در برابر 

یکجانبه گرایی آمریکا به نفع آسیا و جهان است.

ترامپ: هنوز برای توافق زود است

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سفر نخست وزیر ژاپن 
به تهران، گفت: هنوز برای فکر کردن به توافق زود است، 

چراکه هیچ یک از طرفین آمادگی چنین کاری را ندارند.

صفار هرندی: مردم انتقاد دارند
 اما از انقالب خود حمایت می کنند

صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: مردم ما نشان دادند با وجود انتقادهایی که از 

عملکرد دولت دارند همواره پشتیبان انقالب هستند.

ژاپن: مسیر کاهش تنش میان ایران
 و آمریکا با دشواری همراه است

سخنگوی وزارت خارجه ژاپن گفت: مسیر کاهش 
با دشواری هایی  ایاالت متحده  ایران و  تنش میان 

همراه است، اما ما در این راستا تالش خواهیم کرد.

رهبرانقالب، آمریکا را خلع سالح کرد

 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
پاسخ های رهبر انقالب به ترامپ، آمریکا را در زمینه 
نفس مذاکره خلع سالح کرده است، گفت: آمریکایی ها 

فقط به دنبال مذاکره صوری هستند.

مالک کشتی ژاپنی ادعای 
ضد ایرانی آمریکا را رد کرد

شرکت ژاپنی مالک نفتکش آسیب دیده در حوادث 
دریای عمان خبر داد که ملوانان این نفتکش لحظاتی 
پیش از حمله، اجسامی را در هوا مشاهده کردند که 
نشان می دهد نفتکش مزبور بر اثر برخورد به مین 
آسیب ندیده و با رد دخالت ایران، احتمال پرتاب گلوله 

به سوی این شناور را مطرح کرد.

افشاگری درباره عامل انفجار 
نفتکش ها در دریای عمان

دو  به  حمله  پس  در  امارات  گفت:  اماراتی  افسر 
این  از  هدف  و  داد  قرار  عمان  دریای  در  نفتکش 
آمریکاست  با  مذاکره  به  ایران  کردن  وادار  حمله 
یابد. دست  پیروزی  به  آتی  انتخابات  در  ترامپ  تا 

دارند و نمی شود در  اندکی  گیاهی   ) )ادامه سرمقاله 

گرمای تابستان روی آنها حساب کرد سهم مردم از 
فضای سبز و حق آنها کجاست چرا درهای باغ های 
داخل و اطراف شهر بر روی مردم بسته است راستی 
مسئوالن این شهر وقتی با تمسخر مسافران از نبود 
حداقل مکان های تفریحی در این شهر مواجه می 
شوند حداقل چینی بر جبین مبارک شان می نشیند 
و در مقابل کوتاهی های خود احساس خجالت دارند! 
قصه پژمردگی این شهر، سری دراز دارد. یک سر آن 
مسئوالنی هستندکه جغرافیای مدیریت شان وسعت 
میز یا اتاق شان است و تا این جماعت سر کار باشند  
به خصوص فضای سبز  توسعه  و  به رشد  امیدی 
نیست ... ! حتی امیدی نیست که همین مطالب را 
بخوانند و اندکی به ایشان بربخورد انشاا... که این 
شاهد  مطلب  این  درج  فردای  از  و   !. نباشد  گونه 
همت عمومی مسئوالن شهر و استان برای احداث 
تفرجگاههای عمومی وکارهای برزمین مانده مناطق 
نمونه گردشگری اطراف شهر وگشودن درهای باغ 
های داخل و اطراف شهر بر روی مردم و مسافران 

باشیم !

پرداخت مهریه مشمول مالیات است؟

فارس- مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات از سکه براساس 
قانون مالیات های مستقیم است، گفت: پرداخت مهریه 

مشمول مالیات سکه نیست.

وزیر صمت: اپلیکیشن موبایلی 
قیمت کاالها رونمایی می شود

فارس- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سامانه 
۱24 همه قیمت ها درج شده و قیمت رسمی کشور 
هستند، اما اخیرا کار جدیدی را آغاز کردیم که ۱00 
قلم کاالی پرمصرف را با اپلیکیشن موبایلی ایجاد 

می کنیم که به زودی رونمایی می شود.

وام ۱۳۰میلیونی خرید و ساخت 
مسکن ایثارگران ابالغ شد

مهر - با توجه به ماده ۳ آیین نامه تسهیالت خرید 
یا ساخت مسکن ایثارگران )اصالح شده(، سقف وام 
میلیون  یک  باالی  در شهرهای  ایثارگران  مسکن 
نفر، ۱۳0 میلیون تومان، مراکز استان ها ۱00 میلیون 
تومان، سایر شهرها ۸5 میلیون تومان و روستاها 50 

میلیون تومان تعیین شده است.

کالهبرداری پیامکی 
درپوشش قطع یارانه

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کارشناسان 
پلیس فتا از طریق رصد فضای مجازی کشور و 
نیز گزارشات واصله دریافتند عده ای افراد مجرم 
تحت  هموطنان  به  پیامک  ارسال  با  سودجو،  و 
عنوان جلوگیری از قطع یارانه نقدی،مترصد اقدام 
سایت  به  آن ها  هدایت  و  کنندگان  خواست  در 
اطالعات  سرقت  هدف  با  بانکی  جعلی  درگاه  و 

کارت بانکی قربانیان هستند.

تصادف پراید با یک پورشه کاین ۱,5 میلیارد 
تومانی یکی از کابوس های بزرگ هر ایرانی 
 است، اما جالب است بدانید قانون تعیین خسارت 
تصادف در ایران فرمول عجیبی دارد که اگر شما 
با  چنین کابوسی مواجه شدید، نباید بترسید و 
فرار کنید، چرا که مطابق قانون شما موظف به 
پرداخت مبلغ  کمی از خسارت می شوید و مالک 
خودروی لوکس مجبور است بقیه خسارت را 
از جیب خودش  بپردازد. این فرمول به اندازه ای 
با  اگر  شما  حاضر  حال  در  که  است  عجیب 
پورشه کاین صفر تصادف  کنید خیلی خیلی به 
نفع تان است تا با سراتو یا ام.وی.ام چینی، چون 
درنهایت و براساس  این فرمول ممکن است 
شما با یک میزان آسیب وارد کرده، برای پورشه 
تومان  میلیون  تنها 5-۶   کاین مجبور شوید 
خسارت بدهید، اما برای سراتو ۱0 برابر بیشتر 

خسارت پرداخت کنید! البته این قانون در  طول 
زمان تغییراتی داشته که در نهایت بیشتر این 
تغییرات به نفع رانندگان مقصر تمام شده است. 
 این فرمول عجیب تا آن جا پیش می رود که اگر 
شما با پراید تصادف کنید بیشتر به ضررتان است 

تا با  سراتو و حتی پورشه کاین! 
خسارتی که به بار می آورید

 چطور محاسبه می شود؟
کردیم،  تصادف  لوکس  خودروی  یک  با  اگر 
بیمه  قبلی  قانون  مطابق  می شویم؟!  بیچاره 
شخص ثالث، بیمه تنها سقف محدودی برای 
جبران خسارت تصادف با خودروهای لوکس 
در نظر گرفته است و  مطابق قانون قبل شما 
باید بخش بزرگی از خسارت بیمه را از جیب تان 
پرداخت می کردید. در غیر این  صورت مالک 
برود  دادگاه  به  می توانست  لوکس  خودروی 

و حکم توقیف اموال شما و حتی زندان تان را 
 بگیرد.  در قانون جدید اما تصادف با خودروهای 
لوکس به ترسناکی گذشته نیست و شما تنها 
جبران«  »قابل  پرداخت  خسارت  به  موظف 
هستید.  اما خسارت قابل جبران چطور تعیین 
فرمول  یک  جبران  قابل  خسارت  می شود؟ 
 ویژه دارد و آن فرمول  این است:  میزان خسارت

* نصف دیه فرد بالغ در ماه حرام
فرض کنیم شما با یک خودروی یک میلیارد 
تومانی تصادف می کنید و ۱50 میلیون تومان 
مبلغ  حاضر  درحال  می آورید.  به  بار  خسارت 
دیه کامل ۳۶0 میلیون تومان است که نصف آن 
۱۸0 میلیون تومان  می شود. با این فرمول مبلغ 
خسارت قابل جبران تنها 2٧ میلیون تومان است 
و شما موظف به پرداخت  این مبلغ هستید و 

نه بیشتر.  

بیمه چقدر خسارت می دهد؟  
سقف مبلغی که بیمه برای تصادف با خودروهای 
لوکس خسارت می دهد 2,5  درصد دیه کامل 
یک انسان  در ماه های حرام است. درحال حاضر 
دیه کامل ۳۶0 میلیون تومان است که 2.5  درصد 
آن ٩ میلیون  تومان می شود.  بنابراین در مورد مثال 
قبل که خسارت قابل جبران 2٧ میلیون تومان 
برآورد شد، بیمه حداکثر ٩ میلیون  تومان به شما 
می پردازد و شما باید ۱۸ میلیون تومان مابقی را از 

جیب تان بپردازید.

به پورشه بزنید اما به پـرایـد هرگز! 

مهر-»آبه شینزو« حامل درخواست های ترامپ 
از آیت ا... خامنه ای بود که رهبر انقالب به این 
با  درخواست ها صریحا پاسخ دادند. همزمان 
سفر »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن به ایران 
دیدار  بازخوانی  با  ژاپنی  روزنامه های  برخی 
»دونالد ترامپ« در سال 20۱۶ ]بعد از پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا[ با »آبه« 
به ماجرای اظهارات نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
امکان انتقال پیام رئیس جمهور آمریکا توسط وی 
به آیت ا... خامنه ای پرداختند.این رسانه ها نوشتند: 
آبه در دیدار ترامپ در سال 20۱۶ گفته “ما روابط 
دوستانه ای با ایران داریم. من می توانم با رهبر 

این کشور مالقات کنم”. رئیس جمهور  عالی 
آمریکا نیز در واکنش به سخنان آبه می گوید: 
“جدی می گویید؟ واقعاً می توانید با او دیدار داشته 
باشید؟ “ در این میان دونالد ترامپ چند هفته قبل 
از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، در گفتگویی 
با »شینزو آبه« اعالم می کند: »هیچ کس غیر 
از شما نمی تواند پیام مرا به ایرانی ها منتقل کند! 
براساس این گزارش، تحلیل بسیاری از ناظران 
سیاسی و رسانه ها از سفر »آبه شینزو« به ایران 
پس از 40 سال، انتقال پیام محرمانه ترامپ به 
آیت ا... خامنه ای بود؛ تحلیلی که پس از انتشار 
به  انقالب  معظم  رهبر  با  دیدار وی  محتوای 

واقعیت پیوست. در این دیدار »آبه شینزو« با بیان 
اینکه »من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا 
را به جناب عالی برسانم«، صریحاً درخواست 
های آمریکا را به نقل از دونالد ترامپ خطاب 
به مقام معظم رهبری اعالم کرد و رهبر انقالب 
نیز خطاب به نخست وزیر ژاپن مورد به مورد به 
درخواست های رئیس جمهور آمریکا، پاسخ های 
صریح و شفاف ارائه کردند که مشروح آن در 
ادامه می آید. رهبر انقالب: من شخص ترامپ 
را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و 

هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
ترامپ: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد.
رهبر انقالب: این یک دروغ است زیرا اگر آمریکا 
می توانست این کار را انجام دهد، انجام می داد 

اما نمی تواند.
هسته ای  موضوع  درباره  می خواهیم  ترامپ: 

مذاکره کنیم.
رهبر انقالب: ایران به مدت پنج، شش سال در 
موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 
۱ + 5 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، 
اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، 
بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره 

با کشوری که زیر تمام توافق ها زده، 
مذاکره کند؟

ترامپ: عزم آمریکا جلوگیری از ساخت سالح 
هسته ای توسط ایران است.

رهبر انقالب: ما با سالح هسته ای مخالفیم و 
بودن ساخت سالح  فتوای شرعی من حرام 
هسته ای است اما این را بدانید که اگر ما قصد 
آمریکا هیچ  ساخت سالح هسته ای داشتیم، 
کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، 

هیچ مانعی ایجاد نمی کرد.
ترامپ: آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران 

است.
باور  اصاًل  را  حرف  این  ما  انقالب:  رهبر 
از  صادقانه  مذاکرات  زیرا  نمی کنیم 
جانب شخصی همچون ترامپ، صادر 
نمی شود. صداقت در میان مقامات آمریکایی 

بسیار کمیاب است.
ترامپ: مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران 

خواهد شد.
رهبر انقالب: ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با 
آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم 

رسید.

پاسخ رهبر انقالب به درخواست های ترامپ

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی   تاریخ انتشار: 98/3/25 

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ساعت ۹ صبح روز سه شنبه تاریخ 
۹۸/۴/۱۸ در محل سالن حسینیه مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود، جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش، با هم یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان 
پاسداران - خیابان شهید تیمورپور - پالک ۸۱ )تلفن ۳۲۳۵۷۰۵۹ و ۳۲۳۵۷۲۹۹( مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. 
کلیه اعضای متقاضی عضویت سمت هیئت مدیره و بازرسی می توانند تا یک هفته پس از انتشار این آگهی به محل دفتر 

شرکت مراجعه و درخواست خود را با مدارک مورد نیاز ارائه نمایند.
 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۹۷ - طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۹۸- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی - انتخاب اعضای هیئت مدیره 
برای مدت ۳ سال مالی )۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل( - تصمیم گیری در مورد شرایط واگذاری به عضو جدید 

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبیبه جای عضوهای مستعفی.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(  شناسه آگهی: 499۷85
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی و اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به 
پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )شرکت حداقل پایه ۵ ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و 

ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام 
نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. همچنین با توجه به مقررات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد جهت عدم کسر 

ده درصد )۱۰ درصد( حسن انجام کار از پرداختی ها، برنده پیمان موظف است نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد قبول کارفرما معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار اقدام نماید.

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها ۱۳۹۸ 

)ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تخریب و احداث 
مدرسه امام هادی 
)ع( بیرجند )۱۲ 

کالسه کمیساریای 
عالی سازمان ملل(

آموزشی- بیرجند
سرویس 
بهداشتی 
با آبخوری 

دیوار کشی - 
محوطه سازی

شماره  به  سرجمع 
مورخ   ۹6/۱۲۹۹۱۸۸

 ۱۳۹6/05/04
و اصالحیه های آن 

حداکثر پایان ۷۳۸/۷۱4/۹۲۸/۱۲۹۱/۹۳6/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/4/۱0

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۸/04/۱۱

۲0۹۸00۳۷4۸0000۱6

 تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰6۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰6۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و 

تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری. تلفن: ۰۵6۳۲۴۰۰۳۹۰  

)مناقصه گذار( برابر ترتیب شرح داده شده در شرایط مناقصه  ۳-  اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

اخطار   مودیان محترم اظهارنامه مالیات )مشاغل و خودرو(   اخطار 
 سایت اظهارنامه مالیات و بیمه به علت ترافیک در پایان ماه دچار اخالل می شود
 سریعا مراجعه و در کمتر از 5 دقیقه گزارش نمایید تا هرگز جریمه نشوید.

۸ صبح تا ۱۱ شب )به صورت یکسره(
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی - دفتر پیشخوان دولت
۳242   ۳242 - چمنی

به تابلوها دقت نمایید

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

 شماره ثبت: 3۱2    شناسه ملی: ۱۰3۶۰۰۱3۰28    تاریخ انتشار: ۱398/3/25 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی ساعت 
۱۷/۳۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در خیابان پاسداران، خیابان شهید فالحی 
برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع  حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا هنگام ورود به جلسه دفترچه عضویت و کارت ملی را همراه داشته باشید.

دستور جلسه: طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت - 
 تصویب  بودجه پیشنهادی هیئت مدیره  برای سال مالی ۱۳۹۸ -  تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای مستعفی - 
تفویض اختیار  به هیئت مدیره برای  اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز- تصمیم گیری در خصوص تغییرات 
اعضا و سرمایه - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت  مدیره برای ۳ سال شمسی - انتخاب بازرس صلی و علی 
البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین خط مشی آتی شرکت.                                             هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول( موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا
شماره ثبت: 8۱     شناسه ملی: ۱۰3۶۰۰۰483۷    کدپستی: 9۷۱39۶3535   

جلسه مجمع عمومی عادی موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا، جمعه مورخ ۹۸/۴/۷ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن 
هیئت فاطمیه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای موسسه فوق دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی متقاضی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی می باشد، تقاضای کتبی خود را به دفتر موسسه تا آخر وقت 
 پنجشنبه مورخ ۹۸/۴/6 ساعت 6 بعدازظهر تحویل نماید. ضمنا چنانچه هر عضو بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر هیئت مراجعه و برگ وکالتنامه را تکمیل نمایند. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
 دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال - 

هیئت مدیره مجتمع مسجد عاشورا انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برای مدت یک سال. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه ۹6۰۱۰۸ در قبال محکومیت آقای علیرضا محمدی فرزند حاجی به پرداخت مهریه خانم شمس آبادی، دو 

طاقه پارچه فاستونی سوپر ۱۰۰ به متراژ حدود ۵۰ متر توقیف و مطابق نظریه کارشناس پارچه فاستونی میهن بافت پیجازی سر خود به رنگ یشمی ۱6/۷۰  متر 
هر متر ۵۵۰/۰۰۰ ریال جمعا ۹/۲۱۲/۵۰۰  ریال و پارچه پیجازی سوپر ۱۰۰ نخ رنگی ۲۰/۳۰  متر هر متر ۳۵۰/۰۰۰  ریال و جمع آن ۷/۱۰۵/۰۰۰  ریال جمع 
دو طاقه پارچه از لحاظ قیمت به مبلغ ۱6/۳۱۷/۵۰۰ ریال ارزیابی شده است و قرار است از طریق مزایده در تاریخ ۹۸/۴/۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر شعبه 
دوم اجرای احکام مدنی ) خانواده ( به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.           شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام  مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت آذین شانه برجسته آژند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۹۵۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد باقر بذرکاران به شماره ملی ۰6۴۰۵۸۷۵6۹ و 
خانم فاطمه صحرادار به شماره ملی ۰6۵۱۸۳۱۰۹۱ و آقای علیرضا گنجی به شماره ملی ۰6۵۱۷۷6۰۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم کبری ماژانی به شماره ملی ۰6۵۳۲۵۰۱۳۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهری چهاری به شماره ملی 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۹۷۷۳6( ۰6۵۱۹6۰۸۸6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر 

شناسه ملی :۱۰3۶۰۰24۱35    شماره ثبت:۷2۱     تاریخ انتشار: ۱398/3/25 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان کویر تایر راس ساعت ۱۳/۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱6 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می 
گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتا 
ویا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی و صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال ۱۳۹۷ 

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت )ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

هیئت مدیرهمالی ۵- تعیین خط مشی آتی شرکت
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ممنوع بودن عرضه تخم مرغ خارج از یخچال

کاوش- عرضه تخم مرغ خارج از یخچال ممنوع است.مدیرکل دامپزشکی گفت: با توجه به افزایش دمای هوا ، همه مراکز عرضه تخم مرغ موظف به نگهداری این فرآورده 
در یخچال هستند. اصغر زاده با اشاره به اینکه تخم مرغ باید دارای نشانه گذاری صنعتی،مجوز دامپزشکی،کد بهداشتی، لیبل گذاری، تاریخ تولید و انقضاباشد، گفت: تخم مرغ 

آقای استاندارمحترم مشکل زمین در بشرویه راحل کنید نگهداری شده در خارج یخچال ، تا یک هفته با داشتن تهویه مناسب و تخم مرغ در یخچال تا یک ماه قابلیت عرضه به مشتری را دارد.
قیمت های فعلی بیش از ظرفیت این شهرکوچک است.
کسانی که فقط یک منبع درآمد دارند مثل کارگران و 

بازنشستگان و به خصوص جوانان ندارند  که بخرند.
ارسالی به تلگرام آوا
شهردار محترم شهرک امام علی )ع( ۳ ماهه فضای 
سبز آن آب نخورده و درختان آن در حال خشک شدن 
هستن. توروخدا به احترام اسم شهرک و بلوار آنچه  
زیبنده آن هست به آن رسیدگی نمایید. اجر شما الهی
915...806
از برخورد بسیار خوب، راهنمایی و پاسخگویی بسیارعالی 
رئیس محترم اداره ثبت اسناد بیرجند و معاون محترم و 

نقشه بردار محترمشان کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
915...804
ضمن تشکر از شهردار محترم و تبریک کسب عنوان 
شهر پاکیزه کشور، اما محوطه و فضای اطراف دیوار 
لطفا  ندارد.  مناسبی  یخی در خیابان محالتی وضع 
طرح آسفالت پیاده روی اطراف محوطه و طرح زیبا 

سازی این فضای تاریخی هم اجرایی شود. با تشکر
915...456
سالم. مسئوالن محترم شهرداری میشه علت جمع 
آوری صندلی های میدان توحید رو بگین. روزی که 
اومدین صندلیا رو نصب  افتتاح  استاندار واسه  جناب 
چرا  بردین.  دیگه  پروژه  واسه  حتما  حاال  کردین 

صندلیارو کم کردین؟؟
915...00۳
سالم.به نظرمسئولین دانشگاه علوم پزشکی آیا انتظار 
عکس MIR به مدت۲۲روز و انتظار دریافت پاسخ به 
مدت۲1روز آنهم در مرکز استان منطقی و در شان 
به  رفتن  آیا  باشد؟  والیتمدارکشورمی  استان  اولین 

مشهدیا گنابادکسرشان این شهرنیست؟
915...450
سالن  چرا  که  کن  پیگیری  لطفا  جان  سالم؛آوا  با 
غسالخانه با اینکه همه روزه شاهد سیل عظیمی از 
مردم است ، اما وضعیت سرمایش مناسبی ندارد.روز 
به روز هم هوا گرم تر می شود اما اقدام ویژه ای در 
این خصوص انجام نشده است.باتوجه به اینکه خدمات 
این مکان مشمول هزینه است ، باید به همان نسبت 
وضعیت آن نیز بررسی و بهبود یابد.امیدواریم مسئوالن 
امر هرچه زودتر فکری به حال این مشکل کنند تا خلق 

ا... کمتر با مشکل مواجه شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه  شهرداری بیرجند

*بنا بر اعالم معاون شهرسازی شهرداری درخصوص 
اینکه از دهه 60 منتظریم زمین های کنار فنی و حرفه 
به  کنند  پیدا  ساخت  اجازه  مفتح  شهید  شهرک  ای 
استحضار می رساند: مکاتبات مربوطه جهت اراضی مورد 
نظر از سوی شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی انجام 

پذیرفته و فعال در دست اقدام است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مهدی آبادی- مدتی است مواد مخدر سنتی جای خود را به مواد مخدر صنعتی 
داده و هر چه جهان صنعتی تر می شود تنوع این نوع مواد نیز افزایش می یابد، 
کما اینکه پیش از این مواد مخدری همچون شیشه، کراک و ماری جوانا وجود 
داشت و امروز مواد جدیدی همچون گل هم به سبد مصرف! معتادان اضافه 
شده که اثراتی بس مخرب تر از هر نوع مواد مخدر دیگری دارد. “ گل” همان 
ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های گوناگون گیاه شاهدانه به دست 
می آید. ماری جوانا که امروزه با نام های متعدد شناخته می شود، نوع طبی آن با نام 
“ گل” وارد بازار ایران شده است. این گیاه با دارا بودن حداقل ۲4 درصد ماده مخدر 
تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی، دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است. 
بیشتر مصرف کنندگان ماده مخدر گل فکر می کنند استفاده از این ماده مخدر هیچ 
وقت اعتیاد آور نیست و چون ماده ای کامال گیاهی است هیچ ضرری برای آن ها 
نخواهد داشت. همین اطالعات ناقص و تصورات اشتباه از این گیاه باعث شده 
مصرف این مواد در جامعه به خصوص در قشر جوان بیشتر شود. چند سالی است 
که ماده اعتیاد آوری به نام گل، نقل محافل دوستانه شده و متاسفانه  در بیرجند 

نیز مصرف آن مشاهده می شود. 

 پارکی که “تک پیک” نام دارد
در خیابان 15 خرداد پارکی است که میان درختان آن، روشنایی اندکی مشاهده می 
شود. البه الی درختان تعدادی جوان مشغول تعارف کردن سیگاری بین خودشان 
هستند. میان این افراد همکالسی دوران دبیرستانم را شناخته و با این بهانه به میان 
آنها می روم. پس از احوالپرسی، یکی از دوستان همکالسی ام سیگاری از جیبش 
بیرون آورد و آن را روشن و تعارف  می کند. درخواستش را رد کردم اما با همین بهانه 
درباره ماده مخدر گل سواالتی را پرسیدم. محمد “ گل” را اینگونه تعریف کرد: ما 
نامش را سیگار شادی!! گذاشتیم و با کشیدن آن به قدری سرمست شده که حال خود 
 را نمی فهمیم. گل را از افرادی که توزیع کننده آن هستند، می خریم و آن را با سیگار یا
“ پیپر” می کشیم. وی ادامه می دهد: معموال چند نفره گل را استفاده می کنیم چون 
لذت آن به دور هم کشیدن است و این باعث صله رحم! می شود. این را می گوید و 
بالفاصله می خندند، قهقهه هایی که صحبت را قطع می کند. خنده هایش که تمام 
می شود، می گوید: به دلیل اینکه، برای کشیدن با بقیه دوستانم هماهنگ کرده و 
در محلی جمع می شویم، از واژه صله رحم استفاده کردم. محمد در حالی که نوبت 
مصرفش فرا رسید صحبت را تمام کرده و دوست دیگرش علی ادامه می دهد:  گل 
بهانه دور هم جمع شدن است و هر شب، همه  ما در محلی جمع شده و ساعاتی از 
وقت خود را سپری می کنیم. درباره مضرات آن می پرسم که اینگونه جواب می 
دهد: اکنون شما حتی نفس هم بکشید، برای بدن شما ضرر دارد و دیگر به بهانه این 
حرف ها، کسی گول نمی خورد! اتفاقا گل از مواد مخدر دیگر بهتر است زیرا اعتیاد 
آور نیست. وی با بیان اینکه ۲-۳ سالی است که این ماده مخدر را استفاده می کند، 
می افزاید: هر زمان اراده کرده ام،  گل را مصرف نکردم و اینکه علف )نام دیگر گل( 
اعتیاد آوره، ادایی بیش نیست. این سخن را با قطعیت می گوید که بیانگر ناتوانی 

مسئوالن مربوطه در معرفی مضرات این ماده مخدر است.
در همین زمان، تلفن همراه دوستم به صدا درمی اید و او آدرس تک پیک را  می 

دهد. با تعجب این نام را تکرار کردم که با خنده جواب  می دهد: این پارک به این نام 
مشهور است و زمان آدرس دادن با این اسم، کامال نقطه مکانی را مشخص می کنیم. 
از متعجب شدن من دیگران خنده شان گرفته  است، قهقهه هایی که از حال هوای 
روحی متفاوت آنها حکایت دارد. درباره اینکه، ماموران پلیس به شما شک نمی کنند می 
پرسم که محمد جواب می دهد: هر زمان که گشت پلیس را می بینم، بالفاصله گل را 
دور انداخته ، عطر می زنیم و بسیار آرام رفتار می کنیم و بهانه ای به  دست  ماموران 
پلیس نمی دهیم. از آنها درباره اینکه پس از مصرف  این ماده چه اتفاقی می افتد، می 
پرسم  که  جواب شان مشترک است. پس از مصرف گل ضربان قلب باال می رود، 
فرد احساس بی قراری می کند، چشم ها قرمز شده و اشتها افزایش پیدا می کند که 

در اصطالح به آن کره کردن می گویند. علی می گوید: هر بار مصرف این ماده که به 
طور نخ سیگاری پیچیده شده فقط 5 هزار تومان هزینه دارد و در زمانی که هیچ امکانات 
تفریحی مناسبی در شهر وجود ندارد این بهترین تفریح ماست. صحبتم را به پایان می 

برم و آنها را با خنده ها و شوخی هایشان تنها می گذارم.

از پارک ... تا درختان خیابان بوعلی
در پارک.... نیز در برخی از نقاط آن، جوانانی برای مدت کوتاهی توقف کرده و پس 
از مصرف گل به راه خود ادامه می دهند. حسنی از ساکنان نزدیک پارک می گوید: 
آخر شب در برخی از قسمت های پارک، تعدادی جوان که خانم نیز بین آنها دیده 
می شود، به مصرف گل مشغول هستند. وی ادامه می دهند: آنها ساعتی در پارک با 
همدیگر صحبت می کنند و از صدای خنده ها و قهقهه هایشان متوجه مصرف مواد 
مخدر می شویم. حسنی با بیان اینکه  این افراد معموال در نقاط تاریک پارک، دیده 
می شوند، می گوید: این موضوع در سال های اخیر گسترش یافته است و اکنون 
نیز بین مصرف کنندگان، خانم نیز دیده می شود. تعداد افرادیکه به منظور مصرف 
گل به این پارک می آیند، افزایش یافته است. البه الی درختان خیابان بوعلی نیز 

مکان مناسبی برای حضور این افراد است. برای مشاهده این افراد  فقط شب ها نیم 
ساعتی در آنجا حضور داشته باشید تا جوانانی که برای لحظات کوتاه توقف کرده و 
پس از مصرف گل می روند را ببینید. برای مدتی برروی نیمکتی که نزدیک برخی 
از این جوانان بود، می نشینم. پس از مصرف بالفاصله صدایشان باال  می رود و با 
یکدیگر شوخی می کنند. در این بین  با دیدن چراغ گشت ماشین پلیس ، خیلی آرام 
سوار ماشین شان شده و از محل  می روند. با یکی از ساکنان این منطقه نیز در این 
باره صحبت  می کنم .هاشمی می گوید: اینجا پاتوق این افراد است و در سراسر 
فضای سبز خیابان بوعلی، افرادی برای کشیدن سیگار و مصرف مواد مخدر توقف 
می کنند و این دیگر برای ما عادی شده است. وی می افزاید: در این فضای سبز نمی 

توانیم  اندکی از وقت مان را با خانواده بگذرانیم و اگر در روز کسی در البه الی این 
درختان قدم بزند، زیر پایش پر از فیلتر سیگار است. وی اضافه می کند: برای درک 
این موضوع در پارک روی صندلی بنشینید. ممکن است بوی خاصی به مشام تان 
برسد اگر بو را بشناسید و اطراف را نگاه کنید، حتما جوانی را می بینید که گوشه ای 
با چیزی شبیه سیگار دست ساز مشغول است یا جوانانی که همان سیگار دست ساز 

را دست به دست می کنند.  

اگر نزنم ، نمی توانم کار کنم!
کامران که درباره این ماده اطالعات دقیقی دارد. به خبرنگار آوا می گوید: در پارک 
هایی که روشنایی آن اندک است، پاتوق مناسبی برای اینگونه افراد می باشد. وی 
ادامه می دهد: تعداد این افراد در بیرجند متاسفانه زیاد شده و اگر شب ها در پارک 
های نه چندان مشهور قدم بزنید، تعدادی از این جوانان را می بینید که به کشیدن 
“گل” سرگرم هستند. وی اضافه می کند: مخدر گل، اعتیاد فیزیکی سایر مخدرها 
را ندارد اما اعتیاد روانی حاصل از آن، خطر ناک تر است. بسیاری از مصرف کنندگان 
از ماهی سه چهار بار به روزی دو الی سه وعده مصرف می رسند، نه به این دلیل که 

اگر مصرف نکنند، درد فیزیکی یا خماری خواهند داشت بلکه می گویند:»اگر نزنیم، 
 نمی توانیم کار کنیم« وی با بیان اینکه مسئوالن باید فکری برای این معضل بردارند 
می افزاید: در شهرهای بزرگ مصرف گل بین دانش آموزان و خانم ها نیز شایع شده 
و برای جلوگیری از گسترش این موضوع در بیرجند باید مسئوالن شهری فکری 
کنند. وی ادامه داد: افزودن روشنایی بیشتر در برخی از پارک ها مانند صدف، نیلوفر، 

صیادشیرازی، سرو، باعث کمتر شدن حضور این افراد در این پارک ها خواهد شد.

قدرت توهم زایی گل چند برابر حشیش است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اینکه در سال های اخیر رشد مصرف 
مواد مخدر صنعتی مثل شیشه و کراک کاهش یافته، اما مصرف برخی از مواد مخدر 
صنعتی دیگر مثل گل افزایش یافته، اظهار کرد: دلیل این مسئله این است که بسیاری 
تصور می کنند این ماده مخدر ریشه گیاهی دارد و زیان آور نیست؛ این در حالیست 
که قدرت توهم زایی گل چندین برابر حشیش است و به دلیل اینکه دستکاری شده 
مضرات بیشتری دارد. مؤمنی با تأکید بر اینکه خانواده ها باید به فرزندان نوجوان  و 
جوان شان توجه داشته و آن ها را رها نکنند، می افزاید: براساس پژوهش های انجام 
شده علت اصلی روی آوردن این گروه ها به مواد مخدر جدید این است که آن ها 
فکر می کنند این مواد بی ضرر هستند و در عین حال کنجکاوی و اصرار همساالن 
و دوستان شان نیز از دیگر عوامل مؤثر بوده است.عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز 
تحقیقات سازمان پزشکی قانونی نیز در این باره می گوید: مصرف ماده توهم زای 
»گل« یا همان ماری جوانا بین نوجوانان و جوانان افزایش یافته است، ماده ای که 
عامل افسردگی، خستگی، کاهش حافظه کوتاه مدت، خشونت، بی انگیزگی، اختالل 
بینایی، روان پریشی و خودکشی است. محمدرضا قدیر زاده می افزاید: برخی نوجوانان 
و جوانان به دالیل مختلف به مصرف گل روی آورده اند، حس کنجکاوی، ابراز وجود 
و نمایش بزرگ شدن، احساس تعلق به گروه و فشار همساالن می تواند از دالیل 
عالقه نوجوانان و جوانان به ماری جوانا است. وی در مورد آثار طوالنی مدت مصرف 
گل نیز افزود: از آثار طوالنی مدت مصرف گل می توان به کاهش حافظه کوتاه مدت، 
افت تحصیلی، تغییر در عادات خوردن و خوابیدن، کاهش بازداری اجتماعی در رفتار 
و درگیری و خشونت و سندرم بی انگیزگی اشاره کرد و همچنین مشکالت ریوی و 

سرطان نیز از آثار طوالنی مدت مصرف ماری جواناست .

جلوی روند افزایشی مصرف گل، گرفته شود
مصرف گل در بیرجند افزایش یافته است. شاید آمار تعداد مصرف کنندگان این ماده 
در مقایسه با کشور اندک باشد اما در یکی دو سال اخیر تعداد آنها روند افزایشی یافته 
است. نکته قابل توجه در آمار کشوری، مصرف این ماده بین دانش آموزان و دختران 

است که بیانگر عمق فاجعه در این زمینه می باشد.
 تعداد خانم های مصرف کننده در بیرجند بسیار پایین و دانش آموزان تقریبا هیچ است 
اما اگر این روندی که در یکی دو سال اخیر شاهد آن بودیم، ادامه یابد، باید منتظر 
خبرهای ناگواری در این زمینه  باشیم. بنابراین سیاستگذاران و مسئوالن استانی برای 
حل و کنترل این مسئله باید تالشی بیش از گذشته انجام دهند تا از مصرف گل و 

حشیش بین دانش آموزان جلوگیری شود.  

خزان گل با “گل” در  بوستانهای بیرجند

نت
نتر

س: ای
عک

مصرف “ گل” بین جوانان گل کرد

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 

بخش ۱۱ قاینات قطعه مفروزه اراضی جعفر آباد پالک ۱۲۶۸- اصلی ۱۵۲۵ فرعی از ۲۳۱ فرعی انسیه سادات جوادی مقدم و غیره ششدانگ یک 
قطعه محوطه در روز ۱۳۹۸/۴/۲۶ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ 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: ۱۳۹۸/۳/۲۵    علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهني( پرونده اجرایی ۹۷۰۰۴۵۲ و ۹۵۰۰۲۲۵ 

به موجب پرونده های اجرایی کالسه های فوق، ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت منزل مسکونی در آمده است به مساحت دویست 
و چهل و نه مترمربع به شماره پالک دویست و بیست و چهار فرعی از سیصد و هفده فرعی از یکهزار و نهصد و سی و پنج اصلی بخش یازده قاینات واقع 
در قاین - خیابان پویندگان ۱ - قطعه شمالی به پالک شانزده و هجده که ذیل ثبت هشت هزار و هفتصد و چهل و سه دفتر امالک چهل و سه صفحه دو 
ثبت و سند مالکیت به نام عبدالرحمان زینلی فرزند حسین به شناسنامه ۲ و کد ملی ۰۸۸۹۵۱۶۲۵۱ صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه شماال به 
طول ده متر پی دیواریست اشتراکی با پالک دویست و سی و سه فرعی، شرقا: به طول بیست متر و سه متر و چهل و پنج سانتیمتر پی دیواریست اشتراکی 
با پالک دویست و بیست و سه فرعی و میدان، جنوبا، به طول یک متر و نود و نه سانتیمتر و هشت متر و چهل و پنج سانتیمتر پی دیواریست به کوچه، 
غربا: به طول بیست و پنج متر پی دیواریست اشتراکی با پالک دویست و بیست و پنج فرعی و حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهنی 
شماره ۸۲۰۵۹- ۹۲/۸/۲۰ دفترخانه اسناد رسمی شش قاین در قبال مبلغ ششصد و سی میلیون ریال موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۵۰۰۲۲۵ 
علیه آقای عبدالرحمان زینلی به عنوان وام گیرنده و راهن و مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره ۸۲۰۷۴- ۹۲/۸/۲۵  دفترخانه اسناد رسمی شش قاین 
در قبال مبلغ سیصد و پانزده میلیون ریال علیه آقای عبدالرحمان زینلی به عنوان راهن و خانم صدیقه یعقوبی خشک با کد ملی ۰۸۸۹۵۴۴۴۳۳ به 
عنوان وام گیرنده موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۷۰۰۴۵۲ در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ارزیابی شده که ملک مذکور به صورت ساختمانی در یک طبقه که مساحت عرصه ملک فوق الذکر دویست و چهل 
و نه مترمربع و اعیانی در حدود یکصد و چهل و پنج مترمربع )بنای همکف و انباری( می باشد که از نظر استحکام در حد ساختمان های با مصالح بنایی 
و فاقد کالف )افقی و عمودی( اجرا گردیده است، ساختمان دارای نمای سنگ مرمر و دارای انشعابات آب، گاز، برق و تلفن می باشد که پالک فوق از 
ساعت نه الی دوازده روز دوشنبه مورخ دهم تیر ماه نود و هشت در اداره ثبت اسناد قاین به نشانی قاین، خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد و حقوق دولتی 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: ۹۸/۳/۲۵                      علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۳۱۹۰ اجرایی آقای رمضان عرب زاده و قاسم عرب زاده محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 

۱۳۹/۲۷۲/۵۳۴ ریال در حق آقای عباسعلی رحمتی و مبلغ ۴/۹۰۰/۰۰۰  ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم 
علیهما یک قطعه زمین مزروعی )۲۶۴ سهم مشاع از ۵۹۳۴۰ سهم عرصه و اعیان( پالک صفر فرعی از ۱۹۸۷ اصلی بخش ۲ بیرجند ) که حسب 
نظر کارشناس منتخب : قطعه زمینی است با کاربری زراعی واقع در شمال اراضی حاجی آباد و در امتداد خیابان ولی عصر )عج( می باشد. دارای 
بافت شنی رسی، مشاع فاقد اشجار و مستحدثات می باشد( معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و پنج میلیون و ششصد هزار ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir   قابل مشاهده می باشد .
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند درب اتوماتیک سید

فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی - نبش رجایی ۱5   0۹۱55۶۱4880

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک ۵2 ۰۹1۵7۵۵3۴13 - 3223۹1۰۵ سجادی فر

10% تخـفیـف

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط12 ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری 12(

۰۹1۵۵۶2۹2۵2 - ۰۹۹217۸۸۵۸3 -3221۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 0۵6-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱۵۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم ۱0 و ۱2،  جنب بانک ملت

0۹۱55۶00850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴150۸1 - 0۹155۶1۷۸۴۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی



موفقیت و انرژی

صبر

اصیل باشید

با اصیل بودن، خود واقعی تان را در معرض نمایش قرار 
می دهید. اگر فکر می کنید خود واقعی تان چندان جالب 
نیست به دنبال بهبودش باشید. در این دنیا چیزهای 
زیادی است که می توانید یاد بگیرید تا خود واقعی تان 
ورزیده تر شود، این یعنی بهترین شدن. بهترین کسی 
شوید که می توانید باشید. اگر مدام بخواهید اصالت 
خود را نادیده بگیرید در نهایت کپی کسی می شوید 
که تالش می کنید همانند او باشید. با هر شخصیتی 
که دارید، وارد عمل شوید. اگر بازی نکنید هیچ وقت 
برنده نخواهید شد. برای اینکه بهترین باشید، این نکته را 
در نظر بگیرید که مسیر پیموده را نمی توان دوباره طی 
کرد. بهترین بودن هیچ معنایی ندارد. نباید کپی دیگران 
بود. شما برای بهترین شدن نیاز دارید مسیر جدیدی را 

طی کنید و کمی ابتکار به خرج بدهید.

صبر؛ کلید دستیابی به موفقیت های بیشتر

برای همه ما پیش آمده به خاطر تصمیم عجوالنه 
ای که در گذشته گرفته ایم احساس پشیمانی کنیم. 
کمی بردباری به خرج دادن به شما اجازه می دهد به 
جای تصمیم های آنی، اطالعات بیشتری جمع کنید و 

تصمیم های منطقی تری بگیرید.
بردباری می تواند تجربه استرس را در زندگی شما تا حد 
قابل توجهی پایین بیاورد. وقتی احساس کردید در حال 
عصبی شدن هستید، لحظه ای درنگ کنید و ببینید 
اطراف تان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. نفس 

عمیق بکشید و آرامش خود را حفظ کنید. 
صبر به ما کمک می کند برای درک افرادی که در 
زندگی مان حضور دارند بردباری بیشتری از خود نشان 
دهیم. به این ترتیب قادر خواهیم بود از نقایص یکدیگر 
چشم بپوشیم و تفاوت هایمان را بپذیریم، حتی در مورد 
ویژگی هایی که در خودمان قادر به تحمل شان نیستیم.

به جای آنکه دیگران را قضاوت کنید، یا تحمل خود را 
 از دست بدهید، کاماًل در تعامل مشارکت داشته باشید.

 این کار را امتحان کنید: دفعه بعدی که به سوپرمارکت 
رفتید، لبخند بزنید، مؤدب باشید و سر صحبت را با 
صندوقدار باز کنید. به این ترتیب هم خودتان احساس 
بهتری خواهید داشت، هم ممکن است تنها کسی باشید 

که به او احساس ارزشمند بودن می دهد.
جان کوئینسی آدامز گفته است: »صبر و استقامت اثری 
جادویی دارند و مشکالت و موانع در برابرشان ناپدید 
می شوند«. تغییر نگرش، پایین آوردن انتظارات و در 
لحظه زندگی کردن می تواند در تمام حوزه های زندگی، 
پاداش های دور از انتظاری برایتان به ارمغان بیاورد. صبر 
ثبات قدمی به همراه می آورد: ترکیب این دو به شما 
اجازه می دهد عمیقاً به انجام کاری بپردازید و مهارت 

های الزم برای به پایان رساندن آن را فرا بگیرید.

اگر به این بیماری مبتال 
هستید، نعنا ع بخورید

سندرم روده تحریک پذیر،  بیماری منجر به گرفتگی 
و انقباض عضالت روده، درد شکم، تجمع گاز، اسهال 
و یبوست می شود. سندرم روده تحریک پذیر موجب 

آسیب و التهاب دائمی و همچنین تغییر در بافت روده 
نشده و با خطر بدخیمی همراه نیست.گیاه نعناع در 
نقش  پذیر  تحریک  روده  سندرم  بهبود  و  تسکین 
مهمی دارد. نعناع از طریق مهار التهاب و فعال کردن 
واکنش های ضد درد در روده بزرگ به بهبود عالئم 

سندرم روده تحریک پذیر کمک  می کند.

ماسک روغن بادام
 و تخم مرغ برای زیبایی مو

این ماسک طبیعی سالمت و زیبایی را به موهایتان 
باز می گرداند و مرطوب کننده مو بوده و به درخشش 
و نرمی موها کمک می کند. مواد تشکیل دهنده: سه 

قاشق غذاخوری روغن بادام، یک قاشق غذاخوری 
عسل، یک عدد تخم مرغ کامل. روش آماده سازی: 
تمام ترکیبات را در یک کاسه بریزید و مخلوط را به 
خوبی هم بزنید تا ترکیبی یک دست درست شود.این 
مخلوط را روی موهایتان بمالید و پس از ۲۰ دقیقه 

موها را بشویید.

معجزه پوست این ماده 
برای استخوان 

از موادی است که می تواند  پوسته تخم مرغ یکی 
مواد معدنی مورد نیاز بدن را پوشش دهد. ۹۰ درصد 
پوسته تخم مرغ از کلسیم، ۶ درصد منیزیوم، یک 

درصد فسفر، سدیم و پتاسیم ، آهن، سیلیس و غیره 
تشکیل شده است. از آنجایی که ساختار آن مانند ساختار 
استخوان های بدن بوده به سادگی قابل جذب است 
و می توانید با مصرف مقدار کمی از پوسته تخم مرغ 
خودتان را در برابر پوکی استخوان، بیماری های مفصلی 

و بیماری های کمبود مواد معدنی تا حدی ایمن کنید.

میوه ای که از بروز سکته
 و سرطان جلوگیری می کند

از بهترین فواید تمبر هندی، کاهش وزن،  بعضی 
محافظت در برابر سرطان و افزایش سالمت گوارش 
است. این میوه خمیر مانند با داشتن ویتامین هایی 

معدنی  مواد  و  آنتی اکسیدان ها  ث؛  ویتامین  مانند 
مانند منیزیم و پتاسیم، معدنی از مواد مغذی است. 
مغزی کاهش حجم سکته  از طریق  هندی   تمبر 

و نقص های نورولوژیک اثر حفاظتی در برابر ایسکمی 
تحمل  پدیده  ایجاد  سبب  و  کرده  اعمال   مغزی 

به ایسکمی می شود.

خطرناک ترین محل برای
 نگهداری مسواک کجاست؟

محل مناسب برای نگهداری مسواک، جایی است که 
رطوبت و بهداشت مسواک در آن حفظ شود. بعضی 
معتقدند بدترین جای نگهداری مسواک دستشویی 

است در حالی که طبق مطالعات جدید بدترین مکان 
برای قرار دادن مسواک های بدون پوشش محیط 
داخلی حمام خانه ها است. قرار دادن مسواک چه به 
صورت خشک و یا مرطوب در این مکان می تواند 
سبب ابتالی فرد به انواع بیماری های مرگبار شود و 

این ربطی به تمیز بودن خود مسواک ندارد.

تغذیه سالم و داشتن رژیم غذایی مناسب همواره مورد تاکید پزشکان و متخصصان بوده، زیرا مصرف مواد 
غذایی مختلف با دریافت میزان کالری های متفاوت همراه است و در این بین افزایش یا کاهش آن نقش 
عمده ای در چاقی یا الغری افراد خواهد داشت. به دلیل حجم باالی پروتئین موجود در گوشت سفید و قرمز 
به کاهش کالری در بدن کمک می کند؛ مصرف میزان قابل توجهی از کالری ها در طول روز سبب می شود 
تا وزن بدن افزایش پیدا می کند. خوردن گوشت سفید و قرمز به کاهش وزن کمک شایانی می کند. با وجود 
اینکه میوه ها کالری بیشتری نسبت به انواع سبزی دارند، اما به دلیل مواد معدنی موجود در آنها در رژیم های 
کم کالری قرار می گیرند. توت فرنگی، هندوانه، بلوبری، گریپ فروت و کیوی از جمله میوه هایی هستند که 

به کاهش وزن کمک می کنند.

خیار کلسترول و قند خون را پایین می آورد،  خیار به تنظیم سطح کلسترول در بدن کمک می کند و محتوای اتانول 
موجود در آن باعث کاهش میزان قند خون نیز می شود. از آنجا که چربی شکمی با افزایش خطر ابتال به دیابت مرتبط 
است، مصرف خیار در واقع می تواند به حفظ وضعیت تحت کنترل کمک کند.هم لیمو و هم زنجبیل به افزایش متابولیسم 
بدنتان کمک می کنند و از این طریق باعث کاهش وزن می شوند. عالوه بر این، زنجبیل دارای آنتی اکسیدان هایی 
است که موجب کاهش التهاب و راحت تر کردن هضم غذا می شوند برای خالص شدن از ظاهر پف آلودی که اغلب 
در اطراف شکمتان مشاهده می کنید نیاز دارید که بدنتان را سم زدایی کنید. دانه های خیار کمک می کنند تا آب اضافی و 
سموم ناخواسته از بدنتان رها شوند.  زخم معده نیز می تواند موجب نفخ شود و خیار اینجا مانند یک تسکین دهنده عمل 

می کند. در واقع خیار کمک می کند تا التهاب کم شود.

کاهش باورنکردنی چربی های بدن با این میوهبهترین میوه ها برای خوش اندام شدن

درد مزمن حس ساده ای نیست و تحت تاثیر روش هایی است 
که مغز سیگنال های درد را پردازش می کند. در واقع، درد مزمن 
برحسب باورهای فرد در مورد سیگنال های درد خود، می تواند 
واکنش های بسیار قوی احساسی، مثل ترس، اضطراب یا حتی 
وحشت برانگیزد. تنفس عمیق و ریلکسیشن نقاط شروع خوبی 
برای کنترل درد مزمن است. تنها نقطه مثبت درد مزمن می تواند 
این باشد که مغز می تواند تا اندازه ای نحوه کنترل و کاهش حس 
درد را با استفاده از ترکیبی از تمرکز عمیق، تنفس و تکنیک های 
تصویرسازی یاد بگیرد. تغییر تمرکز: در این تکنیک قدرتمند شما 
تمرکزتان را بر روی یک قسمت خاص از بدن که درد ندارد، 

متمرکز می کنید و حس آن قسمت از بیرون را تغییر می دهید. به 
عنوان مثال، تجسم کنید که دست تان گرم می شود. این کار باعث 

می شود حواس تان از منبع درد منحرف شود.
کوچک کردن توپ درد: در این تکنیک دردتان را به شکل یک 
توپ رنگی تجسم کنید هر بار که نفس را داخل می کشید و بیرون 
می دهید، تصور کنید که »توپ« درد کوچکتر و کوچکتر می شود 
و به تدریج رنگ آن به یک رنگ آرامش بخش تر تبدیل می شود 
همین طور می توانید یک کیسه یخ آرامش بخش و خنک کننده را 
تجسم کنید که روی ناحیه درد قرار می دهید. تصاویری را انتخاب 

کنید که برایتان آرامش بخش و تسکین دهنده باشد.

انتقال حس: از ذهن تان برای تولید حس های متغیر، مثل گرما، 
سرما یا بیهوشی، در یکی از دستان تان که درد ندارد استفاده کنید 
و آن دست تان را روی ناحیه دردناک قرار دهید. انتقال این حس 

خوشایند و لذت بخش را به ناحیه دردناک تجسم کنید.
حرکت درد: دردتان را از نظر ذهنی از یک ناحیه به یک ناحیه 
دیگر از بدن که تصور می کنید تحمل آن برایتان در آن ناحیه 
راحت تر است منتقل کنید. مثاًل اگر نمی توانید حتی یک دقیقه درد 
را در پایتان تصور کنید، دردتان را ذهنی از پایتان به کمرتان منتقل 
کنید. حتی می توانید درد را به خارج از بدن حرکت دهید. این کار را 

می توانید با تکنیک توپ درد هم انجام دهید.

با کمک ذهن، دردتان را تسکین دهید

آیه روز

در حقیقت دسته  ای از بندگان من بودند که می گفتند پروردگارا ایمان آوردیم بر ما ببخشای و به ما رحم کن 
]که[ تو بهترین مهربانی. )سوره مومنون/ آیه ۱۰۹(

سخن روز

من معتقدم تقریبا نیمی از چیزی که کارآفرینان موفق را از افراد ناموفق جدا می کند، فقط پشتکار است.
)استیو جابز(
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جدول ۴۳۷۱                        

افقي: ۱- از حروف یوناني - کینه 
واحد   - ترکي  سبز   -  ۲ توزي 
دریا 3-   مد  و  جزر   - ایران  پول 
 - مطبوعاتي  قیچي   - خرگوش 
کوه بلند 4 - نام ترکي - خراب 
کردن - زمین آذری - نوعي چراغ 
۵- رهبر-  دم بریده - از نهاد برآید 
تیرانداز    - ناس  پرنمک-     -۶
۷-  خم کوچک سفالي که دوغ در 
آن بریزند و بزنند تا کره آن گرفته 
شود - محل خرید و فروش کاال 
- از حروف یوناني 8 - از لبنیات  
-فیلمي از آلفرد هیچکاک  -ضرر 
۹ - واحد فیزیکي - صعود پیامبر 
به آسمان -  بیهوده ۱۰ - همسایه 
چین  -عجز-  پارچه نخي ارزان 
۱۱- خجسته - از انجیل ها - زن 
همنشین ۱۲ - اندیشمند - حرف 
همراهي - عدد حمام - نام آذري 
ترکمن-   -طایفه  وسیله    -  ۱3
برقرار ۱4 - حکایتگر  -اسب سیاه 
اسلحه  نوعي   -  ۱۵ زیردست   -

کمري - دماپا

کد ۲-   - ظهور    -۱ عمودي: 

قدیمي  کلیساي   - کار  به  آشنا 
اصفهان - هدر دادن 3 - صوف  
و  نقش  داراي  ابریشمي  پارچه 
زغال  به   - -جوانمردي 4  نگار  
مي ماند   - زمین ترکي-  محافظ 
جعلي  مصدر  عالمت   - چشم 
۵- پهلوان - عدو - پشت سر ۶-  
جانش  بالي  حیوان  این  پوست 
  -۷ مو  رشته   - آویزان   - شده 
پشت سر-  سیه روزي - مقابل 
نوزاد - آهو - شکوه  خراب 8 - 
۹-  سوره اي در قرآن -  مرکزا 
ستان زنجان - دستور ۱۰-  زردش 

هم میوه است - در بیان علت به 
کار میرود - صحرانشین و بیابانگرد 
۱۱-  شیوه عمل - یک جاندار در 
و  آماده  معین   مواردي  یا  وضع 
فراهم - درخت انگور ۱۲-  تنها-  
بهشت شداد - چله کمان  -لباس 
با  خوراکي   - لشکر   کهنه ۱3- 
بادمجان-  نشانه الهي ۱4-  گوشه 
ایالت  از   - پیرو  و  تابع   - گیري 
هاي آمریکا ۱۵-  اثر تاریخي در 
شیراز که در دوره صفویه به دست 
خان  قلي  امام  و  خان  اللهوردي 

احداث شده است  - سالم

جدول کلمات
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الیتسادادشتشهب1
ساکمماوتدنکای2
لهجنالدنکارمس3
اوادمیلواوشو4
متیدمکهلولوا5
شگنادنوردلاد6
هتلرارشااکتم7
روهظلییوینمیا8
کبنتامهربتدش9
پلاراسننهارک1۰
رنمکرتبارتسم11
یینهااهانامه12
مولوداباهمسات13
ورهاردنرسزیوا14
رشبلاوباتیربرب15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

به تعدادی نیروی ماهر
 نقاش ساختمان نیازمندیم.

09030000675

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

به یک بازاریاب آقا با سابقه کاری، با 
پورسانت عالی جهت کار در شرکت پخش 
مواد غذایی نیازمندیم. 09156689060

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

به تعدادی نیروی برقکار ساده
 و نیمه ماهر در بیرجند نیازمندیم.

09910343275

به چند نفر خانم )آشپز و ظرفشوی( و یک 
آقا )سالن دار( برای رستوران نیازمندیم.  

09363654746 - 32342315

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: 9/30 صبح الی 
12/30 و  17/30 الی  22 
آدرس دفتر: نبش توحید 

42- تقاطع محالتی

به یک نفر خانم طراح آشنا 
به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه  نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224582 
داخلی 201

عسل طبیعی باقران بیرجند
 از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه       
  مفتح 2۹ - پالک ۶۸ 

فروشگاه بزرگ ارزان سرا۰۹15۷2۳۹۶11
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

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(

۰9159618581 
فاروقـی

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور
آپارتمان فروشی طبقه دوم در مهرشهر 

مبله شده با کل اثاثیه )قسط ندارد( 
09228764370- 257/000/000 تومان
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استان در هفته گذشته

* معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
متمرکز  مرکز  راه اندازی  از  جنوبی  خراسان  برق 

پاسخگویی ۱۲۱ در بیرجند خبر داد.
برخورد  اثر  بر  گفت:  استان  راهور  پلیس  *رئیس 
خودروی سواری پژو با کودک 4.5 ساله در بلوار میالد 

بیرجند، این عابر خردسال جان خود را از دست داد. 
توزیع  *معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
نیروی برق گفت: بر اساس تعرفه بندی مصارف خانگی 
اگر هر مشترک ۱۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد 

۲۰ درصد هزینه قبض برق کمتر می شود.
*به گفته کارشناس هواشناسی دمای هوا در استان 

امروز افزایش می یابد.
*جمعی از مجموعه داران بیرجندی اشیای قدیمی 
خود را که بعد از چند سال جمع آوری کرده بودند در 

نمایشگاهی به نمایش گذاشتند.
*کبد دختر 8 ساله قاینی که دچار مرگ مغزی شده 

بود به یک بیمار نیازمند جانی تازه بخشید.
نهایی  مرحله  به  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی   ۱۲*

مسابقات سراسری قرآن و عترت کشور راه یافتند.

اخبار کوتاه

از عیدی استاندار به مرزنشینان
تا اعتبار 200 میلیاردی بنیاد برکت

 
جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم 
ترین آنها به عیدی استاندار به مرزنشینان، افزایش 75 
درصدی تلفات جاده ای، کاهش صادرات و واردات در 
استان و بایدهای گام دوم انقالب در روز شنبه اشاره 
کرد. یکشنبه رسانه های مکتوب استان به خراسان 
جنوبی؛ سومین استان متورم کشور، ابالغ تسهیالت 
بازسازی بخش های آسیب دیده از سیل و 8 فوتی  
و 64 مجروح در 5 روز پرداختند. تغییر ساعت کاری 
ادارات ، بانک ها مهم ترین عامل عقب ماندگی ۱۰ هزار 
مسکن محرومان، بهره برداری از ۲69 پروژه با 468 
میلیارد ریال اعتبار و تهدیدات تنوع زیستی استان از مهم 
ترین خبرهای روز دوشنبه بود. اعتبار ۲۰۰ میلیاردی 
بنیاد برکت برای استان، ۱۰ هزار شغل تا ۱4۰۰ و 3 
خبر روستایی استاندار مهم ترین تیترهای روزنامه های 
استان در روز سه شنبه بود. چهارشنبه روزنامه ها به 
4 درصدی های صنایع دستی، آبفا؛ آب را بر سقاخانه 
ها بست، آغاز جشن جهانی شدن قنات بلده فردوس 
و تزریق ۱9۰ میلیارد تومان تعهدات به فوالد قاینات  
پرداختند. کشف 85 تن انواع مواد مخدر در خراسان 
جنوبی، بوم بازار حلقه مفقوده روستا و بازار، بازگشایی 
معبر یزدان معطل کمیسیون مرزی، باغ ملی جایگزین 
کاج های خشکیده پادگان  از مهم ترین خبرهای رسانه 
های نوشتاری استان در آخرین روز هفته بود. ۲۰۰ 
میلیارد اعتبار برای توسعه اشتغال از خبرهای مهم این 
هفته استان بود. استاندار از آمادگی ستاد اجرایی فرمان 
امام  خمینی)ره( برای سرمایه گذاری در استان خبر داد. 
معتمدیان گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت 
برای ایجاد اشتغال در خراسان جنوبی اختصاص یافته 
است. وی افزود: خراسان جنوبی اولین استان دریافت 
کننده این تسهیالت است و از این مبلغ 3۰ میلیارد 

تومان آن بالعوض می باشد.
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آتش نشان بیرجندی در حین عملیات جان باخت

کاوش-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: سعید ترابی از مأموران سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند هنگام 
عملیات تیم غواصی این سازمان در سد گیوک بیرجند دچار حادثه شد و فوت کرد. پیکر این  آتش نشان فداکار و متعهد ظهر دیروز بر دستان 
مردم قدرشناس شهر قهستان تشییع و به خاک سپرده شد.آتش نشان سعید ترابی برادر شهید هادی ترابی از شهدای شهر قهستان است.

 اولین طرح جامع استعدادیابی 
راه اندازی کسب و کار برگزار شد

مهدی آبادی- اولین طرح جامع استعدادیابی  راه اندازی 
کسب و کار با هدف کارآفرینی و خلق ثروت برگزار شد. 
مدیر اجرایی رویداد و موسس فضای کار در این جلسه 
گفت: این کارگاه یک روزه با حضور کارآفرینان برتر 
استان با هدف راه اندازی کسب و کارهای نوپا برگزار 
شده است. حسین نیک کار افزود: عالقه مندان پس 
از ثبت نام در دوره ۲ ماهه آموزش می بینند و پس از 
آن در پاییز در بزرگترین رویداد کارآفرینی و استارتاپی 
استان به رقابت می پردازند. وی با اشاره به اینکه 5 
شتاب دهنده برتر این دوره را رصد می کنند، عنوان 
کرد: 3 نفر برتر دوره به بهترین شتاب دهنده های 
برتر و سرمایه گذارها معرفی می شوند و 3 نفر دوم نیز 
فضای کسب و کار برای راه اندازی مشاغل شان قرار 
داده خواهد شد. نیک کار ادامه می دهد: حتی افرادی 
که در این رویداد ایده آنها پذیرفته نشده نیز مورد توجه 
قرار می گیرند تا مشکالت و نواقص آنها شناسایی 
فناوری  معاونت  توجه  به  اشاره  با  رفع شود. وی  و 
ریاست جمهوری به این رویداد، ادامه داد: استقبال 
خوبی از این رویداد شده و تاکنون بیش از ۱5۰ نفر 
برای حضور در کارگاه های روانشناسی ثروت، ساخت 
نو،  ایده  اپلیکیشن، طراحی و مدل سازی  سایت و 
معرفی فرصت های کارآفرینی و...  ثبت نام کرده اند. 

“خطبه های آدینه”

 گستاخی آمریکا برخاسته از ضعف
 برخی مسئوالن است

بیرجند  موقت  امام جمعه  مختاری  حجت االسالم 
گستاخی آمریکا را برخاسته از نشان دادن ضعف برخی 
مسئوالن دانست و گفت: از برخورد ضعیف دولت و 
مجلس در مقابله با عهدشکنی های آمریکا و اروپا منتقد 
و کفاره این برخورد ضعیف و اقدام دیرهنگام مسئوالن 
این است که بعد از مهلت 6۰ روزه بدون هیچ ترسی در 

مسیر مانده و تا آتش زدن برجام پیش بروند.
انتقاد از جابجایی یک مدیر موفق در فردوس

حجت االسالم بابایی امام جمعه فردوس با اشاره به 
مراسم معارفه مدیر جهاد کشاورزی فردوس که بدون 
حضور مدیر کل این سازمان برگزار شد، گفت: برکناری 
یک مدیر موفق و پیشنهاد پست ریاست در یک شهر 
کوچک تر به وی ، انگیزه را از مدیران موفق می گیرد 
و باید استاندار نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

انقالب ورزشی در خراسان جنوبی با طرح استعدادیابی

جشن ثبت جهانی قنات بلده و رونمایی از تمبر این رویداد جهانی

محمودآبادی - ۱35سالن ورزشی استان در خدمت 
تخصصی  نشست  گرفت.  قرار  استعدادیابی  طرح 
روسای هیئت های ورزشی خراسان جنوبی با مدیرکل 
پنجشنبه  عصر  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
گذشته در محل اداره کل برگزار شد.مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی با اشاره به پرورش افراد منتخب 
در استان گفت: تمام ۱35 سالن ورزشی استان برای 
این موضوع آماده شده است و استعدادهای ورزشی 
در المپیاد ملی یا استانی شرکت خواهند کرد. مهران 
سرپرست افزود: مقام آوران از حمایت های اداره کل و 

وزارت ورزش و جوانان برخوردار خواهند شد. 
وی اضافه کرد: این طرح باید ۱۰ سال در استان 
اجرایی شود تا بتوانیم جایگاه خودمان را در ورزش 
قهرمانی کشور پیدا کنیم. وی خواست هیئت های 
ورزشی شهرستان ها به هیچ وجه انحصاری و جداگانه 
وارد طرح استعداد یابی نشوند. در این طرح همه باید در 
کنار هم باشند و هماهنگ عمل کنند.وی خاطرنشان 

کرد: تمامی هیئت ها از حرکات انفرادی خودداری کنند 
و این فرصت برابر را به همه جوانان روستایی و شهری 
به صورت برابر بدهیم. مهران سرپرست افزود: ما به 
زبان ساده به دنبال استعدادمی گردیم. در این راستا 
معتقدیم آموزش و پرورش و شخص معلم ورزش 
بهترین افرادی هستند که می توانند دانش آموزان را 

انتخاب کنند، چرا که دارای تخصص هستند. 
سرپرست در ادامه از برگزاری دو سمینار تخصصی 
استعدادیابی در استان خبر داد و بیان کرد: اولین 
شد.  خواهد  برگزار  سالجاری  خرداد   ۲7 سمینار 
مدیرکل ورزش و جوانان از آمادگی تمامی سالن 
های ورزشی در حوزه زیرساختی و سخت افزاری 
برای اجرای طرح استعدادیابی ورزشی خبرداد و بیان 
کرد: اگر تست های ورزشی مازاد باشد ما هزینه ها 
را پرداخت می کنیم. وی از توزیع 6۰۰ میلیون تومان 
لوازم ورزشی در استان خبر داد و گفت: تمامی البسه 
المپیاد خریداری شده است. در این جلسه رضا حسین 

زاده بهره مند یکی از خیران ورزشی خراسان جنوبی 
که تاکنون کمک های شایانی به ورزش استان کرده 
است، گفت: تمام هزینه های سفر تیم های ورزشی 
در مسابقات کشوری را می دهیم و به هیچ عنوان 
دغدغه اسپانسری نداریم. وی ادامه داد: در تیم ما 

روانشناس، مشاور و مربی  هست. وجود ورزشکاران 
مستعد و حرفه ای در خراسان جنوبی باید شکوفا 
شود و این بی محلی ها باید حذف شود. به گفته 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ۱6۰ پروژه 
ورزشی وجود دارد که توسط خیران ورزشی در استان 

در حال ساخت است. 

هشدارهای مستقیم معاون ورزش

برنامه  این مراسم  نیز در  اداره کل  معاون ورزش 
های عملیاتی سال جاری، طرح استعدادیابی، المپیاد 
برترین های سال 98، آیین مدال آوران و قهرمانان 

حوزه ورزشی، لیگ های استانی و کشوری را جزو 
دستور کارهای این جلسه اعالم کرد. مهران پور با 
اشاره به اینکه باید برخی از مشکالت هیئت های 
ورزشی در کمیته انضباطی هیئت حل شود، افزود: 
7۰ درصد از وقت ما در اداره کل صرف این موضوع 
شده و برخی از موضوعات دیگر را هم تحت الشعاع 
و  اداره کل ورزش  معاون ورزش  است.  داده  قرار 
را  اجاره  تاکید کرد: مبالغ  جوانان خراسان جنوبی 
گونه  این  برای  ما  کنند.  پرداخت  ملک  صاحبان 
مسائل دیگر وقت نخواهیم گذاشت. مهران پور به 
تکمیل نشدن اسناد مالی توسط برخی هیئت های 
ورزشی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی به ما 

هشدار داده است که شایسته استان نیست.
وی از هیئتی که تعهدات خود را به ورزشکار نامی 
استان ادا نکرده است، انتقاد کرد و گفت: حساب این 
هیئت را بسته ایم تا به تعهدات خود عمل کند و دیگر 

هیچ کمکی به آن نخواهیم کرد.

سربازی-جشن جهانی شدن قنات بلده فردوس با 
حضور مسئوالن کشوری، استانی، محلی و مردم 
باغستان  خونگرم شهرستان فردوس و دهستان 
علیا با شکوه تمام برگزارشد. به گزارش خبرنگار 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  آوا، 
گردشگری در این مراسم با بیان اینکه فردوس با 
داشتن صدها اثر تاریخی و جاذبه های گردشگری 
همچون نگینی بر تارک استان می درخشد، گفت: 
ارزش های فرهنگی و علمی قنات بلده بسیار زیاد  
است. حسن رمضانی تصریح کرد: تا کنون مجوز 
اقامتگاه بوم گردی برای منطقه گردشگری   ۱4
باغستان را صادر و ۱۰ مجوز دیگر نیز در مراحل 
و  میلیارد  یک  اینکه  بیان  با  وی  است.  صدور 
متقاضیان  به  تسهیالت  تومان  میلیون  هفتصد 
در بخش گردشگری اعطا شده، افزود: 3 میلیارد 
تومان تسهیالت دیگر نیز در مراحل پایانی است 

که به زودی توزیع خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: 
در حوزه میراث فرهنگی در دو سال گذشته یک 

میلیارد و پانصد میلیون تومان در منطقه باغستان و 
بیشتر در قنات بلده هزینه کردیم و تالش می کنیم 
امسال و حداکثر سال آینده بازارچه صنایع دستی در 

باغستان علیا راه اندازی کنیم.

ماندن در میراث جهانی دشوارتر از ثبت آن
 دبیر کل مجالس آسیایی نیز با اشاره به ثبت جهانی 

قنات بلده تاکید کرد: ماندن در میراث جهانی به مراتب 
دشوارتراز ثبت خود اثر است که این موضوع همت 
مردم و مسئوالن را می طلبد. محمد رضا مجیدی 
تصریح کرد: قنات بلده فردوس برای ماندن در میراث 

جهانی نیارمند الگویی از گردشگری و تعامل بخش 
خصوصی و دولتی است.

تحریم  و  کشور  اقتصادی  وضع  به  اشاره  با  وی 
به  گردشگری  صنعت  شرایطی  چنین  در  گفت: 
عنوان صنعتی پیشران و تحریم شکن می تواند 
عمل کند و موجب جذب گردشگر شود، مشروط 
فراهم  آن  نیاز  مورد  های  ساخت  زیر  اینکه  به 
شود. وی بر توجه هر چه بیشتر مسئوالن استان 
اثرهای ماندگاری مانند  به موضوع گردشگری و 
قنات بلده تاکید کرد. نماینده مردم فردوس، طبس، 
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی مردم 
را حافظان و بهره برداران اصلی قنات بلده دانست 
نفع کشور  به  باید  میراث جهانی  این  از  افزود:  و 
استفاده کنیم زیرا این اثر متعلق به مردم ایران است.
محمد رضا امیرحسنخانی، قنات بلده را موتورمحرکه 
فردوس  گردشگری  موتور  را  باغستان  و  منطقه 

دانست و بر استفاده بهینه از آب بلده تاکید کرد.

تالش برای تبدیل اقتصاد سنتی به پیشرفته
لیدکو  بنیان  دانش  هلدینگ  شرکت  عامل  مدیر 
نیز هدف از این همایش را تبدیل اقتصاد سنتی به 
اقتصادی مدرن و پیشرفته در بخش آب قنات بلده 
برشمرد و گفت: باید به آب بلده به عنوان سفره مردم 
نگاه اقتصادی ویژه شود و تحقق این مهم مشارکت 
بخش خصوصی را می طلبد. اسالم پناه اضافه کرد: 
وضع پیاده روهای این منطقه گردشگری مناسب 
نیست و اگر دولتمردان پا پیش بگذارند مردم نیز کمک 
خواهند کرد. در این مراسم از تمبر ثبت جهانی قنات 
بلده و لوح ثبت جهانی آن رونمایی و برنامه های شاد 
و متنوعی نظیر اجرای زنده موسیقی و رقص محلی 
برگزار و ازتعدادی از فعاالن در حوزه قنات بلده فردوس 

با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

گزارش تلخ پلیس راه  از پنجشنبه های  خونین استان
حسینی-رئیس پلیس راه استان با بیان این که 46 
درصد حوادث فوتی و جرحی در راه های اصلی، 44 
درصد راه های روستایی و ۱۰ درصد در راه های فرعی 
رخ می دهد، اضافه کرد: ۱8 درصد تصادفات استان در 

روزهای پنجشنبه رخ می دهد.
راه  پلیس  رئیس  خبری  نشست  پنجشنبه  صبح 
استان برگزار شد.سرهنگ علیرضا رضایی با اشاره 
به این که از ابتدای امسال تاکنون تعداد متوفیان 
تصادفات جاده ای استان 64 نفر بوده است، ادامه 
داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 
درصد افزایش دارد. وی از وقوع 49 فقره تصادف 
فوتی در این مدت با 53 درصد افزایش نسبت به 
سال گذشته ، سخن گفت و یادآور شد: بیشترین 
متوفیان تصادفات رانندگی را جوانان ۲۰ تا 4۰ ساله 
تشکیل می دهند. به گفته وی از ابتدای سال تاکنون 
797 نفر نیز در تصادفات مصدوم شدند که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱7 درصد افزایش داشته 
است. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از افزایش 

5۰ درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز خبر داد 
و افزود: در همین راستا 7۰6 خودرو توقیف شده که 
از این تعداد 6۱۲ دستگاه به علت تخلفات حادثه ساز 
اینکه وضع حوادث  با تشریح  بوده است. رضایی 
رانندگی و میزان تلفات آن در استان از نرم کشوری 
بیشتر است و امسال افزایش چشمگیر متوفیان را 
داشتیم، خطاب به اصحاب رسانه تصریح کرد: آمار 
تعداد نفرات فوت شده را اعالم و اطالع رسانی کنید 
تا با جلب توجه عموم، در کاهش این تصادفات 
اثرگذار باشد. وی با اشاره به این که سال گذشته 
حتی یک فوتی در حوزه ناوگان حمل و نقل نداشتیم، 
ادامه داد: امسال اما 6 سانحه اتوبوسی رخ داد که در 

3 مورد آن ها، اتوبوس مقصر بود.

روزی 4.5 واژگونی در راه های استان
رئیس پلیس راه با بیان این که میزان تصادفات بر اثر 
واژگونی وسیله نقلیه در استان با 45 درصد، بیشترین 
نوع سانحه بوده و از میانگین کشوری هم باالتر است 

، اظهار کرد: به طور میانگین از ابتدای سال تاکنون 
روزانه 4.5 واژگونی رخ داده است.

سرهنگ رضایی  بی توجهی به جلو، تخطی از سرعت 
مطمئنه و تجاوز به چپ را 3 علت بالغ بر 7۰ درصد 
تصادفات استان دانست و گفت: 4۰ درصد متوفیان 
حوادث رانندگی ، سرنشینان خودروها هستند، لذا بستن 
کمربند ایمنی نقش بسزایی در کاهش تلفات رانندگی 
دارد که الزم است تمام سرنشینان آن را جدی بگیرند. 
وی بر توجه موتورسواران برای استفاده از کاله ایمنی 
نیز تاکید کرد و گفت: آماده ارائه آموزش های الزم به 

خصوص در روستاها هستیم.

نبود امداد جاده ای آتش نشانی
 قوی در استان

رئیس پلیس راه با انتقاد از این که امداد جاده ای 
آتش نشانی قوی در استان نداریم، ادامه داد: متاسفانه 
اگر خودرویی در سانحه آتش بگیرد، نمی توانیم 
کاری انجام دهیم و خودرو کامل در آتش می سوزد. 

رضایی، قاچاق سوخت را از دیگر علل وقوع برخی 
تصادفات عنوان و گفت: برخی نقش های پنهان در 
تصادفات وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی همچنین با بیان این که ۲7 نقطه حادثه خیز در 
راه های استان شناسنامه دار شدند، خاطرنشان کرد: 
8 نقطه طی سالیان گذشته برطرف شده و ۱9 نقطه 
به قوت خود باقی است که آشکارسازی و اقدامات 

ایمنی اولیه انجام شده اما نیاز به اصالح دارد.
 به گفته وی 3۰ نقطه پر تصادف هم شناسایی 
شده که پس از تایید راهداری و پلیس راه، این نقاط 
کشوری معرفی خواهد شد تا اعتبارات ملی برای 

اصالح آن اختصاص یابد.

سیل، یکی از دالیل افزایش
 وقوع تصادفات امسال

رئیس پلیس راه در بخش دیگری از سخنانش به 
کارهای انجام شده در رابطه با وقوع سیل در اواخر 
اسفند سال گذشته و اوایل امسال اشاره کرد و افزود: 

سیل  وقوع  خاطر  به  استان  اصلی  محورهای  در 
امسال ۲۰4 پل، ۱58 آبنما و 78 راه آسیب دیده 
است، در راه های فرعی روستایی نیز ۱7۰ پل، 486 
آبنما و ۲۰9 کیلومتر راه دچار آسیب شدند. رضایی 
سیل را یکی از دالیل افزایش وقوع تصادفات امسال 
دانست و یادآور شد: برخی محورها مانند دیهوک - 
راور، عشق آباد - بردسکن و نهبندان - شهداد به 
خاطر سیل آسیب جدی دیده که بار ترافیک این 
محورها روی جاده های دیگر استان قرار گرفته است. 
وی کنترل قاچاق سوخت و افزایش روشنایی به 
کاهش  در  را  جاده ای  پارکینگ های  در  خصوص 
افزود: قرارگاه کاهش  اثرگذار دانست و  تصادفات 
تصادفات هر ماه در ستاد فرماندهی انتظامی استان 
به تجزیه و تحلیل تصادفات  برگزار می شود که 
کنترل  خودروهای  ورود  از  وی  می پردازیم. 
نامحسوس هوشمند به استان خبر داد و گفت: این 
خودروها مجهز به سیستم سرعت سنج هستند که 

به زودی رونمایی خواهند شد.
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باید بهترین مدل های کشاورزی 
کم آب بر را در قاین ببینیم

غالمی-عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امور زراعت، روز پنجشنبه ۲3 خرداد، در سفر به قاین 
چند طرح را افتتاح کرد و با حضور در جمع کشاورزان 
و بهره برداران، مشکالت بخش کشاورزی را شنید و 
دستورات الزم را صادر کرد. وی در حاشیه این سفر 
بیان کرد: باید بهترین مدل های کشاورزی کم آب 
بر را در قاین ببینیم و شرکت های کشاورزی دولتی 
نیز در این زمینه پیشتاز باشند. رئیس جهاد کشاورزی 
استان نیز گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ۱6 
پروژه به مبلغ دو میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان در قاین 
به بهره برداری می رسد. گفتنی است طرح آبیاری کم 
فشار چاه کلغری و طرح آبیاری تحت فشار چاه شماره 
6 شرکت سهامی زراعی خضری در 56 هکتار از جمله 

طرح هایی بود که به بهره برداری رسید

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش الست پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 4179 و شناسه ملی 10360056238 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان حسینعلی عباس پور به شماره ملی0889768838و کسری 
عباس پور اسفدن به شماره ملی 0880117192 و خانم هما دانشمند رخی به شماره ملی 3620995176 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای علی رضائی به شماره ملی 5239890528 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سیدآبادی به شماره 

ملی 0653149913 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 )497738(

آگهی تغییرات شرکت دنا بنیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4762 و شناسه ملی 10480090464 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم فاطمه سلیمانی با شماره ملی 0919364756 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سودابه بیجاری 
با شماره ملی 0653148232 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمانی با شماره ملی0910031622 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای سید مرتضی سید محمدی با شماره ملی 0859941817 و خانم لیال واعظیان با شماره ملی4591204081 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497725(

آژند  برجسته  شانه  آذین  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 5720 و شناسه ملی 
14007389520 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
محمد باقر بذرکاران به شماره ملی 0651757770 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه 
صحرادار به شماره ملی 0651831091 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا گنجی به شماره ملی 
0651776058 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای 
محمد باقر بذرکاران )مدیر عامل( و علیرضا گنجی )عضو 
اصلی هیئت مدیره( همراه با مهرشرکت معتبر است و 
اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد باقر بذرکاران 

)مدیر عامل( همراه با مهرشرکت معتبر است . 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
 خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری بیرجند )497740(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 10360032444 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 به طور فوق العاده مورخ 1397/06/05 و مجوز شماره 43333 مورخ 1397/7/17 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - صورت های مالی سال های 1394 و 1395 و 1396 به تصویب رسید . 2 - آقایان محمدرضا روانجو به شماره ملی 0651734282 و سعید داوری 
به شماره ملی 0651894360 و محمود تقی زاده به شماره ملی 5239385548 و سعید معتمد به شماره ملی 0651769078 و اکبرگرانبها به شماره 
ملی 0701306505 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسن حسینی به شماره ملی 5239421201 و آقای علیرضا گمنام مقدم به شماره 
ملی 0650689704 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای حسن حجی زاده به شماره ملی 

5239377251 به سمت بازرس اصلی تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497733(

آگهی تغییرات شرکت تیز پاک خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 192 و شناسه ملی 10360009204 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محسن احتشام با کد ملی 0889233489 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا فتحی با کد 
ملی 0937729337 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرح فتحی با کد ملی 0937664448 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فریبا فتحی 
با کد ملی 0942663799 خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل 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 منفرد آقای محسن احتشام )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت و سایر اوراق 

عادی و اداری با امضای خانم فریبا فتحی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )497717(

آگهی تغییرات شرکت تیز پاک خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 192 و شناسه ملی 10360009204 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محسن احتشام با کد ملی 0889233489 و خانم فرح فتحی با کد ملی 
0937664448 و آقای غالمرضا فتحی با کد ملی 0937729337 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2ـ   

روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )497735(

آگهی تغییرات شرکت تیز پاک خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 192 و شناسه ملی 10360009204 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه اروین باستان محاسب به شماره ثبت 33800 و شناسه ملی 14004012983 
به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه سلیمانیه اربط به شماره ملی 0076397904 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )497731(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش الست پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 4179 و شناسه ملی 10360056238 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان حسینعلی عباس پور به شماره ملی0889768838و کسری عباس 
پور اسفدن به شماره ملی 0880117192 و خانم هما دانشمند رخی به شماره ملی 3620995176 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای علی رضائی به شماره ملی 5239890528 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سیدآبادی به شماره ملی 

0653149913 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 )497738(

تاسیس شرکت مهندسین مشاور معماری اندیشه گرای بارکاو )سهامی خاص( در تاریخ 1398/03/08 به شماره ثبت 1397 به شناسه ملی 
14008365084 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : در بر گیرنده 
امور طراحی و مشاوره و پیمانکاری، ارائه و نظارت و اجرای تمامی پروژه های مختلف معماری شهری و روستایی مربوط به ساخت و مقاوم سازی و 
بهسازی و نوسازی ساختمان ها و سازه ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی ، مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت و پیمانکاری مربوط به 
بندها ، سدها ، پل سازی و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری 
و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر 
آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب و مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت و اجرای تمامی پروژه های تاسیسات مکانیکی 
و برقی، گازی ، دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره و پیمانکاری و مشارکت. تعمیر و نگهداری و مدیریت طرح در نقشه برداری با انواع دوربین های نقشه 
برداری )ترازیاب،تئودولیت، توتال استیشن( شامل:تعیین اندازه و شکل زمین و سنجش کلیه داده های مورد نیاز برای مشخص نمودن اندازه ، موقعیت، 
شکل وعوارض هر قسمت از زمین و نمایش تغییرات ایجاد شده در آن. موقعیت یابی اشیا در مکان و زمان مانند موقعیت یابی و نمایش عوارض فیزیکی، 
ساختارها و کارهای مهندسی در رو، باال یا زیر سطح زمین.توسعه، آزمایش و تنظیم سنسورها، وسایل و سیستمها برای مقاصد فوق الذکر.جمع آوری و 
استفاده از اطالعات مکانی از فاصله نزدیک، تصاویر هوایی و ماهواره ای و اتوماسیون این مراحل .تعیین موقعیت مرزهای زمین اعم از عمومی یا شخصی. 
جمع آوری و ذخیره و تحلیل و مدیریت و نمایش وتوزیع داده ها)جی ای اس( طراحی ایجاد و اداره سیستم های اطالعات جغرافیایی.تحلیل، تفسیر و 
تلفیق عوارض و پدیده های مکانی ، ارزیابی ارزش و مدیریت ملک چه به صورت شهری یا روستایی و چه به صورت زمین یا ساختمان. انجام کلیه امور 
پیمانکاری دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره، پیمانکاری، مشارکت. تعمیر ونگهداری و مدیریت طرح شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوی، 
واجرای خطوط فیبر نوری و تاسیسات الزم، انجام کارهای مربوط به تعمیر، تنظیف و مدیریت طرح مربوط به فضا سازی وتوسعه شهری و روستایی 
، توسعه و ایجاد معابروتنظیف و تسطیح معابر و مجاری آبها و فاضالب و الیروبی  کردن قنات ها و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع 
شرکت، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها شرکتهای 
دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت 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 فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس، نواب ، بلوار بعثت شمالی 
، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 16 ، طبقه همکف کدپستی 9771813817 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/4003 مورخ 
1398/02/12 نزد بانک توسعه تعاون شعبه فردوس با کد 4003 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای حسین حسینی گازار به شماره ملی 
0070362793به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای علی زحمت کش به شماره ملی 0859867412به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و آقای حامد ابراهیمی به شماره ملی 0859875751 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و خانم الهه ادبی به شماره ملی 0946488088 به سمت عضو 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 آقای حامد ابراهیمی )مدیر عامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم هانیه اناهید به شماره ملی 0480571619 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای آرمان دولتخواه به شماره ملی 0850203171 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )497734(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش الست پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 4179 و شناسه ملی 10360056238 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم هما دانشمند رخی به شماره ملی 3620995176 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حسینعلی عباس پور به شماره ملی0889768838 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کسری عباس پور 
اسفدن به شماره ملی 0880117192 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای کسری عباس پور 
اسفدن به شماره ملی 0880117192 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و 
اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسینعلی عباس پور )نایب رئیس هیئت مدیره( ومهر شرکت یا با امضای آقای 

کسری عباس پور اسفدن) مدیر عامل( و مهر شرکت دارای اعتبار است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497737(

تاسیس شرکت فناوری اطالعات نیکان سیستم آرنیکا )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1398/02/18 به شماره ثبت 5972 به شناسه ملی 
14008317708 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : تولید و 
پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری به جز نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز و فرهنگی 
و قرآنی انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطالعات طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری وسخت افزاری ارائه خدمات مشاوره 
ومدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی تهیه مشخصات فنی سیستم های 
کامپیوتری طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه خرید و 
فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، خیابان عدالت ، 
کوچه مدرس 36]عدالت 3[ ، پالک 73 ، طبقه همکف ، واحد جنوبی کدپستی 9718675337 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
500000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی صادقی به شماره ملی 0640296963 دارنده 100000000 ریال سهم 
الشرکه آقای سپهر سبزه کار به شماره ملی 0640515584 دارنده 400000000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای علی صادقی به 
شماره ملی 0640296963 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای سپهر سبزه کار به شماره ملی 0640515584 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای سپهر سبزه کار 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 )497721(

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
139860308001000981 - 1398/2/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد سیادت فرزند بزرگ به شماره شناسنامه 154 صادره از بیرجند 
و شماره ملی 0650999657 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 278/18 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9        علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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عزم راه و شهرسازی برای رونق ساخت و ساز مسکن در استان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از پرداخت تسهیالت 
فرسوده  بافت  در  بهسازی مسکن  و  تولید  متقاضیان  به 
شهری استان خبر داد و گفت: برای این منظور39میلیارد 
تومان تسهیالت یارانه دار ابالغ شده که تاکنون ۲۰ درصد 
پنجشنبه  روز  است. مهدی جعفری  یافته  تخصیص  آن 
آنجایی  از  افزود:  این موضوع  پیرامون  در نشست خبری 
که ساختمان های این مناطق از استحکام و ارزش کافی 
برخوردار نیستند به متقاضیان برای بهسازی و تولید مسکن 
تسهیالت پرداخت می شود. وی ادامه داد: در این زمینه سهم 
استان یک هزار و ۷۶۲ واحد مسکونی در نظر گرفته شده 
است که تسهیالت مورد نظر از طریق بانک مسکن در اختیار 
متقاضیان ساخت و ساز در بافت فرسوده قرار خواهد گرفت. 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در 
طرح بهسازی و نوسازی محالت، اولویت پرداخت تسهیالت 
به مجریان ذیصالح، توسعه گران و انبوه سازان است، ادامه 
داد: در این طرح به متقاضیان شخصی و غیرحرفه ای در 
بیرجند ۴۰ میلیون تومان وام 9 درصد و ۲۰ میلیون تومان 
وام ۱۸ درصد و به سازندگان حرفه ای ۴۰ میلیون تومان وام 
 9 درصد و ۴۰ میلیون تومان وام ۱۸ درصد پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: در صورتی که انبوه سازان، مجریان ذیصالح 

و توسعه گران در ساخت این مساکن از تکنولوژی جدید و 
فناوری نوین برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنند ۲۰ 
اضافه می شود که در  فوق  به تسهیالت  تومان  میلیون 
مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در مرکز استان و در سایر شهرها 
به مبلغ 9۰ میلیون تومان خواهد رسید. جعفری بیان کرد: از 
مردم محالت هدف به ویژه شمال شهر بیرجند مانند موسی 
بن جعفر)ع(، کارگران ، جوادیه و محله فرزان تقاضا داریم از 

این تسهیالت استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی مانند شهرداری 
و سازمان نظام مهندسی در اجرای این طرح به مردم کمک 
می کنند، گفت: از ساکنان این مناطق درخواست داریم 
برای بهسازی و تکمیل منازل خود با استفاده از تسهیالت به 

سایت www.facality.udrc.ir مراجعه کنند.
فرآیند ثبت نام برای دریافت تسهیالت

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ارتباط با فرآیند 
ثبت نام و دریافت تسهیالت بهسازی و نوسازی در محالت 
هدف بازآفرینی شهری گفت: متقاضیان ابتدا بایستی اسناد 
و مدارک الزم را در اختیار شرکت عمران و مسکن سازان 
 استان قرار دهند تا بررسی های الزم در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی اسناد و مدارک توسط شرکت 

عمران و ارسال مدارک به اداره کل راه و شهرسازی، مدارک در 
سامانه مذکور بررسی و تطبیق داده می شود، سپس متقاضی 
 برای دریافت تسهیالت به بانک مسکن معرفی خواهد شد.
جعفری یادآور شد: همچنین برای ودیعه مسکن تا سقف ۱۵ 
میلیون تومان با سود تسهیالت 9 درصد و ۷.۵ میلیون تومان 
هم با سود ۱۸ درصد پرداخت می شود که این مبالغ فقط 
برای مالکینی است که منزل شان تخریب می شود و الزم 
 است تا ساخت منزل جدید در مکان دیگری استقرار یابند.
وی گفت: سال 9۸ به عنوان سال رونق تولید توسط مقام 
معظم رهبری نامگذاری شده است در این زمینه وزارت راه و 
شهرسازی نیز در راستای تولید مسکن برنامه های زیادی از جمله 
 احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن در سطح کشور در سال های 

9۸ و 99 را در اولویت کاری خود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: از این 
تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در 
بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز در سایر شهرها 

احداث خواهد شد.
 وی عنوان کرد: عالوه بر تولید مسکن، برنامه های آماده سازی 
زمین برای تولید مسکن را در دستور کار داریم که ۲ پروژه 
بزرگ از جمله اراضی ۴۵۰ هکتاری پادگان و ۵۰ هکتاری شهر 
 بیرجند و ۵۰ هکتاری شهر طبس نیز در برنامه ها قرار دارد.

کمبود زمین در قاین
جعفری ادامه داد: شهر قاین اکنون با مشکل کمبود یا نبود 
زمین دولتی مواجه است که در این زمینه برنامه داریم یا بر 
محدوده شهر اضافه کنیم یا مالکانی که زمین دارند را راضی 

کنیم تا زمین های خود را به راه و شهرسازی واگذار کنند.
وی بیان کرد: در سایر شهرها نیز در صورت نیاز برای آماده 
سازی، زمین شناسایی و اقدامات الزم را انجام خواهیم داد. 
همچنین در خصوص مشارکت این آمادگی در استان وجود 

دارد که بخشی از اراضی راه و شهرسازی به ویژه در بیرجند و 
 طبس به انبوه سازان، سرمایه گذاران و توسعه گران واگذار شود.
کرد:  اضافه  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
همچنین برای خیرین مسکن ساز ظرفیت هایی در نظر 
گرفته شده است زمین رایگان در اختیار این افراد قرار گیرد 
تا آنها برای محرومان، نیازمندان و . . .  مسکن احداث کنند.

ساخت۱۰۰۰ واحد مسکونی توسط خیرین
واحد  هزار  تاکنون  ساز  مسکن  خیرین  شد:  یادآور  وی 
مسکونی در استان ساخته اند اکنون نیز برای احداث ۵۰۰ 
واحد دیگر در شهرهای بیرجند، فردوس، سرایان و طبس 
اعالم آمادگی کرده اند که قراردادهای الزم در حال انعقاد 
است و زمین واگذار خواهد شد. جعفری ادامه داد: برای افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته 
امداد نیز زمین در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد تا 
نسبت به ساخت مسکن اقدام و آن را در اختیار مددجویان 
قرار دهند. وی گفت: برای طالب و روحانیون نیز مجوزهای 
الزم برای واگذاری زمین صادر شده که در حال پایش است 

و متقاضیان ثبت نام کرده اند. 
از  یکی  افزود:  راه و شهرسازی خراسان جنوبی  مدیرکل 
برنامه های مهمی که در سیاست های راه و شهرسازی قرار 
دارد بحث بازآفرینی شهری در دو بخش پروژه های زیربنایی 
و روبنایی است. وی ادامه داد: این برنامه در غالب ۸۰ پروژه 
به مبلغ 39 میلیارد تومان به استان ابالغ شده که تاکنون 
۲۰ درصد آن تخصیص یافته است. جعفری احداث کتابخانه، 
پارک، روکش آسفالت معابر، تأمین قیر رایگان در محالت 
هدف، کانال جمع آوری آب، سالن ورزشی، پنج خانه محله، 
اصالح شبکه آب و انشعابات، احداث مراکز فرهنگی و هنری، 
پیاده رو سازی به ویژه خیابان شهید رجایی بیرجند، احداث 
مدرسه، ترمیم و اصالح شبکه های برق و روشنایی و از همه 

مهمتر توانمندسازی در راستای اشتغال در محالت را جزو 
برنامه های بازآفرینی شهری در نظر گرفته شده، ذکر کرد.

وی هدف از اجرای طرح بازآفرینی شهری در استان را بهبود 
و ارتقای وضعیت ساکنان بافت فرسوده دانست و یادآور 
شد: در این زمینه ۲ نهاد توسعه محلی در محالت هدف با 
مردم در ارتباط هستند که پروژه های محالت را شناسایی و 

مشکالت را بررسی خواهند کرد.
پیگیری طرح ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ارتباط با طرح 
ملی مسکن گفت: پیگیر هستیم مجوزی برای تعاونی های 
مسکن استان دریافت کنیم تا زمین در اختیار تعاونی ها قرار 
 گرفته و از این طریق نسبت به ساخت و ساز مسکن اقدام شود.

۳۹ میلیارد تومان تسهیالت یارانه دار مسکن برای خراسان جنوبی ابالغ شد
عکس : صمصامی

حامی محترم جناب آقای حاج محمد وحدتی 
و خاندان معزز

اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزیز و بزرگوارتان
مهربانو حاجیه صدیقه کسایی در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند رحمان برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام 
طلب کنیم. ما را در غم خود شریک بدانید

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای حاج محمد وحدتی
درگذشت والده گرامی تان

 را تسلیت گفته، برای آن مرحومه غفران الهی و برای شما اجر جزیل آرزو داریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

* تمامی دوره ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می شوند *
مدرس : فاطمه سلیم

تعداد جلسات هر دوره : 12 الی 15 جلسه
محل ثبت نام و برگزاری کالس ها : دفتر طراحی شماره 10 مهندس سلیم

تلفن: 32237405

آغاز ثبت نام دوره مقدماتی و پیشرفته مکس و اتوکد به مدت یک هفته

جناب آقای پدرام نایب زاده
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس هیئت نجات غریق استان
 که مبین درایت و شایستگی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روزافزون تان را از درگاه 

ایزد منان آرزومندم.
مدیریت استخر شهید ناصر مرتضوی

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی 

و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 
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جناب آقای
 حاج محمد وحدتی

با نهایت تاسف و تألم درگذشت
 والده گرامی تان 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
در کنار مضجع شریف رضوی غفران آن بانوی 
مومنه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت دارم .

مشهد مقدس - جعفر خسروی


