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5  سه روز مهلت استاندار برای جذب اعتبار تملک دارایی5تاکسی اینترنتی خوب یا بد؟5سالیانه 200 نفر متکدی جمع آوری می شوند

عکس :   اکبری

مدیران  با تولیدکنندگان مدارا کنند
استاندار در بازدید از صنایع فلزی شهرک صنعتی بیرجند:

*  کاری

 سلبریتی های که
 الگو می شوند!

نقش هنرمندان و افراد مشهور و بقول 
در  ها«  همان»سلبریتی  ها  امروزی 
حوادث و اتفاقات خیلی مشهودتر از بقیه 
مردم است و بیشتر به چشم می آیند. 
بقول معروف آنها دارای زندگی خصوصی 
خصوصی نیستند و کامال در معرض انتقاد 
و بازجویی  مردم قرار می گیرند.حدودا 
دو سال پیش بود که همین ستاره های 
سینما در خیابانهای شهر با کودکان کار با 
عنوان کمپین »عکس سلفی با کودکان 
کار« عکس می گرفتند و در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک می گذاشتند در واقع 
می خواستند با این حرکت از این کودکان 

حمایت کنند ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

 به فساد درون  قوه  قضائیه 
رحم نمی کنیم

آیت ا... رئیسی

صفحه  6

 در برابر فشارها 
کوتاه نمی آییم

جواد ظریف

 ترامپ در صحنه
 بین المللی بی آبروست

علی الریجانی:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  5

جنـاب آقـای مهنـدس شهـرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

فرا رسیدن روز صنعت و معدن را خدمت جناب عالی، همکاران 
محترم و تمامی تالشگران عرصه تولید و صنعت تبریک عرض نموده

 توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

خانواده محترم حیدری
درگذشت نابهنگام و جانسوز فرزند، برادر، همسر و پدر عزیزتان

 موجب تاثر فراوان گردید. از درگاه احدیت برای آن مرحوم رحمت و رضوان و برای بازماندگان 
صبر و اجر مسئلت داریم.

خانواده مرحوم حاج نصرت ا... فرهادی

خیرین ارجمند آقایان حاج محمد حیدری و برادران
درگذشت غمبار برادر عزیزتان را به یکایک مصیبت زدگان تسلیت و تعزیت عرض نموده 
مشارکت کم نظیر شهروندان در مراسم تشییع که نشانه سرمایه عظیم اجتماعی آن خانواده 

خدمتگزار و حسینی است، یقینا نوید بخش آمرزش الهی و همنشینی با موالیش
 حضرت ابا عبدا... )ع( خواهد بود.

مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 10 تیرماه ، روز صنعت و معدن
را خدمت جناب عالی و کلیه معدن کاران، مهندسان معدن و کارگران زحمتکش کشور تبریک می گوییم.

شرکت میناکان )معدن قلعه زری(

آگهی مزایده شماره ۳/۹۸  
نام مزایده گذار: بانک سپه             موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 

پالک ثبتی 2082 فرعی از 206 ۱
اصلی واقع در بخش آیسک

20 درصد نقدی الباقی تخلیه سند ششدانگآیسک - اراضی چاه موتور قدس۹26/۱2۴۹0۹60/000/000کارگاهی
۳6 قسط متوالی

پالک ثبتی ۱0۴۴ فرعی از 782 2
فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند

خراسان جنوبی - سربیشه - نبش ۹/6۱0/78۵/000---۱۴2۳/82تجاری
میدان بسیج

۱00 درصد نقدیتخلیه سند ششدانگ

22۵۴ فرعی از یک اصلی از 6۴۴ ۳
فرعی

سهم بانک ۱008۴۳0ورزشی
6۴2/706/688

نهبندان- بلوار غدیر - خیابان  
باهنر  ۱2- باشگاه ورزشی

20 درصد نقدی الباقی ۵۳۱/0۱8/۵۴8 سهم مشاع از ۳/7۱8/000/000
۳6 قسط متوالی

شماره پروانه معدن گرانیت تاالران۴
بهره برداری

خراسان جنوبی - شهرستان ۱2/000/000/000میزان استخراح سالیانهنوع ماده معدنی
نهبندان- بخش شوسف- روستای 

خواجه  دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد تایید 
سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی 

مسئول فنی، ارائه طرح بهره برداری ، تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد.

20 درصد نقدی الباقی 
۳6 قسط متوالی

۴000تنگرانیت۱0۳۱/۱۴۴86- 8۴/۱0/7
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴6۰/۱۰۰۰۰ به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در 

خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۲  ب: مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ 
ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.  به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 3238۷125  - 05۶  تماس حاصل فرمایید

چند روزیست، خبر از گل رخسارش نیست
در وصف روضه عباس )ع( پدیدارش نیست

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

شادروان علیرضا حیدری
 برادر آقایان حیدری )میدان بار(

 شرکت نموده اند، به اطالع می رساند:
 مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز سه شنبه 
۹8/۴/۱۱ از ساعت ۵ الی 6 عصر در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: حیدری، حسنی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد محمدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت فرمانـدار شهرستـان سربیشـه 

که حاصل توانمندی، تالش، تجربه و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 
و توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جنـاب آقـای مهنـدس شهرکـی
  ریـاست محترم سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان جنـوبی

به پاس تالش های خستگی ناپذیر و حمایت های ارزشمند جناب عالی و همکاران محترم تان در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی 
استان 10 تیرماه ، روز ملی صنعت و معدن را خدمت شما و تمامی فعاالن عرصه صنعت و 
 صنعتگران پرتالش تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون و موفقیت شما را خواستاریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور-  شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

اجرای نمای آلومینیوم فروش ورق  09151۶5553۷-بلوچی

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

 برادر گرامی جناب آقای مهندس علیزاده
دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی شهرستان بیرجند
انتخاب شایسته جناب عالی را در چهارمین دوره متوالی تبریک 
عرض می نماید. رجاء واثق دارد حضور شما در این مسئولیت به 
عنوان خادمی صدیق و کوشا با کوله بار گرانی از تجربه،  نوید بخش 
پویایی و نشاط بیش از پیش در مجموعه تحت مدیریت شما خواهد 

بود. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جناب عالی را از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارد
هیئت مدیره  و مدیر عامل صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور،  بخش صنعت و معدن می باشد 
10 تیرماه ،روز صنعت و معدن 

 را حضور جناب عالی و تمامی فعاالن عرصه صنعت و صنعتگران استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق
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شروع عملیات اجرایی بوستان خطی مهرشهر بیرجند
 
دادرس مقدم-عملیات اجرایی احداث بوستان خطی مهرشهر بیرجند آغاز شد. معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند گفت: بوستان خطی 
مهرشهر از بلوار همت تا جاده کمربندی بیرجند به مساحت 1.3 هکتار احداث می شود.عدل افزود: این بوستان در دو مرحله ساخته که مرحله 
اول آن از میدان حسابی به سمت بلوار همت اجرا می شود. وی افزود: برای تکمیل این بوستان حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

 سلبریتی هایی که
 الگو می شوند!
* کاری

امروزی  به قول  افراد مشهور و  و  نقش هنرمندان 
ها همان»سلبریتی ها« در حوادث و اتفاقات خیلی 
مشهودتر از بقیه مردم است و بیشتر به چشم می آیند. 
به قول معروف آنها دارای زندگی خصوصی نیستند 
و کامال در معرض انتقاد و بازجویی  مردم قرار می 
گیرند.حدود دو سال پیش بود که همین ستاره های 
با عنوان  با کودکان کار  سینما در خیابانهای شهر 
کمپین »عکس سلفی با کودکان کار« عکس می 
گرفتند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک می 
گذاشتند در واقع می خواستند با این حرکت از این 
کودکان حمایت کنند. البته احتیاج به گفتن نیست که 
با امثال این کمپین ها وضع این کودکان بهتر  نشد 
و همچنان این کودکان کودکی نمی کنند! کتک می 
خورند! و گاهی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اینکه 
نقش این سلبریتی ها در مسایل اجتماعی و احساسی 
بسیار پررنگ است بر کسی پوشیده نیست و مردم 
در بسیاری از مسایل به آنها بیشتر از خیلی مسئوالن 
اعتماد دارند. از جاهایی که این افراد حضور پررنگی 
داشتند و با واکنش های مثبت و منفی روبرو بود سیل 
های گلستان و زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب بود که 
برخی از آنها در آنجا حضور یافتند و به کمک مردم 
رفتند که البته به گفته سازمان هالل احمر مشکالت 
فراوانی برای کمک رسانی به وجود آوردند! حضور 
انتقادهایی همراه  با  چهره ها در مناطق سیل زده 
بود. برخی معتقدند که این کارهای نمایشی و برای 
کسب شهرت بیشتر است و  این چهره ها عمال  هیچ 
کار مثبتی در موقعیت های  بحرانی نمی توانند انجام 
دهند و فقط مانع از فعالیت امداد رسانان می شوند.
اگر اهل فضای مجازی باشید بارها شاهد خواهید 
بود که سلبریتی ها نسخه دم دستی ای از کمک، 
صلح، انسان دوستی، مبارزه با فقر، حیوان دوستی، 
نژاد پرستی هستند که این ها را را با کارهایی نظیر 
کمپین  در  شرکت  کودکان،  گرفتن  سرپرستی  به 
های محیط زیست و عکس گرفتن با کودکان کار 
به مخاطبان میلیونی خود نشان می دهند، بی آن که 
کاری برای حل ریشه ای آن مشکل کنند. در دنیای 
سلبریتی ها قشر عظیمی از جوانان  دیده می شوند  و 
نظرات آنها حتی در حوزه هایی که تخصصی نسبت به 
آن ندارد، فصل الخطاب قرار می گیرد. این افراد معموال 
در مسایلی دخالت می کنند که در آن حوزه کارشناس 
نیستند و تقریبا در تمام حوزه های اجتماعی، پزشکی، 
سیاسی ورود پیدا می کنند.  البته انجام کارهای انسان 
پسندانه در هر قشری قابل تقدیر است ولی چیزی که 
این روزها به شدت جامعه جوان ما را درگیر کرده این 
است که این سلبریتی ها الگوی خود قرار می دهند و 
در صفحات مجازی الگوهای نامناسبی  پیدا می کنند 
که گاهی واقعا مشکالتی به وجود می آید!   قصد 
ندارم تمام مشکالت و الگوهای نامناسب جامعه را به 
گردن سلبریتی ها بیندازم ولی حرف حساب این مقاله 
این است؟ چرا زندگی این ستاره ها این قدر در زندگی 
ما پررنگ شده که در خیلی موارد متاسفانه جوانان از 
آنها الگو می سازند و گاه الگوهای نامناسب! چرا ما که 
یک فرهنگ غنی از تمدن و نوع دوستی در کارنامه 
خود داریم باید در کوچکترین مسایل آنها دخالت کنیم 
و به خودمان اجازه دهیم حریم شخصی آنها را مورد 
قضاوت قرار دهیم! به نظر می رسد باید بازگردیم به 
همان فرهنگ اصیل خودمان  و این شعر مولوی را 

سرلوحه کارمان قرار دهیم:
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بازجوید روزگار وصل خویش
خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را درباره 

  اختصاص بیش از یک میلیارد
 به  طرح های محرومیت زدایی

غالمی-رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: یک 
قرارگاه  اعتبارات  از  تومان  میلوین   3۰۰ و  میلیارد 
محرومیت  زدایی سپاه برای طرح های محرومیت زدایی 
کرد:  اظهار   هنری  شد.  واریز  جنوبی  خراسان  به 
یکی از برنامه های سازمان بسیج سازندگی استفاده 
دستگاه های  و  نهادها  تمام  اعتباری  ظرفیت  از 
خدمت رسان برای کمک به اجرای پروژه های عمرانی 
و محرومیت زدایی در مناطق محروم استان است.وی 
افزود: یکی از ظرفیت های سپاه برای این منظور قرارگاه 
محرومیت زدایی است که با تامین بخشی از اعتبار مورد 
نیاز پروژه ها با کمک مردم و خیرین و دستگاه های 
اواخر  در  گفت:  اجرایی می شود. وی  استان  اجرایی 
سال 97 تفاهم نامه جدیدی با قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه منعقد شده که مطابق آن 63 پروژه با اعتبار 3 
میلیارد تومان اجرا شود که 5۰ درصد این اعتبارات 
توسط قرارگاه تامین شده و مابقی سهم استانی شامل 
دستگاه های اجرایی مرتبط، مشارکت مردمی و کمک 
خیرین است هنری بیان کرد: با توجه به اینکه اولویت 
پروژه های قرارگاه محرومیت زدایی در سال 98 آب و 
اشتغال بوده 35 پروژه مربوط به آب کشاورزی به مبلغ 
یک میلیارد و 45۰ میلیون تومان است.وی عنوان کرد: 
در بحث اشتغال نیز امسال در پروژه های عمرانی تعریف 
شده برای احداث 7 پروژه کارگاه های تجمیعی اشتغال و 
فروشگاه عرضه مستقیم تولیدات روستایی با مبلغ 56۰ 

میلیون تومان کمک شده است.

 خراسان جنوبی میزبان دهمین
 جشنواره جاده والیت می شود

مدیرکل ورزش و جوانان گفت: دهمین دوره جشنواره 
فرهنگی ورزشی جاده والیت به مناسبت سالروز ورود 
امام رضا )ع( به خاک کشورمان از شلمچه به سمت 
مشهد مقدس برگزار می شود که همانند روال هر سال 
خراسان جنوبی نیز میزبان این جشنواره می شود.

سرپرست در نشست هماهنگی جشنواره فرهنگی و 
ورزشی رضوی جاده والیت افزود: کاروان فرهنگی 
ورزشی جاده والیت، حرکت خود را از شلمچه آغاز 
کرده و در این مسیر از استان های خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، یزد و خراسان جنوبی گذر می کند 
تا همزمان با تولد امام رضا )ع( به مشهد مقدس برسد.

وی اظهار کرد: این کاروان از 18 تا 21 تیرمیهمان 
خراسان جنوبی خواهد بود و در این برنامه 15 ورزشکار 
مسیر جاده والیت را که مسیر حرکت امام هشتم )ع( 
از بدو ورود به ایران تا مشهد است را طی می کنند.

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

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

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

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  - نبش 

رجایی 15    0۹155۶1۴۸۸0

پیشنهـاد  همکـاری
صاحبان محترم ایده های کسب و کار

مغازه به متراژ ۳۰ متر + سوله ۱۹۰ متری )همجوار مغازه( برای یک فعالیت کسب و 
کار، آماده بهره برداری می باشد. فعالیت به صورت مشارکت و قراردادی خواهد بود 

برای کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید: 0۹۱۵۵6۱4320 
مکان فعالیت: نبش توحید ۱2

اطالعیـه 
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب رؤسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی 

انتخاب رئیس هیئت تنیـس روی میـز استان را برگزار کند. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی
 به نشانی: بیرجند، مفتح ۲۷ استادیوم آزادی، حوزه ورزشی اداره کل، شخصا مراجعه و ثبت نام کنند.

مدارک مورد نیاز : ۱- اصل شناسنامه و رو گرفت آن ۲- آخرین مدرک تحصیلی و رو گرفت آن  ۳-  ارائه خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی 
۴- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن ۵- سه قطعه عکس ۴×۳  ۶-  تکمیل فرم های ثبت نام

شرایط احراز :
۱- اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور ۲- تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان ۳- دارا بودن حداقل 

۲۵ سال سن ۴- دارا بودن حداقل تحصیالت لیسانس ۵-  نداشتن سوء سابقه کیفری  ۶- متقاضیان نباید بازنشسته باشند.
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از برگزاری انتخابات، شکایت خود را به همراه 

مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید.                       ۱۳۹۸/۴/۱۱

 مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای ۹8-۱246 ، ۹8-۱247 ، ۱248- ۹8 ، ۹8-۱24۹ ، ۱2۵0- ۹8  
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:    

شناسه آگهی: 5۱۴۰77                 شماره: 67/۴۹۳                 تاریخ: ۹۸/۴/۴

شماره ردیف
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد 
)ریال(

نوع تضمین و 
تاریخ مدت مبلغ )ریال(

بازگشایی
ساعت 

بازگشایی

۱۱2۴6- ۹۸
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان  خوسف 

۸,627,577,225
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
۴۳2،۰۰۰،۰۰۰

۱2ماه

۱۳
۹۸

/۰۴
/2

5

۹

2۱2۴7- ۹۸
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان درمیان

۱۳,۱۰7,66۸,۸۰6
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
656,۰۰۰,۰۰۰

۱2ماه
۹:۱5

۳۱2۴۸- ۹۸
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان سربیشه

۱2،۱۱۹،6۸5،72۰
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
6۰6,۰۰۰,۰۰۰

۱2ماه
۹:۳۰

۴۱2۴۹- ۹۸
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان قاین

۱۹،77۰،۰7۹،۴۱۴
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ  
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱2ماه
۹:۴5

5۱25۰- ۹۸
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان سرایان

6،52۸،۳۱۸،652
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
۳27,۰۰۰,۰۰۰

۱2ماه
۹:55

۱( زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳98/0۴/0۶ لغایت ۱۳98/0۴/۱۲ 2( آخرین تاریخ ارسال پیشنهادات: ۱۳:۳0 مورخ ۱۳98/0۴/۲۴ 
۳( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  

آب  تأسیسات  راهبر  شرکت های  صالحیت  گواهینامه  دارای  یا  تجهیزات  و  تأسیسات  یا  آب  رشته  پایه ۵  حداقل  پیمانکار:  رتبه  و  رشته   )۴
و فاضالب مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  5( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی 
8۱۳-9۷۱۷۵ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت "ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه 
مختار می باشد.  برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 
تلفن 0۵۶-۳۲۲۱۴۷۵۲-8 با  یا  و  مراجعه   )iets.mporg.ir( مناقصات  اطالع رساني  ملي  پایگاه  سایت  وب  یا  و   )www.abfar-kj.ir(  جنوبي 

 امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.                      

 

 وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالبب روستایی خراسان 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

مالکین محترم امالک اجاره ای - مدیران محترم شرکت ها- مشمولین ارزش افزوده
 و مشاغل مشمول معامالت فصلی

تکمیل اظهارنامه های مالیات در دفتر پیشخوان خدمات دولت - پاسداران توسط افراد باتجربه
 به صورت صحیح و دقیق وتضمینی صبح و عصر انجام می پذیرد. هر چه سریع تر اقدام فرمایید.

پاسداران،روبروی شعبه تأمین اجتماعی ، ابتدای باهنر غربی، دفتر پیشخوان دولت
 چمنی- ۳2۴2۳2۴2                    به تابلوها دقت فرمایید

خیارشور نول                                  ۳۹۰۰۰ تومان 
خیارشور یک                                 ۳۳۰۰۰ تومان 
خیار شور ویژه                                5۹۰۰۰ تومان
پنیر پیتزا قرمز                               2۰۳۰۰ تومان
استیک پاک جم          )بسته ای(  225۰۰ تومان
همبرگر 6۰ درصد پاک جم            ۱۸2۰۰ تومان

همبرگر 6۰ درصد مام                    2۱5۰۰ تومان 
همبرگر ۳۰ درصد مام                     ۹5۰۰ تومان

کبک منجمد               )کیلویی(     ۴7۰۰۰ تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   ۳65۰۰ تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  ۱۹5۰۰ تومان
 انواع سس تک نفره رعنا           225 تومان

 داليــا پروتئيـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران ۰۹۹۰۱۱257۸۹- ۰56۳2۴۴2۸76 بهروش

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بيمـه رازی    

نمايندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن 
0۹15۶70۶53۸

2 میلیون دانش آموز در کشور آموزش های طرح دادرس را فراگرفتند

محمد رحیم شهریاری عصر دوشنبه در مراسم 
اختتامیه المپیاد دانش آموزی طرح دادرس بیان 
کرد: افزایش توان جامعه، ارتقاء آموزش های 
امدادی و پیشگری از حوادث و سوانح از جمله 

ماموریت های جمعیت هالل احمر است.
وی با بیان اینکه باید تمام سطوح جامعه آمادگی 
پیشگیری از حوادث را داشته باشند تا خسارت 
دانش  افزود:  باشیم،  شاهد  را  کمتری  های 
آموزان قشری مستعد برای ارائه آموزش ها و 

انتقال آن به دیگر اقشار جامعه هستند.
شهریاری با اشاره به برگزاری طرح دادرس بیان 
کرد: در مرحله شهرستانی این طرح قریب به 
چهار هزار و 5۰۰ نفر از دانش آموزان به رقابت 

پرداخته و 3۰8 نفر به مرحله استانی راه یافتند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
ادامه داد: همچنین در مرحله استانی از این طرح 
154 نفر در بخش برادران و 154 نفر در بخش 

خواهران به رقابت پرداخته که از هر گروه یک 
تیم به المپیاد کشوری راه یافتند.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح بیان کرد: 
امور  در  آموزان  دانش  مشارکت  و  حضور 
اجتماعی، آمادگی در برابر حوادث طبیعی و غیر 
طبیعی و انتقال آنچه آموخته اند به جامعه از 

جمله اهداف این طرح است.
شهریاری با بیان اینکه جمعیت دانش آموزی 
یکی از بسترهای ورود به آموزش همگانی است، 
اظهار کرد: المپیاد دادرس دانش آموزان را به 
 عنوان امدادگرانی کوشا و توانمند تربیت می کند.

گفتنی است؛ برگزیدگان مرحله استانی این طرح 
در بخش دختران به ترتیب قاین، طبس، زیرکوه 
بودند و جام بشر دوستی مسابقات به شهرستان 
در  همچنین  است.  یافته  اختصاص  بیرجند 
بخش برادران شهرستان های طبس، بشرویه و 
خوسف به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب 

کرده و جام بشردوستی به قاین اختصاص یافت.
سعید بابایی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه 
المپیاد دادرس با اشاره به اهمیت اجرای این 
طرح بیان کرد: طی هفت سال گذشته بیش 
از دو میلیون دانش آموز در سطح کشور آموزش 

های طرح دادرس را فرا گرفته اند.
وی با بیان اینکه بر اساس آیه قرآن هر کس 
جان یک نفر را نجات دهد، مانند این است 
که تمام انسان ها را نجات داده است، اظهار 
کرد: طرح هایی مانند المپیاد دادرس می تواند 
با ارتقاء توان امدادی دانش آموزان نقش عمده 
ای در کاهش خسارت های ناشی از حوادث 
داشته باشد.  معاون امور پیش دبستانی و دانش 
آموزی سازمان جوانان هالل احمر کشور بیان 
کرد: در سال تحصیلی 97-98 قریب به 3۰۰ 
هزار نفر  در هشت هزار 8۰۰ مدرسه آموزش 

های طرح دادرس را فراگرفته اند.

بابایی اظهار کرد: در خراسان جنوبی چهار هزار 
و 5۰۰ دانش آموزان در سال جاری در طرح 
دادرس شرکت کرده اند و در پایان دو تیم به 

گروه کشوری راه یافته اند. 
بنا به گفته معاون امور پیش دبستانی و دانش 
المپیاد  احمر  هالل  جوانان  سازمان  آموزی 
در  مردادماه  اول  نیمه  در  طرح  این  کشوری 

تهران برگزار می شود.
این  کشوری  مرحله  در  اینکه  بیان  با  بابایی 
المپیاد 64 تیم 14 نفره در دو بخش دختران 
ارتقاء  افزود:  پردازند،  می  رقابت  به  پسران  و 
دانش  های  مهارت  افزایش  و  ها  آموزش 
دیگران  و  خود  جان  نجات  برای  آموزان 
است. طرح  این  اجرای  اهداف  جمله   از 

وی بیان کرد: طی هفت سال گذشته 3۰ هزار 
آموزش  آموزان خراسان جنوبی  دانش  از  نفر 

های طرح دادرس را فرا گرفته اند.

معاون امور پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان هالل احمر کشور:

عکس : نصرآبادی
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 11 تیر  1398 * شماره 4385

گرامیداشت یاد و نام 17 شهید محله در بشرویه

صداوسیما- یاد و نام 17 شهید محله و 4 شهید گمنام در بشرویه گرامی داشته شد. مسئول مؤسسه تفحص سیره شهدای کشور 
در این مراسم گفت : امروز  نیاز است تا خانواده ها برای فرزندان خود بیش از پیش از زندگینامه و وصایای شهدا بگویند 
شهردار محترم درکوچه طالقانی 13بعد از مکتب القرآن و شرکت در مراسم شهدا و برگزاری یادواره های شهدا کوچکترین اقدامی است که هر یک از ما باید آن را انجام دهیم.

ساختمانی در حال تعمیرات است و به دلیل همسویی با 
ستون برق و سطل زباله کلیه مصالح خود را درکوچه تخلیه 
کرده که باعث سد معبر گردیده و شاهد تصادف و اعتراض 
اهالی محل لطفا پیگیری نمایید. از طرف جمعی از اهالی
915...038

از آ قای شهردار لطفا بپرسید تا کی فلکه  با سالم 
تمنای باران و المان زیبایش در محیطی کامال شلوغ 
باید مورد بی مهری مسئوالن قرار بگیرد نوبت زیبا 

سازی بلوار غدیر کی انجام خواهد شد.
915..781

با عرض سالم و خسته نباشید، من ساکن حاجی آباد 
پنج کیلومتری بیرجند دارای جمعیت 15000 نفری 
هستم. از مسئوالن خواهش می کنم یک بار هم که 
شده بیان داخل روستا یک دوری بزنند هشتاد درصد 
جمعیت کودک و نوجوان تشکیل می دهند که همه 
در داخل کوچه و خیابان در حال بازی هستند، و هر 
روز شاهد تصادفات دلخراشی هستیم. چرا روستای به 
این بزرگی نباید یک پارک یا باشگاهی داشته باشد؟
935..787

سالم قابل توجه مسئوالن جایی بسی تأسف است که در 
یک تصادف جرحی خودرویی که به راحتی قابل انتقال 
به پارکینگ هست بایستی توسط یدک کش منتقل شود 
ومالک خودرو متحمل هزینه های گزاف از جمله هزینه 
جرثقیل بعالوه ارزش افزوده و...شود و نیز واحد ترخیص 
مستقر در اداره پست برای زدن یک مهر بالغ برحدود 15 
هزارتومان از مالک خودرو هزینه اخذ واقعا دور از انصاف و 
عدالت  و شعونات اسالمی است با این گرانی وتورم یک 
معضل دیگه اضافه شد. لطفا مسئوالن محترم پاسخ دهند. 
915...233

همفکری برای مرهم گذاشتن بر زخم های تولید و صادرات
 

تقویت بازاریابی واحدهای تولیدی، کمک های فنی و اعتباری، 
مسائل کارت های پیله وری و ممنوعیت صادرات برخی کاالها 
مورد بررسی مسئوالن اتاق بازرگانی بیرجند قرار گرفت. جلسه 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند برگزار و پیرامون مسائل 
و مشکالت حوزه تولید و صادرات در خراسان جنوبی رایزنی و 
همفکری صورت گرفت.به گزارش مهر، محسن احتشام رئیس 
اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مشکالت برخی 
از تولیدکنندگان با دستگاه هایی چون امور مالیاتی اظهار کرد: 
این  پیگیری ها و روش های مختلف  با  این است که  تالش 
موضوع را رفع کنیم.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: گاه 
ما در خراسان جنوبی معافیت های مالیاتی داریم ولی به واسطه 
عدم آگاهی ها و عدم پیگیری از سوی فعاالن اقتصادی از این 

معافیت ها بهره مند نمی شویم.

مدیرانی که اختیارات کافی ندارند

بازرگانی   اتاق  در  مدیریتی  سیستم  اینکه  بیان  با  احتشام 
آنجایی  از  افزود:  پیگیری می شود،  و مشورتی  مشاوره ای 
زمینه ها  برخی  در  کافی  اختیارات  استانی  مدیران  که 
می شود  باز  پایتخت  در  مشکالت  از  بسیاری  گره  ندارند، 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  شود.رئیس  پیشگیری  باید  که 
اقدامات  دنبال  به  دیگر  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کرد:  بیان 
بیشتر  بلکه  نیست  فیزیکی  فضاهای  ساخت  و  عمرانی 
واحدهای  بازاریابی  و  بازار  تقویت  به  می خواهیم  آن  از 

کنیم. در خراسان جنوبی کمک  تولیدی 
باید هرچه زودتر بسته ای برای رونق  یادآور شد:  احتشام 
تولید در خراسان جنوبی تهیه ، تنظیم و تدوین کنیم و به 

سمت اجرایی شدن حرکت نماییم.

مطالبه گر باشیم

از  استاندار  بازدیدهای  و  پیگیری ها  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
شهرک های صنعتی گفت: در مورد مسائل و مشکالت زیر 
ساختی صنعت و تولید اگر فعاالن اقتصادی مطالبه گر و پیگیر 
باشند بی شک به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.رئیس اتاق 
فنی  زمینه هایی چون کمک های  در  بیرجند گفت:  بازرگانی 
پیگیری کنیم.  را  بیشتری موضوع  با جدیت  باید  اعتباری  و 
نیز در  بیرجند  بازرگانی  اتاق  راهبردی  حقیقی مشاور توسعه 
این جلسه با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بیان 
کرد: می توان از این فرصت برای رفع بسیاری از مشکالت 
کرد.  استفاده  پایتخت   در  خراسان جنوبی  تولیدی  واحدهای 
از همشهریان خراسان جنوبی که  اینکه بسیاری  بیان  با  وی 
در پایتخت زندگی می کنند از روش های مختلف می توانند به 
رفع مشکل واحدهای تولیدی استان کمک کنند، ادامه داد: در 
خراسان جنوبی به واسطه مسائلی چون دوری از مرکز و کمبود 

اعتبارات، عدم آشنایی برخی از مدیران استانی از موضوعاتی 
چون قوانین مالیاتی و مسائل مختلف با مشکالتی رو به رو 
هستیم.مشاور توسعه راهبردی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: 
اتاق بازرگانی بیرجند از جنبه های مختلف چون ساخت فضای 
فیزیکی مناسب، امنیت مدیریت، اعتماد به هیئت رئیسه در 
سال های قبل بسیار موفق عمل کرده که یک فرصت بسیار 

خوب برای فعاالن اقتصادی است.

 برای ممنوعیت های صادراتی
 به افغانستان فکر اساسی شود

علی اکبر فرامرزی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند 
نیز در این جلسه بیان کرد: در راستای بحث ممنوعیت هایی 
به  از مرز خراسان جنوبی  قلم کاال  برای صادرات چهار  که 

افغانستان اعمال می شود باید فکر و چاره اساسی کرد.
سوخت  و  سیمان  چون  کاالهایی  برای  اگر  داد:  ادامه  وی 
شود  اعمال  افغانستان  به  صادرات  ممنوعیت  آالت  آهن  و 
هیئت  شد.عضو  خواهیم  عدیده ای  مشکالت  دچار  بی شک 
سازمان  برنامه  براساس  گفت:  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیسه 
نام تولیدکننده صادر  به  باید کاال  بازرگانی  توسعه تجارت و 
شود که این موضوع نیز پیله وران و صادرکنندگان را در زمینه 
فعالیت هایشان دچار نگرانی کرده است. فرامرزی یادآور شد: 
حل این مشکل نیز باید پیگیری شود.سید حسین خیریه رئیس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه 
بیان کرد: در بحث فوالد و سیمان مسائلی در زمینه صادرات 

گمرک و تعهدات ارزی داشتیم.

ممنوعیت های صادراتی که با کارت
 پیله وری برداشته می شود!

وی ادامه داد: در مورد کاالهایی مثل جوجه و دام خیلی از 
از کارت های  از طریق استفاده  از ما خرید می کردند و  افراد 
پیله وری دیگران کاال را از مرز خارج می کردند در حالی که 
به دالیل عدیده ای وجود  تولید کننده  برای  امکان صادرات 

نداشت.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند افزود: 
این موضوع را در دیدار با بسیاری از مسئوالن و متولیان مطرح 
کردیم که چرا صادرات آن کاالهای مد نظر برای من تولید 
کننده که پیگیری تعهدات ارزی او به مراتب راحت تر است 
فعلی همه  در شرایط  اینکه  به  اشاره  با  نیست.خیریه  فراهم 
کارها به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است، گفت: در 
این راستا اگر از یک مشاوره خبر و متخصص در حوزه ارزی و 
گمرک برای راهنمایی فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی در اتاق 

بازرگانی بیرجند بهره بگیریم بسیار مفید خواهد بود.

گالیه به اعتراض یکسان بودن
 قیمت دان در تمام کشور

قیمت  تعیین  اعتراضات  و  ها  گالیه  از  کرد:  بیان  وی 
که  حالی  در  است  کشور  نقاط  تمام  در  دان  برای  یکسان 
باید موضوعات دیگر چون هزینه حمل و نقل از بندر امام 
شود.حمیدرضا  گرفته  نظر  در  بیرجند  چون  شهرهایی  تا 
امینی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این 

جلسه با اشاره به اینکه دادستانی در بحث تعهدات ارزی برخی 
از شرکت های سیمانی ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر 
شرکتی بخواهد کاالیی را صادر کند، تولید کننده باید اظهار 
کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: 
حتی اگر نماینده ای را معرفی و این نماینده به تأیید سازمان 
توسعه تجارت و یا وزارت صنایع می رسد باز هم شرکت تولید 

کننده موظف به تصفیه ارزی است.

هر صادرکننده ای با هر میزان صادرات 
باید تعهدات ارزی خود را تسویه کند

امینی بااشاره به اینکه در سال گذشته تا یک میلیون دالر الزم 
نبود بازگشت ارز صورت بگیرد، بیان کرد: امسال بسیاری از 
معافیت ها نیز برداشته شده است و هر صادرکننده ای با هر 
میزان صادرات باید تعهدات ارزی خود را تسویه کند.  وی با 
تبیین شیوه پیگیری مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ادامه داد: در دوره جدید چهار 
جلسه کمیسیون صنعت برگزار شد و در چهار جلسه استانی 
کارگروه رفع موانع تولید و سه جلسه کمیته شورای گفت و 

گوی دولت و بخش خصوصی نیز شرکت کردیم.

پیله وری راه امرار معاش بسیاری از مرزنشینان

نهتانی فعال اقتصادی نیز در این جلسه با تبیین ضرورت بحث 
صادرات پیله وری بیان کرد: بسیاری از خانواده ها در گزیک و 
از مناطق مرزی از همین طریق کار و  درح و بسیاری دیگر 

امرار معاش می کنند.وی یادآور شد: اگر بخواهیم جلوی کارت 
پیله وری و صادرات آن گرفته شود بی شک به این افراد ظلم 
بزرگی خواهد شد.این فعال اقتصادی گفت: هر چند پیله وران 
مشکالت عدیده ای دارند ولی در کنار آن متعهدند که اگر از 
طریق بازارچه کاالیی را خارج می کنند اجازه واردات و ورود کاال 
از کشور افغانستان نیز دارند.گفتنی است در این جلسه علیزاده به 

عنوان دبیر اتاق بازرگانی بیرجند انتخاب شد.

ری
 اکب

ها:
کس

ع

جوابیه  اداره کل آموزش و پرورش

در خصوص پیام شهروند محترم در ستون پیام شما با 
موضوع ) در مدارس دولتی جهت ثبت نم و کارنامه 
دانش آموزان از والدین دانش آموزان مبلغ 100 هزار 
تومان به بهانه شهریه مدرسه طلب می کنند اعالم 
می شود همچنان که قبال نیز از طریق رسانه ها، اعم 
از دیداری، شنیداری، مطبوعات و خبرگزاری ها به هم 
استانی های گرامی اطالع رسانی شده و در بخشنامه 
های متعدد صادره از سوی آموزش و پرورش خراسان 
دریافت  است،  گرفته  قرار  تاکید  مورد  هم  جنوبی 
هرگوانه وجه به جز پول کتب درسی بیمه وهزینه های 
سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در هنگام ثبت نام 
توسط مدیران مدارس تخلف بوده و ممنوع می باشد. 
لذا از هم استانی های عزیز تقاضا می شود در صورت 
تلفن 32424734  با شماره  مشاهده هرگونه تخلفی 
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشو  
پرورش خراسان جنوبی تماس گرفته و مراتب را جهت 

پیگیری اطالع دهند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیساتی پیشرو صنعت کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1455 و شناسه ملی 10360031730 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق 
گردید : “ انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحی و مشاوره ونظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از پروژه های ساختمانی و 
راهسازی و تاسیساتی،ساختمانی از قبیل ساخت وساز کلیه اماکن اعم از صنعتی ،آموزشی ،بهداشتی ، نظامی ،تجاری ، مسکونی و سایر سازه 
های بتنی ، فلزی ،سنگی ،آجری و چوبی و ساختن اماکن و ترمیم و بهسازی و مقاوم سازی بناهای فرسوده و راهسازی از قبیل زیرسازی و 
آسفالت جاده ها اعم از شهری و بین شهری و ساخت بزرگراه و راههای ریلی،باند فرودگاه، سد ،پل و تونل و تاسیسات از قبیل اجرای کلیه 
تاسیسات شهری و برون شهری- نصب ، تعمیر و نگهداری و راه اندازی کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های 
تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش- تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب ، برق ، گاز و فاضالب ( انتقال زباله ، سیستم های خبر و هشدار 
دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوخانه و تجهیزات پزشکی ، پوشش ) الینینگ ( و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب و 
کلیه خطوط انتقال اعم از آب فاضالب و گاز و سایر خطوط انتقال وکلیه پروژهای محوطه سازی ، دیوار کشی و فضای سبز و عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت،اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات در رابطه با موضوع شرکت فعالیت پس از 
اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.” 2- آدرس شرکت از محل قبلی 
بیرجند به آدرس استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند بخش مرکزی شهر بیرجند محله بهشتی کوچه نواب صفوی 16 کوچه شهید 
بهشتی 24 مفتح 23 پالک 24 طبقه همکف با کد پستی 9718894773 تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
3- ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : “ شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو اصلی که توسط مجمع عمومی 

عادی با انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین صاحبان سهام اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506985(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204 و شناسه ملی 10360029387 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای عیسی کاظمی قلعه نو به شماره ملی 
5239674061 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان کاظمی قلعه نو به شماره ملی 5230060441 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم محترم موسوی آبگرم به شماره ملی 5239677972 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرحمن آبگرمی به شماره 
ملی 5239098174 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای عیسی کاظمی قلعه نو )رئیس هیئت مدیره( و آقای عبد الرحمن 
آبگرمی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضای آقای عبد الرحمن آبگرمی )مدیر عامل( و مهر 

شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506995(

آگهی تغییرات شرکت پیوند سازان بجنورد )سهامی خاص( به شماره ثبت 1329 و شناسه ملی 10400004547 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علیرضا گلستانی فراز به شماره ملی 3990806793 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمدعلی مرجان به شماره ملی 4579260899 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته گلستانی فراز به 
شماره ملی3992456382 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تا تاریخ 1399/09/21 انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با 

امضای منفرد علیرضا گلستانی فراز )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )507644(

آگهی تغییرات شرکت برسام سازه وستا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4388 و شناسه ملی 10360058415 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای سید جواد طایفی به شماره ملی0651869692 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای نعیم نخعی راد به شماره ملی 0651868467 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد اکبری به شماره 
ملی0652263781 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی چینی به شماره ملی3621465103 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسنادتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای آقای 
نعیم نخعی راد ) مدیرعامل( و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای سید جواد طایفی ) رئیس هیئت مدیره(به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )508948(

آگهی تغییرات شرکت برسام سازه وستا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4388 و شناسه ملی 10360058415 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای نعیم نخعی راد به شماره ملی 0651868467 
و آقای محمد اکبری به شماره ملی0652263781 و آقای مهدی چینی به شماره ملی3621465103 و آقای سید جواد طایفی به شماره 
ملی0651869692 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم مهین صاحبی به شماره ملی 
3719568075 به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه راضی به شماره ملی 4621820400 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )508949(

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات نیکان سیستم آرنیکا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5972 و شناسه ملی 14008317708 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به علت عدم فعالیت شرکت فوق منحل 
اعالم گردید و آدرس محل تصفیه 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 می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )510077(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204 و شناسه ملی 10360029387 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - برابر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری 
به شماره های 168/97 مورخ 1397/12/07 و 29/97 مورخ 1397/11/15 و 9720/م مورخ 1397/11/16 و 98110 مورخ 1397/11/25 
سرمایه شرکت از مبلغ 73500000000 ریال به مبلغ 455700000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 

اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 455700000000 ریال منقسم به 4557000 سهم 100000 ریالی با نام می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506988(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنایع ثمین فوالد امید خراسان جنوبی درتاریخ 1397/08/20 به شماره ثبت 5881 به شناسه ملی 
 14007938029 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :
اکتشاف و استخراج )به جز معادن نفت گاز پتروشیمی( و بهره برداری انواع کانی اعم از فلز و غیر فلزی و فرآوری کلیه مواد معدنی به 
 جز معادن نفت گاز پتروشیمی و ایجاد صنایع معدنی وابسته )به جز نفت گاز پتروشیمی( به آن و صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز ،
 فعالیت در کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از تولید چدن- فوالد-کک و زغال سنگ،مشاوره امور بازرگانی،صدور اسناد فروش ،
ثبت سفارش،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت ارائه محصوالت تولیدی و بازرگانی،برگزاری تورهای نمایشگاهی- تجاری 
چند منظوره در رابطه با موضوع شرکت برای بازرگانان و تجار و انعقاد هر گونه قرداد با شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و 
حقوقی در رابطه با موضوع شرکت،ترخیص و مشاوره در امور گمرکی،انبارداری،بسته بندی و اخذ و اعطای نمایندگی از موسسات داخلی و 
خارجی،واردات و صادرات و مونتاژ ماشین آالت صنعتی و لوازم ساختمانی،تولید کلیه کاالهای مجاز،ارائه طرح و مشاوره در زمینه راه اندازی 
کارخانجات تولیدی و صنعتی ، تاسیس فروشگاه و نمایشگاه جهت فرآورده های تولیدی شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
 و خصوصی پس از کسب مجوز های الزم از مراجع ذیصالح. 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- معلم- خیابان 
معلم-کوچه معلم 56]پاسداران 62[-پالک 45-طبقه اول- کدپستی 9717716981 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای لولو مای به شماره فراگیر 101509735 دارنده 5100000 ریال سهم 
الشرکه خانم جینگ هوا شان به شماره فراگیر 101583797 دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای لولو مای 
به شماره فراگیر 101509735 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، خانم جینگ هوا 
شان به شماره فراگیر 101583797 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )507004(

آگهی تغییرات شرکت آذین شانه برجسته آژند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5720 و شناسه ملی 14007389520 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و 
به موجب گواهی بانکی به شماره 41 مورخ 1398/3/13 بانک سپه شعبه مدرس بیرجند ، مبلغ یک میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه 
به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 1001000000 ریال منقسم به 100100 سهم ده هزار ریالی با 

نام که کال نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )507266(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیساتی پیشرو صنعت کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1455 و شناسه ملی 10360031730 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای ابوالفضل مسعود نیا با کد ملی 
0651840953 و آقای حمید بهلولی با کد ملی 0652970621 و آقای مجید شمس آبادی با کد ملی 0651833418 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3-آقای محسن شمس آبادی با کد ملی 0651875366 به سمت بازرس اصلی 
و خانم اعظم سادات محمود آبادی به کد ملی 0651932785 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 

4- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506986(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/03/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقایان عادل غریبی به شماره ملی 0640236911 و 
حسین جمالی راد به شماره ملی 3591358673 و آقای مهدی غریبی به شماره ملی 0651956404 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم مرضیه حاجی آبادی به شماره ملی 0653221797 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن 

مهجوره به شماره ملی 0653366949 به سمت 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 )506987(

آگهی تغییرات شرکت پیوند سازان بجنورد )سهامی خاص( به شماره ثبت 1329 و شناسه ملی 10400004547 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - با استعفای آقای حمید رضا گلستانی فراز به 
شماره ملی 3980116311 از هیئت مدیره موافقت گردید و آقای محمدعلی مرجان به شماره ملی 4579260899 به عنوان عضو اصلی 

هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399/09/21 انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )507643(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیساتی پیشرو صنعت کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1455 و شناسه ملی 10360031730 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ابوالفضل مسعود نیا با کد ملی 0651840953 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید بهلولی با کد ملی 0652970621 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 0651045894 و آقای مجید 
شمس آبادی با کد ملی 0651833418 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2-آقای مجید شمس آبادی با کد 
ملی 0651833418 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و عادی شرکت از قبیل چک 

و سفته با امضای آقای مجید شمس آبادی ) مدیر عامل ( و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506989(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204 و شناسه ملی 10360029387 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای عیسی کاظمی قلعه نو به 
شماره ملی 5239674061 و آقای احسان کاظمی قلعه نو به شماره ملی 5230061441 و خانم محترم موسوی آبگرم به شماره ملی 
5239677972 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مجتبی حاجی زاده به شماره ملی 
0651912385 به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین سجادی به شماره ملی 0651487234 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - صورت های مالی سال 1396 و 1397 شامل صورتحساب عملکرد و تراز نامه به تصویب رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )506996(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای مهدی غریبی به شماره ملی 0651956404 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای حسین جمالی راد به شماره ملی 3591358673 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل غریبی به شماره 
ملی 0640236911 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسین جمالی راد به شماره ملی 
3591358673 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 

با امضای آقای مهدی غریبی به شماره ملی 0651956404 )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است. 
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تاسیس شرکت نام آوران هور ویدا )سهامی خاص( در تاریخ 1398/03/07 به شماره ثبت 5975 به شناسه ملی 14008362476 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام امور بازرگانی اینترنتی 
و رابط بین خدمات طراحی و فنی مهندسی ، تجارت الکترونیکی ، داللی و حق العمل کاری مصالح و تجهیزات ساختمانی، برگزاری مراسم 
ها ، همایش ها وکنفرانس ها در رابطه با موضوع شرکت ، عملیات ساخت و انجام پروژه های عمرانی از قبیل طراحی و احداث ساختمان ، 
شبکه های آبر سانی ، اخذ سفارش و تولید و ارائه نرم افزارهای دستگاه های هوشمند ) به جز تولید نرم افزار رسانه ای و رسانه پرداز و قرآنی 
و مذهبی ( ، امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی 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، غفاری ، 
کوچه پرستار 7 ، کوچه جابربن حیان 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9717935444 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1400000 ریال نقدی منقسم به 140 سهم 10000 ریالی تعداد 140 سهم آن با نام عادی مبلغ 1400000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 22/4835/79 مورخ 1398/02/17 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند با کد 4835 پرداخت گردیده است. اعضای 
هیئت مدیره: خانم حانیه نایبی زاده به شماره ملی 0640439039 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای علی عرب به شماره 
ملی 0640472540 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای محمد اکبری به شماره ملی 0652263781 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و خانم فرزانه سروری به شماره ملی 0910129703 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای 
ابوالفضل اکبرپور به شماره ملی 3621035966 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای ابوالفضل اکبرپور )مدیر عامل( و آقای علی عرب )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای صادق دستی گردی به شماره ملی 0640561276 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی و آقای قوام حاجی زاده به شماره ملی 0640578349 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 972238 اجرایی آقای مهدی شهابادی فرزند محمد حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 

202/748/000 ریال در حق آقای احمد رضا ضیائی و مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت و محکوم علیه در قبال بدهی خود 
یک قطعه زمین کشاورزی واقع در دشت بجد چاه شهابادی )که حسب نظر کارشناسان ثبتی و کشاورزی زمین مذکور به مساحت 10150/5  
متر مربع با کاربری زراعی با خاک رسی شنی و با سطح االرض مناسب زراعی و فاقد مستحدثات تسطیح شده و دارای یک ردیف با تعداد 
28 اصله نهال عناب 10 تا 15 ساله می باشد. زمین مذکور فاقد سند مالکیت بوده و با استعالم از ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد مشخص 
گردیده که زمین داخل در اراضی مستثنیات و جزء اراضی فاقد سابقه دشت خاکستری بوده و تاکنون به نام کسی قبول ثبت نشده است.( 
معرفی و توقیف و به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 98/4/25 از ساعت 9/30  
الی 10 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. 10 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 10 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 16و14 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



موفقیت و انرژی

ثابت قدم بمانید

هر روز در خود انگیزه ایجاد کنید

روزی مردی خطاب به زیگ زیگالر )از سخنرانان 
سخنرانان،  »شما  گفت:  انگیزه(  ایجاد  برجسته 
مردم را تهییج می کنید، اما با رفتن شما، انگیزه هم 
در آنها از بین می رود. این هیجان و انگیزه، دائمی 

نیست و فرد باید دوباره آن را در خود ایجاد کند.« 
هم  »استحمام  گفت:  مرد  آن  به  پاسخ  در  زیگ 
همین طور است! یعنی اگر بخواهیم تمیز و پاکیزه 
باشیم، بهتر است هر روز دوش بگیریم!« درست 
است که انگیزه دائمی نیست و ما باید هر روز آن را 
در خود احیا کنیم، اما این هیچ اشکالی ندارد! فقط 
کافی است بدانیم که اگر بخواهیم در دراز مدت 
انگیزه را در خود زنده نگه داریم، باید هر روز آن را 

در خودمان ایجاد کنیم.

وقتی به میانه   راه رسیدید،
 ثابت قدم بمانید 

وقتی برنامه ریزی می  کنید که به هدفی معین دست 
پیدا کنید، معموال اول راه حفظ انگیزه و حرکت رو به 
جلو کار ساده  ای است. در ابتدای راه، وقتی به نتایج 
نهایی کار فکر می  کنید و شور و شوق و افکار مثبت 
به ذهن تان می  آیند. در انتهای راه هم حفظ انگیزه 
کار بسیار آسانی است. وقتی به انتهای راه نزدیک 
می  شوید، دیدن نقطه   پایان شما را هیجان  زده می

 کند و باعث حرکت رو به جلو می  گردد.
میانه   راه سخت  ترین قسمت راه است. در میانه  راه، 
هنوز  اما  است،  رفته  بین  از  اولیه  هیجان  اگرچه 
برای رسیدن به هدف نهایی راه زیادی باید رفت. 
تازه در میانه   راه است که شما می فهمید برای اتمام 
راه چقدر زحمت و زمان نیاز دارید. در این وضعیت، 
برای خارج شدن  بی  گاه  و  گاه  و  ناامید می شوید 
مشکل  به  جلو  به  رو  و حرکت  ناحیه آسودگی  از 

برمی خورید.
اصال  اول  از  که  کنید  فکر  این  به  راه،  میانه    در 
چرا وارد این راه شدید؟ علل شخصی، منطقی و 
مهمی که باعث شدند بخواهید به این هدف برسید 
چه بودند؟ اغلب به یاد آوردن همین »چراها« به 
ما کمک می کنند وقتی دچار رخوت می شویم بار 

دیگر انگیزه پیدا کنیم.
فیلسوف  کنُفسیوس،  این حرف  به  حال،  این  در 
چینی، فکر کنید: »مهم نیست چقدر کند حرکت 
باز  از حرکت کردن  این است که  می کنید، مهم 
حرکت  به  رسیدید  راه  میانه    به  وقتی  نایستید.« 
رو به جلو ادامه دهید. خودتان را متعهد کنید که 
در روز برای رسیدن به هدف تان کاری، هرچند 

کوچک انجام دهید.

ارزش تغذیه ای 
آب کاکتوس

آب کاکتوس یک دوز مناسب برای تغذیه همه افراد را 
فراهم می کند. چرا که همراه با سطوح قابل مالحظه 
پتاسیم، کلسیم، منگنز، مس و آهن، همچنین ویتامین 

های گوناگون است. همچنین یک منبع غنی از آنتی 
 ،۳ امگا  چرب  اسیدهای  فالونوئیدها،  ها،  اکسیدان 
اسیدهای آمینه و بتا کاروتن است. آب کاکتوس به رشد 
باکتری های خوب در روده کمک می کند و یک عامل 
سم زدایی طبیعی است. مصرف منظم آب کاکتوس به 

حذف ویروس های مرگبار در بدن کمک می کند.

عوارض مصرف بیش
 از اندازه  قهوه سبز

عوارض قهوه سبز همانند قهوه معمولی می باشد 
زیرا هر دو حاوی کافئین هستند. عوارض جانبی رایج 
کافئین عبارتند از: ناراحتی معده، افزایش ضربان قلب، 

تکرر ادرار، مشکل خواب، خارش، استرس و اضطراب.  
الغری و کاهش وزن نیازمند تغییر شیوه زندگی و 
راهی  هیچ  است.  مدت  طوالنی  در  زندگی  سالم 
مطمئن تر و ماندگار تر از داشتن رژیم غذایی و ورزش 

مناسب در طوالنی مدت نیست. 

گل رز  دمنوشی 
سرشار از ویتامین ها

رزها  نه فقط گل های زیبایی هستند، بلکه آنها نیز یک 
منبع غنی از ویتامین هستند. هنگامی که گلبرگ های 
گل رز را با خواص آرامش بخش بابونه مخلوط می 

 کنید، یک دمنوش ترکیبی خوشمزه و عالی به دست
می آورید: ترکیبات: گلبرگ گل رز، شکوفه بابونه، برگ 
لیمو طرز تهیه: تمام ترکیبات را کامال مخلوط کرده و در 
یک ظرف آب جوش در بسته قرار دهید. پس از گذشت 

حداقل 5 دقیقه، این دمنوش خوشمزه آماده می شود.

گیاهی برای بهبود سالمت استخوان ها 
و افزایش قدرت عضالنی

گیاه علف بز شاخدار دارای اثرات مثبت بر احیای تراکم 
استخوان است و می تواند به جلوگیری از عالئم مرتبط 
با پوکی استخوان مانند شکستگی و یا کاهش چگالی 

استخوان ستون فقرات کمک کند. در برخی مطالعات، 
عصاره بز شاخدار اثرات مثبتی بر تولید ماهیچه های 
نخاعی داشته است. بز شاخدار باعث ترشح پروتئین 
بافت های  تقویت  به  تواند  هایی می شود که می 
 عضالنی کمک کند. امروزه از عصاره این گیاه در بیشتر 

مکمل های افزایش حجم عضالت  استفاده می شود. 

 خواص گیاه  زنیان
 بر پوست و مو

گیاه زنیان از گیاهان دارویی است که خاصیت میکرب 
نیز  پوستی  قارچ  ضد  عنوان  به  آن  از  دارد.  کشی 
می توان استفاده کرد. زنیان دارای خواص ضد التهابی 

و ضد باکتری است که می تواند به پیشگیری و درمان 
آکنه و جوش صورت کمک کند. همچنین دانه زنیان 
دارای مقادیر باالی آنتی اکسیدان ها هستند که از این 
فرآیند جلوگیری کرده و احتمال سفیدی زودرس موها 
را کاهش می دهد. این گیاه برای تقویت مغز و اعصاب 

نیز مفید است.

فراموش نکنید رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست زیرا به راحتی می توان در آن تقلب کرد. 
به عالوه هر نوع زیتون، رنگ مخصوص خود را دارد و یا حتی اگر مقدار برگ های آن همراه دانه زیاد باشد، رنگ روغن 
حاصل را تغییر می دهد.در عین حال، گاهی فروشندگان شیشه های روغن زیتون را در پشت ویترین یا در قفسه در معرض 
نور قرار می دهند و بدون آنکه توجه داشته باشند همه خواص این روغن مفید را از آن می گیرند زیرا نور موجب از بین رفتن 
بسیاری از مواد آنتی اکسیدان موجود در روغن زیتون می شود که برای مقابله با امراض و بیماری ها الزم  است. از مصرف 
روغن هایی که در ظروف شفاف و در معرض نور و حرارت نگهداری شده، خودداری کنید و در منزل آن را در جای خشک 
و خنک و تاریک قرار دهید. در ظرف را بالفاصله بعد از مصرف ببندید زیرا روغن زیتون به سرعت بو و مزه غذاهای مختلف 

را به خود می  گیرد و در اثر تماس با اکسیژن هوا فاسد می شود.

شربت سرکه انگبین خون را تصفیه و غلظت خون را هم برطرف می کند؛ شربت سرکه انگبین تاثیر چشمگیری در 
پاکسازی معده، کبد، کلیه ها و مجاری ادراری و دفع سنگ کیسه صفرا و کلیه دارد.این شربت به رفع سوزش سردل، اسید 
و رفالکس معده کمک شایانی می کند؛ شربت سرکه انگبین نقش موثری در برطرف کردن التهاب مفاصل )آرتریت( 
دارد.شربت سرکه انگبین بدن را ضدعفونی می کند و باکتری ها و قارچ ها را از بین می برد؛ این شربت فشار خون را کاهش 
می دهد و از بروز سکته های مغزی و حمالت قلبی هم جلوگیری می کند.این شربت نقش موثری در درمان بیماری های 
پوستی مانند لک و پیس، خارش، اگزما، کهیر و پسوریازیس )نوعی تخریب پوستی که با خارش همراه است( دارد؛ این 
شربت به کاهش قند و چربی خون کمک شایانی می کند. شربت سرکه انگبین تاثیر چشمگیری در پاکسازی کبد و 

دستگاه گوارش، افزایش انرژی بدن و رفع نفخ معده، کبد چرب، گلو درد و سرفه دارد.

مهم ترین خواص شربت سرکه انگبینتشخیص روغن زیتون اصل از تقلب

بر مبنای پژوهش ها، داشتن برنامه  ای آگاهانه به ترک عادت های 
بد کمک می کند. اینکه بگویید »دیگر وقتم را بی خود در اینترنت 
تلف نمی کنم!« کمکی نمی کند. باید یک برنامه  محکم داشته 
باشید.بهترین راه این است که ترک عادت ها را به عنوان اهداف 
شخصی تان تعریف کنید. با این کار می توانید با آسیب رسان ترین 
عادت ها شروع کنید و پیشرفت تان را پیوسته در نظر داشته باشید.
آگاه باشید: این را به خاطر بسپارید که تصمیم به ترک یک عادت 
بد همیشه کافی نیست. در حقیقت برای تغییر عادت یا رفتار شما 
نیاز به خودآگاهی دارید. به این معنی که از عادت خود آگاه باشید. 
دانستن انگیزه ها یا عواملی که موجب این رفتارهای بد شده و 

کنترل احساساتی که پس از این عوامل ظاهر می شوند از نکات 
مهمی است که باید آن را رعایت کنید. درک و تشخیص کامل 
از عوامل، احساسات و واکنش های دائمی که در پی آن است به 
شما این امکان را می دهد تا خودتان را پیدا کنید و دوباره واکنش 

تان را به سمتی دیگر سوق دهید.
کار را پیچیده نکنید: تالش نکنید که در آن واحد بیش از یک 
عادت را ترک کنید. از مقدار کم و عادت هایی که ترک کردن 
آن ها ساده تر است، شروع کنید. صرف نظر از اینکه چه هدف 
بزرگی دارید، یک لیست از اهداف کوچک تر و آسان تر برای 
خود تهیه کنید و هر دفعه سراغ یکی از موارد لیست بروید. بعد 

از اینکه یکی از عادات لیست را به طور کامل ترک کردید، سراغ 
مورد بعدی بروید. بعد از مدتی مشاهده خواهید کرد که دیگر هیچ 

موردی در لیست شما باقی نمانده است.
به خود یادآوری کنید: عادت های زندگی همیشه توسط تکرار 
برخی رفتارها ایجاد می شوند. بنابراین اگر می خواهید عادات بد 
خود را تغییر دهید، باید عادت و رفتارهای جدید خود را یادآور شوید 
و آن ها را فراموش نکنید. در واقع به این تغییر سبک جدید زندگی 
خود پایبند باشید. بنابراین این رفتارها و عادات جدیدی که قصد 
انجام آن ها را دارید روی برگه ای یادداشت کنید و آن را جایی 

بگذارید که قابل رویت باشد و به شما یادآوری کنند.

روش هایی برای غلبه بر عادت های بد

آیه روز

بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهان ها را در آسمان ها و زمین می  داند و هموست که همواره 
آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۶(

سخن روز

بیشتر وقت ها از قدرت لبخندی ساده، نوازشی مالیم، حرفی محبت آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا 
توجهی کوچک غافلیم. تمام این ها ظرفیت تغییر و توسعه ی زندگی ما را دارند. )لیو بوسکالیا(
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افقی:1 عکس برداری از مفاصل 
ایکس  هدف و مقصود  با اشعه 
کردن  قبول    دادن  دشنام   2
مادر   ۳ امتیاز  باالترین    کاری 
میهن  واحد سطح  حرف فاصله 
 تخم مرغ فرنگی  حرف همراهی  
4 از خود گذشتن برای دیگران  از 
نزوالت آسمانی  بین 5 آدرس و 
عالمت  خواب یا رویای وحشتناک 
 از انواع اشعه ها که خواص درمانی 
بر چشم و پوست و... دارد ۶ گیاهی 
که داری گل نباشد  سیاره ای در 
بازار 7 عضو تنفسی  پافشاری 
در مخالفت  توان  کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال انگلستان 8 آسیب 
و آفت  خون  میوه خوب  نت 
چهارم 9 گواهی دادن  بیماری 
جگر سوز  ضمیر فرنگی  خوردنی 
نامعقول! 10 میمون و مبارک  پیدا 
و مشخص 11 سه گانه آن وظیفه 
خدمت به مردم را دارند  تعویض و 
واگذاری کاری به وکیل  آهو است 
و مارکی بر خودرو 12 پارچه ای که 
دور کمر یا روی سر می بندند  دانه 
شبیه ارزن  فرستادن 1۳ هرگز 
نه  خیس  شهر مذهبی  چه 

وقت  هم این 14 شخصی که 
هر لحظه هوس چیزی جدید می 
کند  پرسش  کافی 15 گوشت 
ریز شده در خورشت  آخرین اخطار

عمودی:1 ساختمان بلند  کوچ 
گاه زمستانی 2 جذب کردن  آوازه 
خوانی که همکار و هم آهنگ نداشته 
باشد ۳ کیسه ادرار  جمع امل  
شهر زلزله زده  4 عریان  پول 
خرد هندی  لنز  دام 5 متانت 
 ایل  عید ویتنامی ها  بهم بستن 
نخ یا ریسمان ۶ زرتشتی  از دانه 
های روغنی  میل نفس  تعجب 
خانمانه  7 نقش هنری  پرنده 
نور    دریا  حاالت  از    شکاری 
اندک 8 نورانی و درخشان  پرنده 

ای کوچک و خوش آواز 9 پیش 
رو و مقابل  مایه حیات  ترش و 
شیرین  واحد تنیس 10 طالیه 
اعداد  بیماری تنگی نفس  دسته 
و گروه  برزن 11 عدد دریاچه  
روز نیست  حرف پیروزی  روزها 
12 مردن  زورق و کرجی  ماده 
بیهوشی  نه تازی 1۳ وازدن و 
پول  واحد    چیزی  نکردن  قبول 
ترکیه  کلیسا 14 استفاده کردن 
از مواد کهنه و تبدیل آنها به مواد نو 
و قابل استفاده  چوب خیزران 15 
دایره ها سیاستی که مقید به اصول 
و مبانی اخالقی نیست و هرگونه 
هدف به  رسیدن  برای  را   عملی 

 جایز می داند

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
لقنولمحناخمیرک1
ارماسصاقتنایم2
جیاررهشایکبور3
وهیهسکللیساب4
رهزیاجهخسنسس5
هامیمارلیگزت6
یسکاتلسلسمهسه7
یارشیامهزرا8
ادراوزناشیارا9
طیعفاهلاببان1۰
مسنشلگمهدجهد11
ینابرایدراشر12
نازهیمورانگاو13
ایراکبشمنادخی14
نیماتیوهردناهد15

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(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

به یک نیروی خدماتی خانم جهت کار 
در ساندویچی نیازمندیم.

شیفت صبح، واقع در خیابان 
پاسداران، تقاطع محالتی، ساندویچ 

آقای میم.    09155625828
05632425448

آگهی استخــدام
به چند نیروی آقا جهت کار در 
لبنیات سنتی قائم نیازمندیم.

آدرس: مدرس - باهنر غربی  
نبش چهارراه شهید نوربخش 

ساعت مراجعه: 8/30 الی 12 ظهر
09037080144

صبح صادق برفت و زین ماتم     شد سیه پوش عالم و آدم

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

استخـدام
پخـش سراسـری باراکـا

جهت تکمیل نیروی انسانی خود و استفاده از افراد با انگیزه و جویای کار 
طبق جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید:

شرایطجنسیتمدرک تحصیلیتعدادعنوان شغلیردیف

سه سال تجربه کاری و ضامن معتبرآقادیپلم به باال۱ نفرسرپرست فروش۱

یک سال تجربه کاری و ضامن معتبرآقا/خانمدیپلم به باال۶ نفربازاریاب بیرجند۲

فن بیان قوی و ضامن معتبرآقا/خانمدیپلم به باال۱ نفربازاریاب فردوس۳

فن بیان قوی و ضامن معتبرآقا/خانمدیپلم به باال۱ نفربازاریاب قاین۴

حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت استثنایی
افراد با سابقه در اولویت هستند

مراجعه به آدرس: خیابان نرجس بین نرجس 7 و بقیه ا... )عج(- کنار امالک دیوانی
 تلفن تماس: 2-05632371380  همراه روابط عمومی: 09225380145

آموزشگاه مروارید شرق ترم تابستانی ثبت نام می کند:
- دوره های حسابداری پیشرفته )خاص بازار کار(

- آموزش نرم افزار هلو
- آموزش تایپ اصولی 10 انگشتی )فارسی و التین(
ICDL کارور فتوشاپ - کارور ایندیزاین - کارور -

تلفن: 32227164 - 09307901882

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: 05۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: 0۹۱5۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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خبرویژه

اخبار کوتاه

استاندار از صنایع فلزی در بیرجند بازدید کرد

تاکسی اینترنتی خوب یا بد؟

کاری-  این روزها کمتر کسی هست که از تاکسی 
اینترنتی یا تاکسی آنالین استفاده نکرده باشد، حضور 
تاثیر  ما  از  زندگی خیلی  اینترنتی در  تاکسی های 
گذاشته، طوری که شاید روزانه چند بار از  انهااستفاده 
کنیم و یا دوستی داشته باشیم که در یک تاکسی 
آنالین مشغول به کار باشد یا روزی نباشد که اخباری 
در این مورد به گوشمان نرسد. از دوسال پیش در شهر 
بیرجند هم تاکسی های اینترنتی یکی بعد از دیگری 
فعال شدند. رانندگان آژانس از نبود مسافر و درآمد کم 
گالیه مند هستند که  ورود  این تاکسی های آنالین 
هم بر این نارضایتی ها افزوده است.  اکنون بیش از ۵ 
گونه تاکسی آنالین با برندهای گوناگون در این شهر 
فعال هستند. به گفته برخی از همشهریان و رانندگان  
تاکسی  تعداد  این  گنجایش  بیرجند  جمعیت شهر 
اینترنتی را ندارد از طرفی هم با  با توجه به داشتن 
شماره همراه مسافر و اینکه هزینه های متفاوتی گرفته 
می شود  انتخاب یک تاکسی اینترنتی قابل اعتماد کار 
سختی است.  از سوی دیگر این حرفه شغل مناسبی 
برای جوانان و کسانی که جویای کار هستند ایجاد 
کرده است.به گفته برخی رانندگان تاکسی های آنالین 
باید از  طرف مسئوالن و مردمویژه حمایت شوند چرا 
که گاهی موردبرخور بد همشهریان و مسافران و 
اتحادیه تاکسیرانی قرار می گیرند.غالم پور، مدیرعامل 
از  عده ای  گفت:  این  باره  در  اتوبوس رانی  سازمان 
و  کرده اند  راه اندازی  دفتری  اینترنتی  تاکسی های 
راننده هایی از کنار خیابان به کارگیری می کنند بدون 
اینکه نهادی صالحیت آن ها را تائید کند. او بیان کرد: 
ماهیانه به هر راننده ۱۵۰ هزارتومان حقوق داده و هیچ 
پورسانتی از کارکردشان هم اخذ نمی کنند. غالم پور 
بابیان اینکه گزارش هایی مبنی بر مشکالت اخالقی  
احساس  اظهارکرد:  است،  رسیده  راننده ها  برخی 
می شود ادامه فعالیت این تاکسی ها تبعات اجتماعی 
به دنبال داشته باشد. او بیان کرد: تنها تاکسی اینترنتی 
تاکسی«  »آی  است،  تائید  مورد  و  ابالغ شده  که 
هستند.مدیرعامل  شده  تائید  رانندگان  چراکه  بوده 
سازمان اتوبوس رانی شهرداری بیرجند افزود:  درسایر 
به کارگیری  در  نظارتی  هیچ  اینترنتی  تاکسی های 
راننده ها نمی شود.رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی 
هم با اشاره به فعالیت تاکسی های اینترنتی در بیرجند 
بیان کرد: این تاکسی ها مانند قارچ می رویند و ما به 
جد با آن ها برخورد کرده و اعمال قانون می کنیم.در 
نهایت وجود تاکسی های اینترنتی هم به مانند سایر 
امکانات رفاهی برای مردم الزم است ولی در وهله 
نخست باید فرهنگ استفاده از آن مثل سایر چیزها را 
یاد بگیریم رانندگان و مردم بتوانند از رفاه مناسب و در 
شان خود برخوردار شوند.  ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

  سه روز مهلت استاندار برای جذب اعتبار تملک دارایی

تمرکزبراقدامات زودبازده برای کاهش تصادفات
کاوش- جلسه مشترک کمیته اجرایی کمیسیون 
ایمنی حمل و نقل و شورای ترافیک استان با حضور 
فرمانده پلیس راه کشور برگزار گردید. در این جلسه 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
از اجرای مصوبات کمیته و  وضع کلی  گزارشی 
تلفات تصادفات جاده ای استان ارائه نمود. سردار 
حمیدی فرمانده پلیس راه کشور  نیز در این جلسه 

بر ضرورت تمرکز استان بر اقدامات زود بازده باتوجه 
به تنگناهای اعتباری پروژه های عمرانی و همکاری 
شهروندان با پلیس تاکید نمود و اعالم کرد با برنامه 
انجام شده بزودی تحول جدی در تقویت  ریزی 
نظارت پلیس بر رفتار ترافیکی ایجاد خواهد شد. وی 
همچنین بر ساخت 2 پاسگاه پلیس راه در استان طی 
سال های 96 و 97 و احداث 2 پاسگاه در برنامه 98 

و 99 توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اشاره نمود و تامین زیرساخت الزم را با توجه به 
تازه تاسیس بودن استان از ضروریات تقویت نظارت 
برشمرد.  وی همچنین از نوآوری در حوزه پیشگیری 
از وقوع جرم در جهت فرهنگ سازی ترافیکی توسط 
برخی قضات تقدیر نمود و ادامه این همکاری برای 
تقویت فرهنگ سازی و همکاری رسانه ها تاکید  

کرد. معاون امور عمرانی استانداری هم بر ضرورت 
نگاه ملی به تنگناهای استان و اصالح شاخص های 
تخصیص اعتبار تاکید نمود و اعالم کرد: اگر نگاه  
فقط به جمعیت و میزان ترافیک باشد در استانی با 
این  وسعت، کار خدمات رسانی و تامین زیرساخت 
ها بسیار به مشکل خواهد خورد.  میرجعفریان بر 
رفع تنگناها جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت 

ترانزیتی استان و ایجاد درآمد در این حوزه برای 
کلیدی  نکته  یک  به عنوان  زیرساختها  به  کمک 
اشاره نمود و پیگیری ویژه پلیس راه از حوزه های 
ذیربط جهت تغییر نگاه مسئوالن در سطح ملی را 
خواستار شد. در این جلسه وضوع تامین منابع جهت 
اقدامات زودبازده با اولویت مباحث ایمنی حمل و نقل 
و کاهش تصادفات جاده ای مورد تاکید قرار گرفت.

آزمون سراسری ۹۸ در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

دادرس مقدم- مدیر اجرایی آزمون سراسری دانشگاه بیرجند گفت: آزمون سراسری با حضور 6 هزار و 67۳ داوطلب در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. خزیمه نژاد افزود: داوطلبان مرکز استان در پنج 
گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی در دانشکده های علوم، مهندسی، ساختمان استاد حسن پور و ادبیات دانشگاه بیرجند به رقابت خواهند پرداخت.وی 
گفت: کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و انسانی صبح پنجشنبه، هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۱۳ تیر جاری و کنکور علوم تجربی و زبان های خارجی به ترتیب صبح و عصر جمعه برگزار خواهد شد.

انتصاب فرماندار سربیشه

فرماندار  سمت  به  محمدی  محمد  صداوسیما- 
شهرستان سربیشه منصوب شدطی حکمی از سوی 
رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد محمدی به عنوان 
فرماندار شهرستان سربیشه منصوب شد. محمدی 
اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون  این  از  پیش 

فرمانداری نهبندان بود.

خلع ید ۱۴.۵ هکتار از
 اراضی ملی در  استان

 مهر- مدیرکل منابع طبیعی از خلع ید ۱۴.۵ هکتار 
از اراضی ملی در استان طی سه ماهه نخست سال 
جاری خبر داد. نصرآبادی صبح دوشنبه در نشست 
خبری با اشاره به آمار و اطالعات تخلفات بررسی 
یگان  حوزه  در  امسال  نخست  ماهه  سه  در  شده 
سه  طی  اظهارکرد:  استان  طبیعی  منابع  حفاظت 
پرونده در یگان  اول سال جاری ۳۱2 فقره  ماهه 
حفاظت منابع طبیعی استان تشکیل شده است.وی 
با اشاره به کاهش 6۵.۵ درصدی پرونده های خلع 
ید در استان بیان کرد: در این مدت ۱۵۱ فقره پرونده 
تخلف در راستای چرای بی رویه دام در مناطق قرق 
شده استان تشکیل که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 2.۵ درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به 
تخلف ماده ۵۵ در زمینه تخریب و تصرف عرصه 
های منابع طبیعی نیز بیان کرد: ۵2 فقره پرونده در 
مساحت بیش از 72 هکتار تشکیل شده است. به 
گفته وی تخلفات در زمینه تخریب و تصرف عرصه 
های منابع طبیعی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
عنوان  نصرآبادی  است.  داشته  افزایش  8۵ درصد 
کرد: طی این مدت ۱66.۵ هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی استان در قالب ۵8 پرونده رفع تصرف 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴ درصد 

افزایش داشته است.

سالیانه 200 نفر متکدی 
جمع آوری می شوند

حسینی- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند از 
جمع آوری ۱۰ نفر متکدی معتاد روز گذشته در بهشت 
متقین خبر داد و گفت: مرکز جمع آوری متکدیان 
شهرداری سالیانه 2۰۰ نفر را در سنین  گوناگون، 
معتاد یا غیر معتاد، جمع آوری می کند. شاکری در 
گفتگو با آوا، با بیان این که گروهی کامل متشکل 
از فرمانداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کمیته 
امداد، بهزیستی و نیروهای شهرداری،  کارجمع آوری 
متکدیان و کودکان کار را انجام می دهند، ادامه داد: 
کودک کار با نظر معاونت قضایی تحویل بهزیستی 
داده می شود و یا اگر معتاد باشد او را به مراکز ترک 
اعتیاد می فرستند. وی با اشاره به این که کودکان 
کار بازار سرپوش بیرجند نیز در برنامه جمع آوری 
قرار دارند، اضافه کرد: کارگروه جمع آوری متکدیان 
خیلی محکم و جدی کار را انجام می دهد ، مردم 
نیز می توانند در صورت مشاهده این قبیل موارد، 
با ۰۵6۳22222۰2 تماس بگیرند و گزارش دهند. 
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند بزرگترین 
دانست  کار  نبود  را  متکدیان  موضوع  در  مشکل 
یا ترک  آوری  از جمع  این وجود پس  با  و گفت: 
اعتیاد دوباره به کار تکدی گری باز می گردند. در 
این راستا اداره کار و فنی و حرفه ای می توانند با 
ارائه آموزش هایی برای  مهارت آموزی زمینه کار 
در خانه این افراد را فرآهم کنند البته این موضوع 
کار بسیار سختی بوده و تکاپویی ملی می خواهد. 
نیز عنوان  زباله گردها  شاکری درباره جمع آوری 
کرد: با اجرای طرح تفکیک زباله در هر منطقه از 
شهر، زباله گردها نیز جمع آوری می شوند. به گفته 
وی اکنون کار تفکیک زباله در مهرشهر برای 6 هزار 
خانوار شروع و برداشت انجام شده است  ومحله به 

محله به سمت جنوب شهر  ادامه خواهد داشت.

مدیران با تولیدکنندگان مدارا کنند
گروه خبر- استاندار در ادامه در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید گفت: دستگاه های متولی واحدهای 
تولیدی باید چرخه خدمت رسانی را روان کنند و 

مدیران با تولیدکنندگان مدارا کنند.
 معتمدیان روز دوشنبه در دومین بازدید از شهرک 
صنعتی بیرجند از 6 واحد تولیدی صنایع فوالدی 
و فلزی مستقر در این شهرک صنعتی بازدید کرد. 
وی در این بازدید که بیش از 2 ساعت به طول 
انجامید از کارخانه های ایستا دژ شرق، میخ مفتولی 
صدر صنعت، سامان فوالد، نیما سوله، طاق بیست 
و آریا سوله بازدید کرد و صحبت ها و درخواست 
های مدیران این واحدهای تولیدی را شنید. مالیات، 
بیمه تامین اجتماعی، تسهیالت سرمایه در گردش و 
بروکراسی پیچیده اداری از عمده مشکالتی بود که 
در این بازدید توسط فعاالن واحدهای تولیدی استان 
به آنها اشاره شد. بازدید از واحدهای تولیدی فعال 
و نیمه فعال در حوزه های  گوناگون هر هفته در 
دستور کار استاندار  و مسئوالن دستگاه های اجرایی 
ذی ربط قرار دارد و این دومین بازدید معتمدیان 

از شهرک صنعتی بیرجند بود. در پایان این بازدید 
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

واحدهای  مدیران  نشست  این  در  که  شد  برگزار 
این  و  پرداختند  خود  مشکالت  بیان  به  تولیدی 

کارگروه ۱۵ مصوب داشت.
وی  اظهار کرد: از ابزارها و راهکارهای قانونی در  

رفع موانع واحدهای تولیدی ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید است. وی با بیان اینکه تقویت ستادهای استانی 

از جمله رویکردهای دولت است گفت: هدف از این 
جلسات رفع موانع است نه مانع شدن تولید و  مدیران 
باید با تولیدکنندگان مدارا کنند و شرایط سخت کشور 
را درک و از تولیدکنندگان حمایت کنند. معتمدیان 

تصریح کرد: میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی 
بازدید می کنیم تا مدیران نیز از نزدیک با مسائل 

و مشکالت و تالش تولیدکنندگان آشنا شوند و با 
تبادل و هم اندیشی مشکالت را برطرف کنیم. وی 
با بیان اینکه جلسات باید همراه با خروجی مناسبی 
باشند ادامه داد: نیازمند کار جمعی هستیم و باید 

تبادل نظر و هم  بخش های خصوصی در بحث 
اندیشی ورود کنند. وی خاطرنشان کرد: واحدهای 
سرمایه های  که  داریم  موفقی  صنعتی  و  تولیدی 
آنچنانی نداشتند اما به دلیل مدیریت و تدبیر چرخ 
تولید آنها می چرخد بنابراین باید این واحدهای موفق 
نیز معرفی شوند. معتمدیان اظهار کرد: باید بررسی 
عمیقی در مشکالت داشته باشیم و این مشکالت 
این  محصوالت  فروش  برای  و  کنیم  احصا  را 
واحدهای تولیدی نیازمند بازارهای جدید هستیم و 
مرز افغانستان یک فرصت برای استان است و در 
تعامالت با افغانستان باید زمینه ارتباط و بازار فروش 
برای استان داشته باشیم. استاندار بیان کرد: بانکها، 
دستگاه ها و مدیران دستگاه های اجرایی ارتباط 
بیشتری با تولید کنندگان داشته باشند و ارتباطات 
خشک اداری را منعطف کنند. وی با بیان اینکه با 
توجه به تحریم ها باید نگاه ما به استفاده از تولید 
داخل باشد، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی از 
واحدهای تولیدی بازدید داشته و برای رفع مشکالت 

تولیدکنندگان جلسات هم اندیشی برگزار کنند.

گروه خبر-با تذکر به دستگاه های اجرایی در خصوص 
عدم جذب ۱8۱ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی 
گفت: عدم جذب اعتبار توسط مدیران دستگاه های 
اجرایی قابل قبول نیست و معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار مصوب کند که 72 ساعت برای 

تعیین تکلیف مبالغ نقدی در نظر گرفته شود.
 معتمدیان شامگاه یکشنبه در شورای برنامه ریزی 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  کرد:  اظهار  استان 
تملک  اعتبارات  دارند  فرصت  ساعت  استان 72 
تا  و  کرده  تکلیف  تعیین  را  خود  نقدی  دارایی 
حق  نکنند  تکلیف  تعیین  مسئله  این  زمانی که 
اداره ای  اگر  افزود:  ندارند.وی  را  استان  از  خروج 
خواهد  برخورد  کند  کوتاهی  اعتبارات  جذب  در 
می دهیم. گزارش  نیز  مربوطه  وزارت  به  و  شد 

استاندار عنوان کرد: همه شرایط کنونی کشور را 
کاهش  تحریم ها،  تشدید  به  توجه  با  و  می دانند 
زمینه  این  در  و محدودیت هایی که  نفتی  درآمد 
وجود دارد، مجلس و دولت برنامه هایی را طراحی 
کنیم. عبور  شرایط  این  از  بتوانیم  که  کردند 

 بودجه کشور امسال 3 بار تعدیل شد
معتمدیان با بیان اینکه در سال جاری بودجه کشور 
سه بار تعدیل شد و در آخرین بخشنامه بحث ۳۰ 
درصد تعدیل مبالغ پروژه ها ابالغ شد، اضافه کرد: 
با توجه به محدود بودن سقف اعتبارات استان باید 
تأکید  باشیم.وی  ملی  اعتبارات  جذب  دنبال  به 
کرد: مهم ترین موضوعی که در جلسات مختلف 
تأکید کردیم بحث استفاده از ظرفیت های ملی و 
کشوری است که با همکاری نمایندگان استان، 
اجرایی  استان  مدیران  و  برنامه وبودجه  سازمان 
شده و توانسته ایم از ظرفیت وزارتخانه ها استفاده 

کنیم.استاندار تصریح کرد: با رایزنی می توانیم سهم 
بیشتری از ظرفیت صندوق توسعه ملی بگیریم.

وی با بیان اینکه در موضوع آبخیزداری حدود ۵ 
برابر اعتبارات ملی در سال جاری جذب می شود، 
اضافه کرد: در مرمت قنوات نیز اعتبارات خوبی 
در اختیار استان قرار داده خواهد شد.معتمدیان بیان 
کرد: در کار نوسازی و تجهیز مدارس، حوزه راه 
اعتبارات  و شهرسازی و آب و فاضالب شهری 
خوبی برای تمام شهرستان ها دیده شد، همچنین 
ایدرو  شرکت  واگذاری  خصوص  در  جاری  سال 
ریال  میلیارد  هزار  یک  حدود  صمت  سازمان  در 

شد.وی  خواهد  اجرایی  استان  در  سرمایه گذاری 
افزود: با تالش رئیس سازمان برنامه وبودجه استان 
اعتبارات در حال تخصیص است که از دغدغه های 
فرمانداران و مسئوالن استانی کاسته خواهد شد و 
باید همه در این مسیر کمک کنند که به نتیجه برسد. 
استاندار با بیان اینکه اعتبارات محدود است، عنوان 
کرد: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تالش 
بر رعایت عدالت در تخصیص هزینه های جاری 
بین دستگاه های استان بود.معتمدیان افزود: تأکید 
شده در هیچ بخشی نسبت به سایر بخش ها نباید 
کاهش داشته باشیم و اگر هم مواردی مورد اعتراض 

نشود. ضایع  حقی  که  شود  بررسی  حتماً  است 

حق ندارید از محل کار خود خارج شوید!
وی اضافه کرد: مدیران تا زمانیکه مبلغ را تعیین تکلیف 
نکنند حق ندارند از محل کار خود خارج شده و باید 
پاسخگو باشند.معتمدیان گفت: معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه وبودجه استان 
بررسی کنند که دستگاه هایی که اعتبار تملک دارایی 
آن ها تعیین تکلیف نشده با تصمیم گیری در استانداری 
هزینه  شود. باشد  الزم  که  جایی  در  اعتبارشان 

مدیران بی تفاوت به جذب
 اعتبار به مردم معرفی می شوند

وی تصریح کرد: در شرایطی که در استان برای 
گرفتن اعتبارات تالش می شود اینکه مدیری نسبت 
به جذب اعتبارات بی تفاوت باشد قابل قبول نیست 
و رئیس سازمان برنامه وبودجه با بازرسی استانداری 
کوتاهی دستگاه مربوطه را هم به وزارتخانه مربوطه 
کنند. عمومی  اطالع رسانی  هم  و  دهند  گزارش 

استاندار با اشاره به واگذاری 8 واحد از 96 واحد 
را  استان  منابع  از  بخشی  می توان  گفت:  دولتی 
همچنین  و  کرد  تأمین  قانونی  ظرفیت  این  از 

پروژه های اولویت دار در استان مثل راه آهن اتصال 
بیرجند به گناباد را از این طریق مدیریت کرد.وی 
یادآور شد: دبیرخانه معاونت هماهنگی امور عمرانی 
پیشرفت های خوبی داشته اما اطالع رسانی نشده و 
باید رسانه ها، روابط عمومی استانداری اقداماتی که 
در این مدت انجام شده را به اطالع مردم برسانند.

سنگ روی یخ شدیم
نماینده مردم فردوس، بشرویه، سرایان و طبس 
در مجلس با انتقاد از روند جذب سرمایه گذار در 
استان گفت: سرمایه گذاری را به استان آوردیم 
اما به دلیل برخورد برخی از مدیران سنگ روی 
در  مدیران  از  برخی  داد:  ادامه  وی  شدیم.  یخ 
مقابل نیاز سرمایه گذار گفتند که زمین اجاره ای 
به مدت سه سال به سرمایه گذار واگذار می کنیم 
که سرمایه گذار این شرایط را قبول نکرده است.
و  مدیریت  سازمان  از  انتقاد  با  امیرحسنخانی 
بیان کرد: طبس و بشرویه  استان  برنامه ریزی 
به  اما  دارند  ضعف  شاخص ها  از  بسیاری  در 
عنوان شهرستان های برخوردار معرفی شده اند. 

بیرجند بیشترین کمبود
 فضای آموزشی را دارد

در  هم  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
فضای  کمبود  زمینه  در  بیرجند  گفت:  مجلس 
آموزشی از تمامی شهرستان های استان عقب تر 
است.عبادی افزود: مهرشهر و شهرک های اقماری 
بیرجند با بحران کمبود فضای آموزشی مواجه هستند 
که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.وی اظهار  
کرد: اگر احیاناً در این شرایط، اعتباراتی به مرکز 
کشور برگشت کند و ظرفیتی باشد که از آن استفاده 

نشود، قابل بخشش نیست.

اجرای طرح های ضربتی برای
 رفع کم آبی ضروری است

باید  نیز گفت:  نهبندان و سربیشه  نماینده مردم 
طرح های ضربتی برای آبرسانی پایدار به روستاها به 
اجرا درآید تا مشکل کم آبی روستاییان در کمترین 
زمان حل شود.افضلی افزود: برای آبرسانی پایدار 
به روستاهای شهرستان های سربیشه و نهبندان 
مجتمع های آبرسانی تعریف شده است که برای 
تکمیل این مجتمع ها به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
آبرسانی  مجتمع  اینکه  بیان  با  داریم.افضلی  نیاز 
خوشاب سربیشه برای آبرسانی پایدار به 2۵ روستا 
در  کرد:  اضافه  است،  اجرا  در دست  مرز  نوار  در 
تومان  میلیارد  هشت  مجتمع  این  اجرای  زمینه 
اعتبار هزینه شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر برای 
اتمام این طرح نیاز داریم. وی بیان کرد: امسال 
پیگیری های زیادی در خصوص اختصاص اعتبار 
ویژه برای احیا و مرمت قنوات انجام گرفت ولی به 
نتیجه نرسید و پیگیر هستم که از محل اعتبارات 
سال آینده برای قنات نیز اعتبارات خوبی بگیریم.
نشست  این  در  هم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: اکنون ۴8۰ کالس درس در استان کمبود 
داریم که از این تعداد ۳۰۰ کالس در بیرجند به 
ویژه در شهرک های اقماری کمبود داریم. واقعی 
و  داریم  استان  در  کانکسی  کالس   ۱67 افزود: 
بیشترین کالس های کانکسی در شهرستان های 
درمیان، طبس و قاینات وجود دارد.وی بیان کرد: 
بیشتر مدارس استان اوایل انقالب ساخته شده و 
فرسوده هستند و ۱۳ درصد مدارس استان تخریبی 

و نیازمند بازسازی هستند.

ری
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*مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
از ابتدای سال گذشته تا پایان سه ماه نخست امسال 
بیش از 67 میلیون لیتر مصرف بنزین در استان صرفه 

جویی شده است.
*مدیرکل تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان خوش 
حساب و دارای کارگاه های فعال تا ۱۳ شهریور امسال از 
۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند می شوند. 
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
بیش از ۳ میلیارد و 7۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد 
معدنی در استان داریم گفت: معادن خراسان جنوبی 

اشتغالی برای ۱2 هزار نفر رقم زده است
*به گفته  مدیرکل امور عشایر   ۱8میلیارد تومان اعتبار 

ملی برای آبرسانی به عشایر اختصاص یافت.
*استاد دانشگاه کلن کشور آلمان برای افزایش تبادالت 
علمی و روابط بین المللی در دانشگاه بیرجند سخنرانی کرد.

*مأموران پلیس آگاهی استان ۱2۵هزار قرص غیرمجاز 
از یک دستگاه اتوبوس کشف کردند.

*۳۵ نفر از دهیاران استان زنجان با هدف آشنایی با 
به  بومگردی  اقامتگاه های  و  گردشگری  طرح های 

شهرستان سرایان سفر کردند.
*معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
یکبار  ظروف  مصرف  کاهش  طرح  گفت:  بیرجند 

مصرف در دستورکار دانشگاه قرار گرفت.
*به گفته کارشناس هواشناسی استان از امروز سه شنبه 
با تاثیر زبانه های سامانه پرفشار جوی از شدت گرمای 

هوا کاسته خواهد شد.
*معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن از آغاز طرح نظارتی ویژه خدمات عمومی 

و دولتی در استان از ۱۰ تیر لغایت ۱۰مرداد خبر داد.

نت
نتر

س: ای
عک

ری
 اکب

س:
عک

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳2۴۱۵0۸۱ - 0۹۱۵۵۶۱۷۸۴۶

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سرخ پوست
16:1521:45شروع سانس

تگزاس 2سامورایی در برلین
14:301820شروع سانس

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس شعبه 1: بلوار صیاد شیرازی - واحد 42- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم 10 و 12 - جنب بانک ملت
0۹155600850

خرید نقدی 

۱0 درصد 

تخفیف



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

امام علی علیه السالم فرمودند : 
َفِر اْستََعدَّ  َر بُْعَد السَّ َمْن تََذکَّ

هر کس دوری سفر )قیامت( را یاد کند آماده راه گردد. 
)نهج البالغه: ص 1222، حکمت 2۷2( 

12:37
20 :06
23 :46
3 :49
5 :29

میزان-رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، 
در  درگیر  افراد  همه  و  ضابط  کارشناس،  وکیل، 
پرونده های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد 
هستند، گفت: با همکاری همه بخش های نظارتی 
داخل قوه قضائیه و بخش های بیرونی کمیته ای فعال 
خواهد شد. سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته 
قوه قضائیه، شاخص ترین برنامه این هفته را دیدار 

مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم 
رهبری دانست و با بیان اینکه تاکیدات حکیمانه 
رهبر معظم انقالب باید در همه بخش ها و زوایای 
قوه قضائیه اجرایی شود، تصریح کرد: اولین گام در 
ارتباط با تحول دستگاه قضایی، مساله شناخت قوه 
قضائیه و بررسی دقیق کاستی ها و نواقص است که 
این بررسی میدانی در بخش های قضایی، نظارتی و 
سازمان های تابعه قوه قضائیه، در حال انجام است. 
گام دوم، عبارت است از اجرای برنامه تحول در سه 
بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که به 
حمدا... بخش های کوتاه مدت و میان مدت این 
برنامه تحولی با برگزاری جلسات فشرده ابالغ شده 
است. رئیس قوه قضائیه، برنامه بلند مدت تحول را 
نیازمند کار و پیگیری بیشتر دانست و افزود: ستاد 
اجرای تحول در دستگاه قضایی زیر نظر معاون اول 
قوه قضائیه و با دبیری معاون راهبردی جهت پایش 
روند اجرای برنامه ها و رفع موانع اجرایی فعال خواهد 
شد تا هم مردم و هم مسئوالن، دست اندرکاران و 
اجزای خود دستگاه قضایی این تحوالت را کامال 
لمس کنند و از نتایج آن بهره مند شوند. آیت ا... 
رئیسی، محور دوم تاکیدات رهبر معظم انقالب را 

که دغدغه همه مسئوالن قضایی است، مساله فساد 
در قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: فساد درون قوه 
قضائیه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی 
مبارزه با فساد نیز خود قضات شریف و مسئوالن 
قضایی هستند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و 
همه افراد درگیر در پرونده های قضایی مشمول امر 
خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا با همکاری 
همه بخش های نظارتی داخل قوه قضائیه نظیر مرکز 
و  انتظامی قضات  دادسرای  و  اطالعات  حفاظت 
همچنین بخش های بیرونی از جمله نیروی انتظامی، 
دستگاه های امنیتی و ... کمیته ای فعال خواهد شد که 
البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است. رئیس قوه 
قضائیه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری 
فعال همه بخش های مرتبط با پرونده ها از جمله 
کانون وکال، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 
مرکز مشاوران قوه قضائیه و سایر بخش ها باشیم. 
می خواهیم واقعا همه حس مبارزه با فساد را داشته 
نباشد.  غایب  میدان،  این  در  هیچکس  و  باشند 
کمیته مذکور با حضور همه بخش ها تشکیل خواهد 
شد تا موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم 
هم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه 

قضائیه هیچ رحمی نخواهیم داشت. آیت ا... رئیسی با 
اشاره به موضوع رفع اطاله دادرسی، اظهارکرد: عموم 
پرونده ها با مشکل اطاله دادرسی مواجه نیستند، اما 
بعضی پرونده ها در برخی استان های خاص به دلیل 
کثرت ورودی و کمبود نیروی انسانی به این مشکل 
دچار هستند و ما معتقدیم این نگرانی دغدغه مندان 
دادرسی عادالنه، باید با انجام کار جدی کارشناسی و 

مطالعات دقیق، هر چه زودتر رفع شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه قوه قضائیه عالوه بر صبغه سلبی و 
برخوردی، واجد چهره ای ایجابی در بخش دفاع از 
عدالت و آزادی های مشروع است، بر لزوم فراهم 
ساختن ساز و کار های الزم برای این امر تاکید 
کرد و یادآور شد: از معاونت حقوقی می خواهم که 
ساز و کار این بند مهم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی 
را که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، 
فراهم کنند تا گسترش عدل و دفاع از آزادی های 
مشروع به شکلی قاعده مند و مشخص به مرحله 
اجرا درآید. وی با تاکید بر عزم جدی همه اجزای 
قوه قضائیه برای اجرای رهنمود های مقام معظم 
رهبری تصریح کرد: امروز اولویت کشور، مقاومت 

و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت 
از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه به 
ویژه مسئوالن دستگاه های مختلف می خواهم که 
ضمن پرداختن به اولویت ها، از هر گونه حاشیه 
سازی پرهیز کنند. طرح برخی مسائل در سطح 
افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع نمی کند بلکه 
صرفا موجب نگرانی بی جهت مردم می شود. بر 
همین اساس باید اگر مساله ای هم وجود دارد، بین 
مسئوالن قوا و دستگاه ها در دیدار ها و جلسات 
مورد  درستی  به  نیز  حل ها  راه  تا  شود  مطرح 

بررسی قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم 
انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی ها گفت: اروپا 
همچنان متعهد است مشکالتی را که به ناحق برای 
ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک 
خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست، اما 
به هیچ عنوان کفایت نمی کند و کسی نباید به این 
قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس 
امیدواریم کشور های اروپایی با حفظ استقالل خود 
در برابر زیاده خواهی های ایاالت متحده آمریکا، به 

آنچه در برجام متعهد شده اند عمل کنند.

رئیسی:بهفساددرونقوهقضائیهرحمنمیکنیم سرلشکررشید:برایتحمیلهزینه
سنگینبهمتجاوزانآمادهایم

ایرنا- فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( 
اینکه زمان و دامنه جنگ در  با هشدار در مورد 
تحمیل  برای  گفت:  بود،  نخواهد  کسی  کنترل 
از  بیشتر  بسیار  متجاوزان  به  سنگین  هزینه های 

گذشته آماده و چابک هستیم.

ظریف:ذخایراورانیومایران
از۳۰۰کیلوگرمعبورکرد

باشگاه خبرنگاران-محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران 
مرز ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده را رد کرده 
است، گفت: آن گونه که من اطالع پیدا کرده ام، 
ایران طبق برنامه اش از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور 
کرده و این موضوع را قبال هم اعالم کرده بودیم.

الریجانی:ترامپدرصحنه
بینالمللیبیآبروست

ایرنا-رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایطی 
که تحریم های ظالمانه آمریکا برای اقتصاد کشور به 
وجود آورده است، گفت:  این فرد رفتارهای رذیالنه ای 

دارد و در صحنه بین المللی فردی بی آبرو است.

حجاریان:ازاهدافآمریکاتجزیه
ایراناست

آخرین خبر- سعید حجاریان یکی از اهداف آمریکا 
را تجزیه ایران دانست و گفت: البته مردم مقاومت 
خواهند کرد. وی گفت: زمانی که آمریکا می گوید 
نکته  این  به  باید  است،  میز  روی  گزینه ها  همه  
از گزینه های او و به خصوص  توجه کرد که یکی 

هم پیمان های منطقه ای اش تجزیه  ایران است.

امیرپوردستان:جبههمقاومت
گوشبهفرمانرهبرانقالبهستند

فارس- رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان 
اینکه فرماندهی مقام معظم رهبری در محور مقاومت، 
کلیدی و محوری است، گفت: جریان مقاومت در 
لبنان، عراق، سوریه، یمن و بحرین، هرکدام رهبرانی 
دارند که این رهبران گوش شان به تدابیر و فرامین مقام 

معظم رهبری است تا آن را پیاده کنند.

افزایشقیمتنانقطعینشدهاست

اصناف  اتاق  نایب رئیس  درستی،  ابراهیم  تسنیم- 
کشور با بیان این که افزایش قیمت نان در مرحله 
این  در  هیچ مصوبه ای  هنوز  گفت:  است،  مذاکره 

رابطه به دست اتاق اصناف ایران نرسیده است.

یکبارباکارتسوختبنزینبزنید

ایرنا- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
کرد  توصیه  سوخت  هوشمند  کارت  دارندگان  به 
که تا پایان تیرماه، حداقل یک بار با کارت سوخت 

شخصی خود سوخت گیری کنند.

وعدهکاهشقیمتسیبزمینی

به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  تسنیم- 
مشکالت نظام توزیع و عدم همکاری میادین میوه و 
تره بار گفت: خط اعتباری برای جمع آوری سیب زمینی 
و عرضه مستقیم آن به مصرف کننده در نظر گرفته 
شده و قیمت این محصول تا هفته آینده کاهش می یابد

فروشسفتههایجدید
ازامروزآغازمیشود

ایرنا- سفته های جدید که توسط وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تهیه شده است از امروز ۱۱ تیر در شعب 
بانک ملی ایران عرضه می شود. بانک ملی اعالم 

کرد سفته های قدیمی همچنان دارای اعتبار هستند.

کاهشقیمتدالر
درکانال12هزارتومان

تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانک ها با کاهش 
نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین 
شده است.صرافی های بانک ها روز گذشته قیمت دالر 
را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم 
کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۲ 

هزار و 7۰۰ تومان خریداری می کنند.

گرانیمسکنرابااستارتاپها
حلمیکنیم

ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: سعی داریم با ایجاد 
نظام اجاره داری حرفه ای و ورود استارتاپ ها تب و تاب 
بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند 

راحت تر و روان تر با یکدیگر در ارتباط باشند.

 ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: در برابر فشارهای 
بین المللی کوتاه نمی آییم و ما همراه مردم دنیا، 
آنها را مجبور خواهیم کرد که جز با زبان احترام 
با ملت ایران سخن نگویند و هیچ گاه یک ایرانی 
را تهدید نکنند. محمدجواد ظریف با تحلیل شرایط 
کنونی کشور افزود: فشارهایی که امروز آمریکا بر 
جمهوری اسالمی ایران وارد کرده ناشی از قدرت 

آمریکا و ضعف ما نیست.
خاطر  به  فشارها  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
منطقه ای  حوزه  در  آمریکا  مستمر  شکست های 
و بین المللی در برابر ایران است.رئیس دستگاه 
نتیجه  این  به  آمریکایی ها  داد:  ادامه  دیپلماسی 
رسیدند که جمهوری اسالمی ایران با توافق برجام 
از زنجیره هایی که به دست آن زده شده بود آزاد 
شده و توانسته در منطقه پیشروی کند، حضورش 

را افزایش داده است و قدرت و نفوذش را در منطقه 
باال ببرد و همزمان آمریکایی ها هر روز در صحنه 

بین المللی منزوی تر شدند. 
ظریف تصریح کرد: آمریکا برای اینکه علیه ایران 
حامی پیدا کند به هر وسیله ای متوسل می شود به 
طوری که سال گذشته چهار بار جلسه شورای 
امنیت را برای محکوم کردن ایران یک بار در 
سطح رئیس جمهوری و یک بار در سطح وزیر 
امور خارجه برگزار کرد، اما ناموفق بود و بر این 
اساس آمریکایی ها وادار شدند که از تنها حربه 
باقی مانده که حربه اقتصادی بود، استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در 
موضع ضعف نیست به طوری که آمریکایی ها 
در عراق، سوریه، لبنان و یمن شکست خوردند، 
افزود: آمریکایی ها در حوزه اقتصادی از فرصت 

صحنه  بر  دالر  حاکمیت  با  که  مدتی  میان 
فشارهایی  کردند  سعی  داشت،  وجود  اقتصادی 

بر ما وارد کنند اما در حقیقت در درازمدت برای 
خودشان مشکل ایجاد کردند. وزیر امور خارجه 

یادآور شد: اخیراً روسیه و چین تصمیم گرفتند که 
معامالت خود را بدون دالر انجام دهند، همچنین 

سال گذشته دالر از ۳۵ درصد معامالت ایران و 
امارات و هند تصمیم  ترکیه حذف شد و حتی 

گرفتند که در بخشی از معامالت شان از دالر 
استفاده نکنند و همه اینها به معنای کاهش نقش 

دالر در معامالت بین المللی است.
نیز گفت: ارزش  اینستکس  وی در مورد اجرای 
استراتژیک و راهبردی آن به فاصله گرفتن نزدیک 
ترین متحدان آمریکا از آن است، امروز ما در کوتاه 
مدت ناچاریم از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی 
کنیم. مقابله  آمریکا  اقتصادی  حربه  این  با   ملی 
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: ایران در چند سال 
گذشته نشان داد که در برابر احترام، با احترام برخورد 

کرده و در برابر فشارها، مقاومت می کند. 
ظریف تصریح کرد: آمریکا به دنبال شکستن مقاومت 
و معیشت مردم ایران است. مردمی که در چهار دهه 
اخیر به خوبی مقاومت کردند و رکن اساسی اقتدار 

ایران همین مردم هستند.

ظریف:دربرابرفشارهاکوتاهنمیآییم

همکارعزیزسرکارخانمحیدریوخاندانمعززحیدری
ضایعه درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما تسلیت می گوییم
 و با ذکر صلوات و خواندن فاتحه یاد و نامش را گرامی می داریم. 

هیئتفاطمیه،دارالشفاءفاطمهزهرا)س(
درمانگاهولیعصر)عج(،داراالیتامفاطمهزهرا)س(

خانوادهمحترمحیدری
با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده

 از خداوند یکتا ترفیع درجات برای آن مرحوم در بهشت اعلی و مزید فضل و رحمت الهی 
برایشان و طول عمر با عزت برای بازماندگان به همراه سالمتی شان خواهانیم.

هیئتحسینیبیرجند

جنابآقایمهندسمحمدی
 فرزند خطه شهید پرور نهبندان

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

فرماندارشهرستانسربیشه
 تبریک عرض می نمایم.امید است کمافی السابق تحت رهنمودهای خردمندانه 
مقام عظمای والیت و رهبری)مدظله( منشاء اثر و خیر و برکت بوده و باشید.
 توفیق روز افزون آن برادرارزشی و انقالبی را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

علیرضااسدی-ثبتاسنادوامالکسربیشه

مژده به همشهریان عزیز خراسان جنوبی:
 تاالر پذیرایی سی کاج با سالن های مجلل و به روز 

* تخفیف ویژه برای زوج های همشهری
*  کیفیت عالی با قیمت مناسب

 اتالر پذریایی سی کاج

آدرس:  معصومیه - حاشیه میدان ابن حسام - تاالر سی کاج 
تلفن: 32358223-09155600562 

ساعت پاسخگویی: 8:30 الی 13 و 15:30 الی 20:30


