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روز قلم و چالش های
 قلم به دستان!

 صفحات تقویم را که ورق بزنیم روز 
قلم«  »روز  عنوان  با  تیر  چهاردهم 
یک  گذاری  نام  کند.  می  خودنمایی 
روز به نام قلم و کسانی که دست به 
قلم هستند نشان از فرهنگ دیرینه این 
سرزمین دارد. چرا که ابوریحان بیرونی 
در کتاب آثار الباقیه خود آورده است که 
چهاردهمین روز از تیر را ایرانیان باستان، 
روز تیر )عطارد( می نامیدند. از طرفی 
سیاره تیر یا همان عطارد، در فرهنگ 
ادب پارسی، کاتب و نویسنده ستارگان 
را  روز  این  مناسبت  همین  به  است. 
نویسندگان می دانستند و گرامی  روز 

می داشتند.  ... مشروح در صفحه 2

میالد کریمه اهل بیت )س(
حضرت فاطمه   معصومه

مبارک باد

 ترافیک رایزنی های استاندار در پایتخت

رئیس جمهور پایِ کارِ
 توسعه خراسان جنوبی
پرونده توسعه استان با تالش معتمدیان روی میز روحانی قرار گرفته و اعتبارات مناسب 
برای پروژه فوالد قاین و سرمایه گذاری شرکت ایمیدرو در مطالعات و اکتشاف معادن ، 
انتقال آب نیز در دیدارهای اخیر با وزرا و معاونان رئیس جمهور نهایی شده است که 
در صورت اجرا تحوالت مهمی در حوزه اشتغال  و زیرساخت خراسان جنوبی را 
رقم خواهد زد. به گفته استاندار قول های نوبخت نیز در مرحله ابالغ است...
صفحه  5

 

 

 

 دولت سعودی باید امنیت و 
کرامت حجاج را تامین کند

رهبرمعظم انقالب:

صفحه  6

اینستکِس توخالی
 به هیچ دردی نمی خورد

حجت االسالم روحانی:

یک سرباز آمریکایی
 هم وارد ایران نخواهد شد

صادق زیباکالم :

صفحه  6

صفحه  6

قابل تـوجه همشهریان بیرجنـدی
مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی

 و تعمیرات امالک بیرجندی ها
 در مشهد مقدس        

    09151۶13917 - جعفر خسروی

بـرادران محتـرم
 حیـدری

 مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم
 برای آن مرحوم غفران الهی
 و برای بازماندگان صبر و اجر

 آرزومندیم.

ستاد مردمی غدیر

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

گرچه سخن گفتن و تقریر کالم از ارزش های سال های متمادی فعالیت های سازنده شما و همکاران محترم تان در 
امور معادن استان آسان نیست ولی برخود الزم دانستیم تا با تقدیر ناچیز، روز صنعت و معدن را حضور جناب عالی 
و همکاران بزرگوارتان در عرصه تولید و صنعت تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه حق خواستاریم.

هیئت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی 

جناب آقای محمد رضا علیزاده
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان بیرجند
 که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته تان در صحنه های خدمت صادقانه است،

 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سرورانی
 که در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم

 مرحوم حاج محمد علی مودی
 )بازنشسته بیمه آسیا( 

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۱۳ 
از ساعت ۵ الی ۶ عصر در محل مسجد جامع توحید

  برگزار   می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان مزید امتنان خواهد بود.
خانواده های: مودی ، افسر، آیتی و سایر بستگان

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری
 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری بیرجند

مساحت مکانردیف
حدودی 
)متر مربع(

اجاره پایه ماهیانه 
)ریال(

آدرس

یک باب ۱
مغازه حاشیه 

خیابان

حاشیه ۵۱/۸۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
بلوار 
مسافر

یک باب ۲
مغازه حاشیه 

خیابان

حاشیه ۵۱/۸۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
بلوار 
مسافر

جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی WWW.mayadinbirjand.ir و یا دفتر 
سازمان به آدرس خیابان قدس شرقی - پالک ۱۳ مراجعه نمایید.

 تلفن تماس: ۳۲۲۰۴۵۲۷ - ۳۲۲۰۴۱6۷  * آخرین مهلت و محل تحویل مدارک به حراست سازمان: 
تا ساعت ۱۳/۳۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۲ * جلسه کمیسیون مزایده: ساعت ۱۳/۳۰ 

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۳ در محل دفتر ریاست سازمان برگزار می شود.

قسم هب سوگند  رپوردگار 

هک نیست ربرت ز آن رد روزگار

قسم هب ن و القلم

هک هست هماان خود کاتب و صاحب قلم

قلم سالروز  باد  فرخنده 

هب اهل علم، اندیشه و اهل قلم

شاد باشی ربای  تعظیم هب اهل قلم

ز سوی موسسه خوارزمی  خادم اهل قلم

قابل توجه مدیران )مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول ( استان خراسان جنوبی       شناسه آگهی: ۵۲۰۰۷۳
در اجرای ماده ۱6۴ قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت های حل اختالف مصوب ۸۷/۹/۲ اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف به شرح ذیل اعالم می گردد:

 ۱- هادی ولی پور مطلق ۲- سعید رضا لطیفی ۳- مجید آذری سراب ۴- محمد رضا بوشادی ۵- سیده بنفشه میر کاظمی.  بدینوسیله  از کلیه مدیران واحدهای بخش خصوصی )اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و یا مدیران مسئول و کارگاه های مشمول 
 قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند( و باالترین مقام دستگاه های دولتی یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )ادارات، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی
غیر دولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند و راسا بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند( دعوت به عمل می آید برای شرکت در مجمع مدیران که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان 
در هیئت حل اختالف تشکیل خواهد شد، حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات مراتب درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات که موید شرایط مذکور می باشد، حضورا به مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند 
تسلیم نمایند. ضمنا هر یک از کارگاه های موضوع فوق صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نمایند. زمان برگزاری مجمع مدیران : یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۱6  مکان: میدان قدس - بین پاسداران ۲۲ و ۲۴ - مدیریت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند  زمان برگزاری انتخابات: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۴ 
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مکان : معصومیه - بلوار شهدای عبادی - سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

ن. والقلم و مایسطرون  )خداوند متعال به قلم و آنچه با قلم می نویسند و بر صفحه کاغذ نقش می بندد سوگند می خورد(
دلیل عظمت قلم و نگاشته های قلم همان سوگندی است که خداوند بدان خورده است زیرا در قرآن کریم خداوند متعال همه جا 
به مظاهر عالم وجودی که خود خلق فرموده، قسم می خورد. قلم ابزاری است که نیات و منویات ارزشمند و یا بی ارزش آدمی را بر 
 جریده روزگار ثبت می کند و برای آیندگان به یادگار می گذارد. امواج صوتی که حامل سخن است در فضا گم می شود نابود می گردد، 
اما آنچه از اندیشه ها بر روی سنگ یا پوست یا کاغذ ثبت می شود همیشه پایدار می ماند. از نسلی به نسل دیگر می رسد، از دوره 

ای به دوره دیگر انتقال می یابد.
روز چهاردهم تیر روزی برای یادآوری حرمت، منزلت و قداست قلم و اصحاب قلم و مجالی برای پاسداشت نویسندگان و فعاالن عرصه فرهنگ 

و اندیشه است، دستان پرتوانی که ماندگاری و خلق افکار را بر عهده دارند.
بی تردید پیشرفت ها و امتیازها و مزایای علمی، ادبی، دینی و فکری که جوامع پیشرفته کنونی از آن برخوردارند، مرهون کوشش و نگارش 
نویسندگان دیروز است و تنها آثاری جاودانی و ماندنی است که پایه استواری داشته و با ابدیت پیوند داشته باشد تا ماندنی شود و در کار اصالح و 

اکمال فرد و اجتماع و جامعه منشاء ثمر باشد.
قلم برای تمام روزگاران اهمیت خاصی دارد و آن را نمی توان به هیچ دوره ای محدود کرد. در این دوره نیز همچنان قلم مهم ترین و موثرترین 
وسیله ذخیره سازی اطالعات به شمار می رود. اکنون برخالف گذشته به دلیل ظهور رایانه و رشد گسترده تکنولوژی اطالعات و استفاده از ابزارهای 
الکترونیکی، شرایط ابزار و مواد نوشتنی تغییر کرده است و فرهنگ حقیقی که به وسیله تأثیر قلم برکاغذ شکل می گرفت به فرهنگ مجازی در 
صفحه های رایانه تبدیل شده است، با توجه به اینکه در گذشته تنها صاحبان قلم بر کاغذ می نوشتند و اینک در فضای مجازی می نویسند اما 
هنوز از رسالت مهم قلم کاسته نشده و بر ارزش آن بیش از پیش افزوده شده است. بنابراین بایستی افرادی که در جامعه کنونی در زمینه نوشتن 

گام بر می دارند، از قلمی شیوا و مناسب برخوردار باشند. 
نویسندگان، خبرنگاران و اصحاب قلم نباید با نوشته های خود آزادی دیگران را مخدوش کنند و به اندیشه افراد آسیب بزنند. نهادها و مقررات 
قانونی با تعیین حد و مرز آزادی و سلیقه های شخصی می توانند آنها را در چارچوب معینی هدایت کنند. در واقع باید در میان نویسندگان جامعه 
و گفتمان و کردار آنان همسان  سازی وجود داشته باشد و از هرگونه تناقض پرهیز شود. بنابراین با توجه به رشد آگاهی جامعه نویسندگان با وحدت 
در گفتار و نوشتار خویش می توانند به جایگاه واقعی خود دست یابند. نقش دولت در حمایت از نویسندگان و اصحاب قلم، رعایت حقوق اهل قلم 
و پیگیری آن به وسیله دولت باید با جدیت همراه شود. دولت می تواند با حمایت های مادی و معنوی خود از اصحاب قلم و ناشران در پیشرفت 
حوزه کتاب و سرانه مطالعه در کشور موثر باشد. دولت به عنوان متولی بخش فرهنگ و هنر در جامعه نقش هدایتی را نیز بر عهده دارد و ضروری 
است نویسندگان، رسانه ها و مخاطبان را در جهت تکامل انسانی و توحیدی هدایت کند. ارائه تسهیالت الزم به صاحبان اندیشه و ناشران و حمایت 
های اعتباری از آنان می تواند در صنعت چاپ تحول ایجاد کند و فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در جامعه ارتقا دهد.                                                           
ساالری - مدیرعامل خانه مطبوعات استان
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آغاز ثبت نام کتابفروشی ها در طرح تابستانه کتاب
 
صداوسیما- ثبت نام کتابفروشی ها در یازدهمین دوره طرح”توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها” با عنوان “تابستانه کتاب 98” آغاز شد. کتابفروشی ها 
می توانند با مراجعه به سایت tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام دراین طرح اقدام کنند.کتابفروشی های عضو طرح »تابستانه کتاب 98«، برای تأیید شرکت در 
طرح تابستانه، نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود، شرایط شرکت در طرح را تأیید و اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.

روز قلم و چالش های
 قلم به دستان!
* کاری

 صفحات تقویم را که ورق بزنیم روز چهاردهم تیر 
با عنوان »روز قلم« خودنمایی می کند. نام گذاری 
یک روز به نام قلم و کسانی که دست به قلم هستند 
نشان از فرهنگ دیرینه این سرزمین دارد. چرا که 
آورده  خود  الباقیه  آثار  کتاب  در  بیرونی  ابوریحان 
است که چهاردهمین روز از تیر را ایرانیان باستان، 
تیر  سیاره  طرفی  از  نامیدند.  می  )عطارد(  تیر  روز 
یا همان عطارد، در فرهنگ ادب پارسی، کاتب و 
نویسنده ستارگان است. به همین مناسبت این روز 
را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند. 
تاریخ نوشتار، حداکثر به بیست هزار سال پیش باز 
می گردد و با محدود ساختن به نظام های نوشتاری 
مدّون، رقمی حدود شش هزار سال پیش را نشان 
می دهد. این ارقام و آمارها فقط تخمینی است از 
سوی کاوشگران علمی، در صورتی که بدون شک 
پیشرفتی از سوی جوامع گوناگون، بدون کمک خط 

و زبان امکان پذیر نبوده است!
اما ارزش قلم و کسانی که می نویسند بسیار باالست 
و باید حرمت آن را نگه داشت. مسئوالن نباید فقط 
به تجلیل از اهالی قلم بسنده کنند بلکه حمایت در 
همه زمینه های این شغل نیازمند توجه ویژه است. 
فراموش نکنیم که اگر اهالی قلم نبودند بسیاری از 
حوادث و اتفاق های تاریخ به دست فراموشی سپرده 
می شد و مجبور به تجربه بارها و بارها آن می شدیم. 
نویسندگان   خراسان جنوبی مهد علم و دانش  و 
است و شهر بیرجند به شهری فرهنگی که در هر 
خانه آن می توان یک دانشجو را پیدا کرد مشهور 
است.  شاید به جرات بتوان ادعا کرد در هر فامیل 
این شهر و استان می توان یک فرد قلم بدست پیدا 
کرد. اما  برخی از نویسندگان استان منتقد هستند و 
می گویند حمایت از اهالی قلم این خطه آن قدر کم 

است که بسیاری از آنها در میانه راه برمی گردند!
از یک طرف گرانی کاغذ و از طرف دیگر فشارهایی 
که برای این هنر برای این  افراد پیش می آید آنها 
را بشدت اذیت می کند. آنها با چالش بزرگی روبرو 
هستند  چالشی که بعد از نشر کتاب، خود را نشان 
می دهد؛  طوری که  بعد از پیمودن مسیر سخت 
چاپ کتاب  و بعد از نشر باید آثار چاپ شده را به 
به  به خانه، کوچه  بگیرند، خانه  بغل  زیر  و  دست 
کوچه و شهر به شهر بروند تا اثرشان را معرفی کنند، 
بلکه خریداری پیدا کند!   چالش بعدی که برخی 
نویسندگان با آن روبرو هستند فضای مجازی است 
که چون قانون حق کپی رایت در ایران رعایت نمی 
شود آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ به راحتی در 
فضای مجازی پیدا می شود و راحت می شود آن را 
از اینترنت دانلود کرد و دیگر این روزها مردم کمتر از 

آثار چاپی و کتاب استقبال می کنند.
برخی  است:  معتقد  استانی   هم  نویسنده  یک 
کتاب های بی کیفیت موجود در جامعه و نوشته هایی 
که   است  دالیلی  از  نیست،  مردم  میل  باب  که 
موجب  می شود کمتر به کتاب و کتابخوانی و به 
دنبال آن، فروش آثار و کتاب ها منجر شود.  بنا 
تصویب فرهنگ و ارشاد از آثار نویسندگان استان 
آثارشان  از  درصد   30 سقف  تا  کتاب  شورای  در 
خریداری می شود و در اختیار نهادها و کتابخانه ها 
قرار می گیرد. ولی باقی آن  چی می شود؟   و چه 
در  آنها  از  آید؟ بسیاری  می  آثار   باقی  سر  بالی 
انبارها خاک می خورند! چقدر زیبا  و پسندیده است 
برای  نهادهای گوناگون در کنار هدایایی که  که 
می  مهیا  استان  دستی  از صنایع  استان  مهمانان 
کنند کتابی از  نویسندگان استان هم خریداری و 
هدیه بدهند با این کار هم فرهنگ استان را نشر 

دهند و هم از نویسندگان استان حمایت شود.
یک پیشنهاد هم به  اهالی قلم!  فراموش نکنیم 
هر کس می تواند قلمی را بین انگشتانش بفشرد 
و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از مخیله 
قلم،  بنویسد.  کند،  می  تراوش  انگشت  صاحب 
تخریب می کند. می سازد. واقعیت ها را آشکار می 
کند. آشکارها را نهان می کند. به واقع قلم، معجزه 
ای جاودان است. پس ارزش قلم را بدانیم و برای 
کلمه کلمه نوشتن هایمان حرمت قایل شویم. یک 
شایعه، یک دروغ، یک خبر اشتباه می تواند یک 
خانواده یک جامعه و حتی یک کشور را به نابودی 
بکشاند. فقط برای حقیقت و درستی برای انسانیت 
و  نظرات  گرامی  خوانندگان  بزنیم.  قلم  اخالق  و 
پیشنهادات خود را درباره سرمقاله به ایدی تلگرام 

@Avaeiran1  ارسال کنید. 

استاد تمام دانشگاه کلن به عنوان عضو 
هیات علمی دانشگاه بیرجند معرفی شد

غالمی-طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه بیرجند، 
پروفسور اکسل کالین، استاد تمام دانشگاه کلن کشور 
آلمان به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه 
بیرجند منصوب شد.به گزارش آوا پروفسور کالین 
به  اشاره  بیرجند ضمن  دانشگاه  با رئیس  در دیدار 
علمی  ظرفیت های  بیرجند،  دانشگاه  قابلیت های 
موجود دانشگاه برای همکاری متقابل را برشمرد.استاد 
تمام دانشگاه کلن کشور آلمان با ابراز عالقمندی 
اظهار  بیرجند  دانشگاه  با  ادامه همکاری علمی  به 
امیدواری کرد: همکاری های دوجانبه در خصوص 
مباحث آموزشی و پژوهشی ادامه یابد.احمد خامسان، 
افزایش  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  برای  را  بین المللی  علمی  همکاری های 
بیرجند بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت:  با انتخاب 
اعضای هیات علمی وابسته مراودات علمی بین المللی 
دانشگاه بیش از پیش گسترش یابد.پروفسور اکسل 
کالین، استاد تمام دانشگاه کلن کشور آلمان دومین 

عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه بیرجند است.

 اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک
 از نیمه دوم تیر

صداوسیما-طرح نظام ارجاع الکترونیک از نیمه دوم 
تیر در خراسان جنوبی اجرا می شود. نماینده ویژه 
نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به  بیماران  الکترونیک   ارجاع  نظام  گفت:در طرح 
پزشک خانواده مراجعه می کنند و اطالعات آنان در 
سامانه ثبت و در صورت نیاز به پزشک متخصص یا 
فوق تخصص از سوی پزشک خانواده  بیمار ارجاع 
خواهد شد.روح ا... افشاری با بیان اینکه در طرح نظام 
ارجاع الکترونیک داشتن کد 18 رقمی ارجاع برای 
بیماران  الزامی است ، افزود:  هزینه درمان بیماران 
فاقد کد نظام ارجاع آزاد محاسبه می شود.وی  با بیان 
اینکه سامانه “سیب” برای ارجاع بیماران پیش بینی 
شده است، گفت: در مواقعی که به دلیل نبود اینترنت 
و یا کمبود امکانات امکان ثبت آنالین اطالعات بیمار 
و ارجاع او فراهم نباشد از طریق سیستم آفالین یا 
تلفنی، کد 18 رقمی ارجاع در اختیار بیمار قرار می گیرد 
که این کد یک ماه اعتبار دارد و برای مراجعات بعدی 
به مدت یک ماه در هر بخش خدمتی نیاز مجدد به 
ارجاع پزشک خانواده نیست. وی گفت: اطالع از روند 
برای  بیماری  و شرح  انجام شده  تجویز  و  درمانی 
پزشک خانواده و متخصصان در هر مرحله از ارجاع 
جزو مزایای طرح است و در حال حاضر تنها ارجاع 
به مراکز دولتی صورت خواهد گرفت.وی  بیماران 
افزود: با اجرای این طرح پرونده الکترونیک سالمت  
ارزش باالیی خواهد یافت و با حذف دفترچه های 
بیمه سالمت عمال همه روند درمانی بیمارانی که می 
خواهند با تعرفه دولتی درمان شوند از طریق طرح 
نظام ارجاع انجام خواهد شد  مگر بیماری که بخواهد  

آزاد ویزیت شود که اختیار با بیمار است.

فریاد سرُخنگ از گردشگری بدون زیرساخت
برزجی - روستای »سرُخنگ« از توابع شهرستان 
درمیان جایی است که به دلیل طبیعت بکر و آبشار 
زیبا، گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می 
مشکالتی  بروز  باعث  ها  زیرساخت  نبود  اما  کند 
نارضایتی مردم محلی  و  برای حضور گردشگران 
شده است. روستای سرخنگ شهرستان درمیان از 
جمله روستاهایی است که با وجود چندین قنات در 
سال های خشکسالی هنوز هم طراوت و شادابی خود 
را در کویر تفتیده حفظ کرده است. از شهر قهستان 
چند کیلومتری که باالتر می رویم روستایی زیبا با 
باغستان های انبوه در حصار کوه ها، قرار دارد. نام این 
روستا، سرُخنگ است.تنگل سرخنگ هر چند پایان 
یک راه محسوب می شود اما نقطه هدف و شروع 
گردشگران و مسافران زیادی است که با یک بار دیدن 
صفای کوچه باغ ها و دامن سبزی که طبیعت پهن 
کرده، بخواهند ساعاتی را زیر سایه سار درختان گردو، 
سپیدار، و چنار این روستا، دور از دغدغه های زندگی 

ماشینی سپری کنند. 
دیگر جای سوزن  پایان هفته،  و  تعطیل  روزهای 
انداختن در سرخنگ نیست، همه می آیند تا به جبران 
سیلی دردناکی که نامهربانی آسمان در این ۲ دهه به 
طبیعت خراسان جنوبی زده است ساعاتی را مهمان 
مردم سرخنگ  باشند.  استان  از شمال  قطعه  این 
مهربانانه از این میهمانان ناخوانده میزبانی می کنند 
و هیچ گاه از حضورشان ابراز نارضایتی نکرده اند، اما 
بی مالحظگی عده ای که به نام گردشگر وارد روستا 
می شوند در کنار نبود زیرساخت های اولیه سبب شده 
که کاسه صبر اهالی سرخنگ لبریز و به واسطه رئیس 
شورای اسالمی روستا فریادشان را به گوش مسئوالن 
برسانند. رئیس شورای اسالمی روستای سرخنگ در 
این خصوص گفت: برخی افراد به عنوان گردشگر 
روزهای تعطیل به باغ ها و امالک مردم تعرض کرده 
و با برداشت غیر مجاز میوه از باغ ها به صاحبان آن 

خسارت وارد می کنند. 
زیرساخت  حداقل های  داد:  ادامه  اشرفی  محمد 
گردشگری در روستای سرخنگ فراهم نیست و 
افراد حتی برای سرویس بهداشتی هم مشکل دارند 
که گاهی شاهد صف طوالنی پشت در یک چشمه 
سرویس بهداشتی عمومی در وسط روستا هستیم.
وی تردد شمار زیادی وسیله نقلیه در کوچه های 
باریک روستا را یکی دیگر از مشکالت فعلی عنوان 
کرد و افزود: با وجود اینکه ورودی روستا تابلو ورود 
ممنوع نصب کرده ایم اما گردشگران بدون توجه 
می شوند  باریک  کوچه های  وارد  نقلیه  وسیله  با 
خودروها،  از  شده  تشکیل  صفی  با  عماًل  که 
کوچه های روستا به طور کامل قفل شده و امکان 

تردد وسیله دیگری نیست. 

گردشگری پردردسر در سرخنگ
رئیس شورای اسالمی روستای سرخنگ بیان کرد: در 
این مواقع اگر نیاز به حضور آمبوالنس یا آتش نشانی 
باشد تکلیف چیست؟ چطور باید این صف خودروها را 
در کوچه های باریک شکست و به روستا امداد رسانی 
کرد؟وی با بیان اینکه ساخت پارکینگ مناسب قبل از 
ورودی روستا یک الزام در بحث گردشگری سرخنگ 
است گفت: مردم خواستار راه اندازی یک بازار برای 
محصوالت محلی خود هستند تا مجبور نباشند دائم 
از باغ ها در برابر تعرض عده ای که نام خود را گردشگر 
می گذارند مراقبت کنند. اشرفی با اشاره به وجود یک 
سایت گردشگری با چند آالچیق در حوالی روستای 
سرخنگ اظهار داشت: متأسفانه جانمایی اشتباه و نبود 
حداقل های زیرساختی از جمله سرویس بهداشتی، 

آب و برق در این سایت هیچ استقبالی برای اسکان 
گردشگران نمی شود. وی با تاکید بر اینکه تاکنون 
گردشگری جز دردسر برای اهالی روستای سرخنگ 
پیشنهاد کرده ایم که  بارها  داد:  ادامه  نداشته است 
مسئوالن با انتقال زیرساخت های مناسب به مجتمع 
مشکالت  این  بروز  از  روستا  مذهبی  فرهنگی- 
جلوگیری کنند اما هیچ مرجعی به درخواست شورا 

توجهی نکرده است.

آتش بی مالحظگی به جان 
چنار ۵۰۰ ساله سرخنگ

بیان  با  روستای سرخنگ  اسالمی  رئیس شورای 
اینکه مجتمع فرهنگی مذهبی راه دسترسی جداگانه 
از خود روستا دارد گفت: اگر به این مکان توجه شود 

تا گردشگران به جای اطراق زیر درختانی که مالکیت 
خصوصی دارد به طرف این مکان هدایت شوند قطعًا 
مشکالت فعلی کمتر خواهد بود.وی از وجود درخت 
چناری با قدمت حدود ۵00 سال در روستای سرخنگ 
یاد کرد و افزود: همین اواخر به خاطر بی مالحظگی 
برخی گردشگران و روشن کردن آتش زیر درخت 
بخشی از برگ ها سوخته است. اشرفی یکی دیگر 
از مشکالت را برداشت بی رویه آب قنات روستا از 
سوی گردشگران عنوان کرد و یادآور شدبارها مشاهده 
شده که با وانت تعداد زیادی گالن آب می کنند یا 
خودروهایشان را با آب قنات شستشو می دهند و هیچ 

توجهی به سهم آب باغ های تشنه نمی کنند.

سایت گردشگری سرخنگ بدون متولی

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسئول 
به  اشاره  با  نیز  درمیان  شهرستان  گردشگری 
ماهیت گردشگری روستای سرخنگ گفت: گرچه 
سرخنگ آثار تاریخی شاخصی ندارد اما وجود یک 
آبشار زیبا، باغ ها، مراتع سرسبز و درخت چنار که 
نزدیک به ۵00 سال قدمت دارد چشم گردشگران 

ورودی به این روستا را خیره می کند.
اسماعیل شهسواری افزود: یکی از اقداماتی که چند 
سال قبل در راستای رونق گردشگری روستا انجام 
شده احداث سایت گردشگری در مجاور سرخنگ 
نداشتن  به خاطر  متأسفانه  افزود:  است.وی  بوده 
متولی بعد از مدتی شیرآالت سرویس بهداشتی به 
سرقت رفت و همچنان در بحث آب و برق این 

سایت مشکل دارد. 

همکاری مردم راهکار خروج 
سرخنگ از بن بست گردشگری

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان درمیان با بیان اینکه برنامه ریزی برای 
واگذاری این سایت انجام شده است گفت: در تالش 
هستیم با واگذاری سایت گردشگری سرخنگ به 
بهزیستی از آن به عنوان یک اردوگاه استفاده کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با سرمایه گذاری بهزیستی و 
به کار گرفتن اشخاصی برای نگهداری از سایت، وضع 
موجود به نفع مردم روستا و گردشگران تغییر کند.
شهسواری با بیان اینکه در چند سال پیش 1۵0 میلیون 
تومان برای ساخت این سایت گردشگری هزینه شده 
است ادامه داد: به خاطر کمبود فضا در شهر قهستان 
و روستای سرخنگ مجبور به جانمایی این سایت در 

مکان فعلی شدیم.وی عنوان کرد: به دلیل اینکه اعتبار 
مورد نیاز تأمین نشده سرویس های بهداشتی این 
سایت گردشگری بدون آب و برق همچنان بالاستفاده 
مانده است.مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان درمیان یکی از راهکارهای 
خروج سرخنگ از بن بست مشکالت زیرساختی 
را همکاری مردم و شورای اسالمی روستا دانست و 
گفت: در صورتی که مکان مناسبی برای ایجاد سایت 
گردشگری از سوی دهیاری و شورا واگذار شود آماده 
سرمایه گذاری هستیم اما اعتباری برای خرید ملک 
نداریم.وی ساخت پارکینگ برای خودروها را نیازمند 
همکاری بنیاد مسکن در واگذاری زمین عنوان کرد 
و افزود: از آنجایی که فقط یک راه دسترسی به داخل 
در  ترافیک  باعث  گردشگران  حضور  است  روستا 

کوچه ها می شود که باید برای جانمایی پارکینگ قبل 
از ورود به روستا اقدام کرد.

پیشگیری از تعرض به باغ ها نیازمند 
فرهنگسازی و ایجاد بازار محلی

عدم  برای  فرهنگسازی  خصوص  در  شهسواری 
تعرض به باغ های روستاییان نیز گفت: کسانی که 
از ما برای رفتن به این روستا یا دیگر روستاهای 
توصیه های  راهنمایی می گیرند  هدف گردشگری 
الزم ارائه می شود که حق تعرض به باغ و امالک 
شخصی را ندارد اما عده ای خودسرانه به این روستاها 
سفر می کنند که ما از وجود آنها بی اطالع هستیم.وی 
راه اندازی بازار محلی را یک راهکار برای پیشگیری 
از این قبیل تعرض ها دانست و ادامه داد: در صورتی 
که مکان مناسب برای بازار محصوالت بومی ایجاد 
شود هم برای روستاییان منبع درآمد خواهد بود و 
هم گردشگران به جای برداشت بدون اجازه میوه ها، 
دارند. محلی  محصوالت  خرید  برای  فرصتی 
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان درمیان افزود: یا هر مالک می تواند قسمت 
ورودی باغ با نصب یک تابلو و اعالم شماره تماس 
به  نیاز  صورت  در  کند  درخواست  گردشگران  از 

محصوالت کشاورزی تماس بگیرند.

چنار ۵۰۰ ساله سرخنگ در راه ملی شدن
وی در خصوص لزوم حفاظت از درخت چنار با قدمت 
حدود ۵00 سال در روستای سرخنگ نیز گفت: این 
درخت در فهرست ثبت آثار ملی قرار دارد لذا برای 
این منظور حفاظت آن بسیار مهم است و اگر آسیبی 
ببیند روند ملی شدن آن متوقف خواهد شد.شهسواری 
ادامه داد: تا زمانی که پرونده ثبت ملی درخت چنار 
سرخنگ تأیید نشود میراث فرهنگی عماًل نمی تواند 
برای حفاظت از آن کاری انجام دهد و زمانی که ثبت 
ملی شد نیز کمک ها بیشتر در خصوص حفاظت 
نباتی آن از جمله مراقبت در خصوص کود، آبیاری و 
شستشوی برگ ها است لذا مالک خصوصی باید حفاظ 
فیزیکی آن را بر عهده داشته باشد.وی تصریح کرد: 
در مجموع نگهداری از این درختان کهنسال نیاز به 
فرهنگ سازی نیز دارد و نباید انتظار داشت اداره میراث 
فرهنگی با ۲ نیرو از تمام این آثار به تنهایی حفاظت 
کند.روستای سرخنگ در فاصله ۶۵ کیلومتری مرکز 
استان از عجایب طبیعی در کویر خراسان جنوبی است 
و فرصتی را برای مسافران فراهم می آورد تا ساعاتی 
را در دامان طبیعت از نعمات خدادادی استفاده کنند اما 
آنچه انتظار می رود این است که مسافران نیز از این 
نعمت های طبیعی به درستی استفاده کنند و با حضور 

خود آسیب به طبیعت زیبای این روستا نرسانند.
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اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
 کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 26 تیر ماه 1398 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری جوانه تالش )سهامی خاص( به شماره ثبت 634 و شناسه ملی 10360021702 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم آزاده بخشی به شماره ملی 3621539832 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی قاسمی به شماره ملی 0651885531 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره 
کربالئیان به شماره ملی 0889024324 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای خانم آزاده بخشی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )512404(

گهی تغییرات شرکت خاور پویش کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2568 و شناسه ملی 10360042696 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حمیدرضا گنجی به شماره ملی 0651787238 و خانم ماندانا ریاحی 
به شماره ملی 0652639054 و آقای علیرضا گمنام مقدم به شماره ملی 0650689704 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سید احمد سلیمانی رباطی به شماره ملی 0859828451 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا یوسفی به 
شماره ملی 0651798949 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3-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 )516736(

آگهی تغییرات شرکت حدید دژ آرتای خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5341 و شناسه ملی 14005840413 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: کلیه 
خدمات فنی و مهندسی شامل طراحی، پیمانکاری، مشاوره و مطالعه رشته های آب، ساختمان، تاسیسات اعم از مکانیکی، الکتریکی، 
برقی و هیدرومکانیکی، راهسازی و نقشه برداری ،کشاورزی، خطوط انتقال شامل )خطوط آب، فاضالب، نفت و گاز( ، شهرسازی، امور 
رفاهی ساختمان، سیستم های سردکننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضالب و انتقال زباله، 
وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی ( سیستم های خبر و هشدار دهنده، سیستم های آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویی، پیمانکاری 
سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ها، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و مشروط گمرک ایران و همچنین اخذ 
تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی از داخل و خارج از ایران )فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( ضمنا ثبت 

موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516737(

آگهی تغییرات شرکت خاور پویش کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2568 و شناسه ملی 10360042696 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حمیدرضا گنجی به شماره ملی 0651787238 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم ماندانا ریاحی به شماره ملی 0652639054 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا گمنام مقدم به شماره ملی 
0650689704 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمیدرضا گنجی به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516738(

آگهی تغییرات شرکت خاور پویش کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2568 و شناسه ملی 10360042696 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید به خراسان جنوبی 
بیرجند، محله کارگران، خیابان دولت، بلوار شعبانیه، پالک35، طبقه منفی یک با کدپستی 9716995928 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516739(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر طاق بستان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5018 و شناسه ملی 14003979366 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای مهدی جاللی به شماره ملی0652978894 
و خانم بتول شاهزهی به شماره ملی 0653103220)خارج از شرکا( به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516890(

آگهی تغییرات شرکت مرجان شمال جنوب طالیی خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 4970 و شناسه ملی 14004705437 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین شفیعی به 
شماره ملی 0933855842و آقای منوچهر منصوری به شماره ملی 1380778050 و خانم مینا منصوری به شماره ملی 1372753257 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش )حسابداران 
رسمی( به شماره ثبت 10832 و شناسه ملی 10100434110 به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی باالزاده به شماره ملی 

2790270491 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )514630(

آگهی تغییرات شرکت یاران همدل طبس گلشن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1259 و شناسه ملی 14007070630 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم سمیه رافتی به شماره ملی 0839751508 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد تقوی به شماره ملی 0839902492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس 
دانش ثانی به شماره ملی 0794674615 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای خانم سمیه رافتی )مدیرعامل( و امضای آقای سید عباس 
دانش ثانی )عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری و عادی با امضای خانم سمیه رافتی )مدیرعامل( 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )515011(

آگهی مناقصه - نوبت دوم   تاریخ انتشار: ۹۸/4/13
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود پانزده میلیون لیتر فرآورده 
 نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت یک سال

به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید. 
مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه 98/4/13 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/4/20 و یا مراجعه 

به سایت سازمان به نشانی http://www.sk-hrm.ir  مراجعه نمایند.
محل تحویل اسناد: بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس - پالک 45

تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/4/22 در محل سازمان همیاری شهرداریهای 
استان خراسان جنوبی . مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ 400/000/000 ریال به صورت فیش واریزی و یا 
ضمانت نامه بانکی با دوره 6 ماهه به حساب شماره 0105802286007 سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند

شرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر1

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر2

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر3

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر4

مالحظات : 1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد 2- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است 3- مبالغ اعالنی  هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان بصورت جداگانه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

۵۰ درصد تخفیف
 ویژه خدمات عروسی

همراه عروس
 و کاشت ناخن

با ارائه نمونه کار و کیفیت عالی 

09151638381

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   
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پنجشنبه * 13 تیر  1398 * شماره 4387

درآمد میلیاردی تولید مرغ به روش پرورش در قفس

صدا و سیما - 155 تن مرغ به روش پرورش در قفس به ارزش 18 میلیارد ریال در خراسان جنوبی تولید شد. معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی گفت: درسه ماه گذشته با کشتار 100 هزار قطعه مرغ 155 تن گوشت مرغ به روش پرورش در قفس در استان 

تولید شد. اشرفی افزود: این مقدار گوشت مرغ در یک واحد پرورش مرغ در قفس با ظرفیت 100 هزار قطعه در هر دوره  تولید شد.

هتل ارواح در بام  بیرجند
محمودآبادی- نیم سازه های هتل کویر بیرجند شبها چیزی 
شبیه هتل ارواح است. وهم آلود و خاموش . فقط تعدادی آهن 
را که بر هم پیچ و تاب خورده است و طبقاتی سیمانی که با راه 
پله هایی پیچ در پیچ به هم متصل است. و وقتی می شنوی که 
26 سال از بالتکلیفی آن می گذرد، به تخیلت اجازه می دهی 

که تصویر خانه ی ارواح را مجسم کند. 
اینجا در گوشه ای از بیرجند که قرار بود به دلیل نما و هوای 
مطلوبش هتلی 4 ستاره در آن احداث شود. حدود 26 سال از 
مرحله ی اسکلت ساختمان هتل می گذرد و حاال به همان اندازه 
ی عمرش به واژه ی میلیارد اعتبار می خواهد تا به اتمام برسد. 
خراسان جنوبی فراز و نشیب های زیادی را در صنعت گردشگری 
پشت سر گذاشته است. که البته با توجه به اسناد و مدارک موجود 
انگار نشیب هایش بیشتر از فراز هایش بوده است. یکی از این 
نشیب ها ناکافی بودن زیرساخت های گردشگری در این استان 
بود که می توان ادعا کرد بعد ازمرکز استان شدن شهر بیرجند 
اندکی به چشم مسئوالن آمد. یکی از این زیرساخت ها نبود هتل 
هایی در شأن گردشگران داخلی و خارجی و حتی مسئوالنی بود 
که قبل از استان شدن به دلیل نبود یک هتل خوب از اقامت 
شبانه پرهیز می کردند. البته بعد ازتشکیل استان نیز زمزمه های 
سرمایه گذاران برای هتل سازی این طور نشان می داد که 
مسئوالن روی خوشی به سرمایه گذاران  اصیل بیرجندی نشان 
نداده اند. این موضوع را به روشنی می توان پای درد دل های 
هتل داران بیرجند دریافت کرد. هر چند امروز نام چند هتل 
از جمله هتل سپهر بیرجند و هتل کوهستان و همچنین هتل 
جهانگردی اندکی از آبروی مسئوالن را در  پذیرایی مهمان 
های ویژه حفظ کرده است اما با توجه به  ظرفیتی که استان 
در گردشگری دارد، نه فقط   قابلیت این هتل ها را افزایش می 
دهد بلکه می تواند بر وجود این زیر ساخت هم  بیفزاید. البته به 

شرطی که همت گردشگری در استان باالتر رود. 
عملیات  شروع  از  دهه  دو  از  بیش  که  هایی  هتل  از  یکی 
اما همچنان بر کرسی آهنینش  سفت کاری آن می گذرد، 
مانده است هتل کویر بیرجند است، مجید شمس ابادی یکی 
از پسرهایی است که در هنرستان ابوذر رشته ی ساختمان 
درس خوانده است و به روشنی شروع عملیات ساخت و ساز 
هتل را به یاد دارد. او   که امروز در آستانه ی 40 سالگی 
است. در این باره می گوید: خوب به خاطر دارم که در بازدید 
پروژه از مرحله ی اسکلت، این هتل از سوژه های بازدید هر 
ساله مان بود .وقتی در عبور از خیابان 17 شهریور چشمم به 
این سازه می افتد با خود می گویم حتما بچه های آنهایی 
رشته ی  اگر  امروز  بودند   ابوذر  هنرستان  در  سال  آن  که 
ساختمان رفته باشند به طور حتم باز هم هتل کویر بیرجند 
امروز  که  آبادی  شمس  شود.  می  بازدیدهایشان  ی  سوژه 
کارشناس رشته ی عمران است و به عنوان ناظری موفق 
در نظام مهندسی بیرجند فعالیت  می کند معتقد است : این 
پروژه نمونه ای واقعی از قفل تاریخ بر آغاز یک طرح است، 
هر چند مرا یاد پروژه های دیگری مانند دوبانده شدن جاده 
قاین  جاده ی   در  حداقل  اما  اندازد  می  -بیرجند  قاین  ی 
-بیرجند  هر چند سال  پیشرفتی دیده می شود اما در پروژه 

ی هتل کویر خواب اجرا مثال زدنی است.

تاریخ را ورق بزنیم
11 اسفند 94: مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و 

کویر  هتل  طرح  تکمیل  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری 
میلیارد   200 نیازمند  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50 با  بیرجند 
ریال اعتبار است.حسن رمضانی به ایرنا گفت: این طرح که 
ادامه عملیات ساخت آن از دو ماه گذشته بار دیگر شروع شد، 
ظرفیت تبدیل به هتل پنج ستاره را دارد. به گفته وی این 
پروژه متعلق به تامین اجتماعی استان است که مدیر عامل 
اجتماعی  تامین  شرکت هلدینگ رفاه و گردشگری سازمان 
مهر امسال در بازدید از این طرح ، قول مساعد برای تکمیل و 

بهره برداری از این طرح را داد.
25 بهمن 95 : البته یک سال بعد از آن، بازدیدی توسط 
مسئوالن استانی و شهرستانی از این پروژه انجام شد که این 
طور رسانه ای شد: فرماندار شهرستان بیرجند گفت: مدیر پروژه 
هتل کویر بیرجند تالش  می کند از منابع داخلی این هتل 

را هرچه زودتر تکمیل کند.
یعنی  سال  این  زمستان  از  قبل  ماه  چند   : مرداد 95   7
خبر  طور  این  باره  این  در  مسئوالن   95 سال  مرداد  در 
میراث  اداره کل  گذاری  دادند: »کارشناس مسئول سرمایه 
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه از زمان 
شروع عملیات هتل کویر بیش از 20 سال گذشته است می 
گوید: متاسفانه در گذشته تغییر مالکیت ها و رغبت نداشتن 
مالکان باعث شده که سال ها این طرح نیمه تمام رها شود. 
اخیر جلسات متعددی  افزاید: در سال های  »عطاریان«می 
گذاری  سرمایه  )شرکت  طرح  گذار  سرمایه  و  مالک  با 
شده  برگزار  عملیات  ادامه  برای  جهانگردی(  و  ایرانگردی 
و با وجود قول مساعد مسئوالن عالی رتبه شرکت تاکنون 
هیچ یک از تعهدات اجرا نشده است و به عالوه این شرکت 
بارها درخواست تسهیالت برای ادامه کار به سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرد و با توجه به 

میلیارد  از 200  باالی سرمایه گذاری طرح که بیش  حجم 
ریال است تاکنون بانک ها از پذیرش طرح امتناع کرده اند.

به گفته وی به نظر می رسد این شرکت، مالک و بهره بردار 
برای  توان الزم  از  و  باشد  زیادی در کشور می  هتل های 

احداث مجموعه نیز برخوردار است.
وی تاکید می کند: به دلیل تغییرات مدیریتی و توجه نکردن به 
این پروژه ، موضوع در پیچ و خم اعمال سلیقه مدیران شرکت 
بالتکلیف مانده است. وی در ادامه عنوان می کند: تاکنون از 
محل منابع سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 
و منابع داخلی بانک ها  حدود 90 میلیارد ریال تسهیالت برای 
احداث هتل ها در استان پرداخت شده که بیشتر این هتل ها 
هنوز به بهره برداری نرسیده است. بنابر توضیح وی از ابتدای 
تاسیس استان 5 هتل در شهرهای بیرجند، فردوس، طبس و 

بشرویه به بهره برداری رسیده و همچنین 8 هتل با پیشرفت 
بهره  با  که  است  ساخت  حال  در  درصد  تا 90  فیزیکی 10 
افزایش 300  با  ها  هتل  تخت  و  اتاق  تعداد  آنها  از  برداری 

درصدی همراه خواهد بود.
وی با تاکید بر این موضوع که اقامتگاه های استاندارد به ویژه 
هتل از مهمترین ارکان توسعه گردشگری به حساب می آید می 
گوید: در  زمان حاضر بیشترین مشکل مربوط به جذب گردشگر 
داخلی و خارجی در شهرستان ها به دلیل نبود هتل استاندارد و 
مناسب است که در این زمینه با وجود شروع عملیات اجرایی 
ساخت هتل ها بیشتر طرح ها به دلیل نبود منابع بانکی نیمه 
تمام رها شده است. او اگر چه معتقد است در مرکز استان از 
نظر کمیت مشکلی درباره هتل وجود دارد اما معضل اصلی را 
کیفیت خدمات مورد نیاز در هتل های 4 و 5 ستاره می داند و می 
گوید: رکن اصلی در جذب گردشگر خارجی و همچنین برگزاری 
همایش و کنفرانس های بین المللی در استان داشتن هتل های 

4 و 5 ستاره است که با وجود شروع عملیات دو هتل در مرکز 
استان به دلیل پرداخت نشدن تسهیالت بانکی این طرح ها نیمه 

تمام رها شده است.

نیاز 150میلیارد تومانی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری  معتقداست این پروژه به 150میلیارد تومان اعتبار 
دارد. عربی می گوید: هتل کویر در سال  نیاز  برای تکمیل 
70 توسط شرکت کویر تایر کلنگ زنی شدو اکنون 5 هزار 
و400 مترمربع از این پروژه به مرحله سفت کاری رسیده است 
اما درپایان سال 76 به دالیل گوناگون کار تعطیل شد. وی 
با بیان اینکه در زمان حاضرعملیات ساخت آن دوباره شروع 

شده است اضافه می کند: این هتل ظرفیت تبدیل به هتل 5 
ستاره را دارد و عالوه بر این هم اکنون بنای آن از 5 هزار و 
400 مترمربع به 13هزار و 185متر مربع توسعه یافته و هزینه 
زیادی هم برای شرکت سازنده به بار آورده است. وی با تاکید 
بر این موضوع که اگر چه پروژه در منطقه زلزله خیز در حال 
ساخت و ساز است اما مطالعات ژئوتکنیک دوباره انجام شد و 
مجوز از طرف مشاوران طرح های جدید برای ادامه پروژه از 
طرف وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است. وی ادامه می 
دهد: این پروژه از 40درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و 
شامل 100 اتاق و 200تخت است.« گویا سال 95 سال اوج 
توجه رسانه ها به این پروژه بوده است چرا که در خرداد همان 
سال معاون گردشگری این موضوع را نیز متذکر شده است 
که در صورت پرداخت تسهیالت بانکی شرکت ایرانگردی و 
جهانگردی که مجری این طرح است اعالم کرده که پروژه 
امر همت  این  که  برساند  پایان  به  آینده  سال  را ظرف سه 

مسئوالن را می طلبد. وی گفت: تاکنون هیچ کمکی از سوی 
مسئوالن استانی در راستای تکمیل این پروژه نشده و نیازمند 
تسهیالت کم  بهره برای تکمیل هتل هستیم. معاون  اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
به محدودیت منابع مالی اشاره و بیان کرد : تکمیل این هتل 

نیازمند کمک های استانی است.

باز هم اعتبارات 

این بار نیز معاون  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی به طور شفاف پیگیری مسئوالن 
می  زد  گوش  پروژه  این  ی  دوباره  شروع  برای  را  استانی 
کند. باید دانست بعد از افت و خیز های دهه ی 70 و البته 
ماجراهای مقاوم سازی که در دهه ی 80 مطرح شد امروز 
تاریخی  تپه ی  این  دهه ی90  پایان  به  مانده  در سه سال 
عربی  گفته ی  کند؟به  می  دنبال  را  جریانی  چه  بیرجند  در 
مقاوم سازی این پروژه به خوبی انجام شده است و آن چه در 
کارشناسی مشاوران مطالبه شده بود برآورده شد و حتی برنامه 
ریزی برای افزایش ارتفاع نیز انجام شده است.وی می گوید: 
چهار سال قبل مبلغ 10 میلیارد تومان از صندوق ذخیره توسعه 
ی ملی برای این پروژه پیش بینی شد اما به دلیل تغییرات 
مدیریتی در شرکت پیگیری این تسهیالت به تعویق افتاد و 

متاسفانه در نهایت از تصویب آن گذشت.
معاون  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی نیز این پروژه ها را جزو دغدغه های سازمانش 
است  متولی  این سازمان  که  این  با   : گوید  و می  داند.  می 
باشد. وی  تواند ساخت و ساز داشته  نمی  این حیطه  اما در 
ادامه ی کار را فقط به واسطه ی پیگیری در سطح ملی می 
داند، چرا که با 98.5 در صد مقاوم سازی که توسط شرکت 
فانتوس انجام شد تمامی دغدغه ها برای مقاوم سازی پروژه 
این  در  اجرا  متولی  شرکت  افزاید:  می  عربی  یافت.  کاهش 
امروز  و  تومان سرمایه گذاری کرده است  میلیارد  پروژه 12 
نماینده  نیز  و  استاندار  فرماندار،  پیگیری  به  نگاهش  تنها 
کل  اداره  درباره کمک  است. وی  مجلس  در  ی شهرستان 
میراث فرهنگی به سرمایه گذار می گوید: اداره کل مکاتبه 
بر  امروز  آنچه  داده است و  انجام  را    .  .  . و  ها و مجوز ها 
اعطا  به شرکت  باید  که  است  تسهیالتی  است  مانده  زمین 
و  داران  هتل  پای صحبت  وقتی  رینگ  این طرف  از  شود. 
تعداد مهمانهایشان در طول سال می نشینیم در برداشت اول 
با خود می گوییم همان بهتر که 25 میلیارد یا بیشتر از این 
تا زمانی که دغدغه ی نبود گردشگر در استان است هزینه 
ایم  نتوانسته  هوز  استان  های  داشته  تمام  با  که  چرا  نشود، 
تیم های مستمری داشته باشیم که گردشگر خارجی و داخلی 
را به فاصله های کم وارد استان کنند. بهانه را در زیرساخت 
های حمل و نقل خالصه می کنند، این در حالی است که 
ثابت شده تا زمانی که تعداد مسافر در استانی برای مسئوالن 
جیب به  دست  برایمان  نباشد  پذیر  توجیه  نشین   پایتخت 

 نمی شوند، انگار موضوع تعداد گردشگر و تمام مسائل مربوط 
به آن مانند توپ تنیسی شده است که از این مسئول به آن 
مسئول پاسکاری می شود. و در این میان نه هتل کویر تغییری 
می کنند و نه هتل هایی که ساخته شده و به خوبی می تواند 

پذیرای مهمان باشد ظرفیتش تکمیل می شود!!!

از وزارت بهداشت به دلیل گذاشتن دستورالعمل شرط 
حداقل20 درصد زدن تست زبان انگلیسی برای قبولی 
مواردی  نباید  کنیم،   می  تشکر  ارشد   کنکور   در 
چون نیاز یا مناطق محروم بودن باعث تربیت فارغ 
التحصیالن کم سواد شود. اگر بجای 8 نفر دانشجو 4 
نفر دانشجو سرکالس باشند  ولی  اعتبار مدرک کشور 
باال باشد  و جامعه بتواند به  ان اعتماد کندخیلی بهتر 
است. اعتمادی که به  دالیل سیاسی  و جذب دانشجو  
بیش  از توان  دانشگاه ها  و تجهیزات آنها کم کم دارد 

زیر سوال می رود.
910...673
وقتی مسئوالن در بشرویه چند قطعه زمین را به قیمت 
نیارن  بودجه کم  اینکه  برای  بزارن  مزایده  به  گزاف 
بد  و  کویری  یک شهرکوچک  در  زمین  قیمت   باید 
آب و هوا طوری باشه که خانه دار شدن برای جوانان 
آرزو بشه آقای استاندار لطفا به فکر جوانان باشید و 
با سیاست گذاری درست قیمت زمین و مسکن را در 

شهرهای کوچک مثل بشرویه کاهش دهید
ارسالی به تلگرام آوا
چرا شرکت اتوبوسرانی نسبت به ارائه سرویس به شمال 
شهربلوار بقیه ا.... )عج( خدمات رسانی ضعیفی دارد. مردم 

برای لحظات  زندگی  خود  برنامه ریزی  می کنند .
915...250
سالم دیروز رفتم سیب زمینی بگیرم یک کیلو  و700 گرم 
گرفتم14000 هزار تومان چرا مسئوالن جلوی گرانی ها 
را  نمی گیرند نظارت  نمی کنند  خانواده من 6 نفر هستن  
یک کیلو سیب زمینی مصرف  یک وعده  است  خواهش 

می کنم نظارت کنند جلوی گرانی ها را بگیرند.
915...246
باعرض سالم و خسته نباشید. بنیاد مسکن در شهرک 
میرعلی زمین واگذار کرده است و چند خانواریم که ساکن 
هستیم اما اصال امکانات نداریم و جاده ی آن خاکی است 
و اداره ی راه اصال پیگیر نیستند و ساکنان آن هم به بنیاد 
مسکن و هم اداره ی راه رفته اند اما فقط وعده های 
دروغین می دهند چرا به مشکالت مردم رسیدگی نمی 
کنند لطفا خواهشمندیم این مشکل مارا به گوش مسئوالن 
اداره ی راه برسانید که هرچه زودتر آسفالت کنند . متشکرم
915...184
با سالم و خسته نباشید در خصوص مطلب تاکسی 
اینترنتی خوب یا بد؟ خواستم عنوان کنم وقتی تاکسی 
تلفنی مسیر منازل ارتش واقع در بلوار شهید ناصری رو 
تا سایت اداری مبلغ 7000 تومان میگیره و همین مسیر 
رو تاکسی اینترنتی با 3500 و 4000 تومن میگیره مطلب 
درج شده با کدام جمله خوب یا بد صدق پیدا میکنه ؟
ارسالی به تلگرام آوا
بیرجند  شهرداری  زحمات  از  تشکر  ضمن  سالم  با 
کاش همانطور که به پارک ها و فضای سبز جنوب 
شهر رسیدگی می کنید کمی هم به پارک ها وفضای 
سبز شمال شهر توجه می شد به عنوان مثال چند 
سال شده فضای سبز نبش وصال شمالی تقاطع بولوار 
شعبانیه که از کمترین امکانات برخوردار است خواهشا 
رسیدگی کنید مگه بچه های این منطقه باید در زمین 

شنی مشغول بازی باشند؟؟
915...022
محترم  مسئوالن  از  خواستم  می  سالم  عرض  با 
شهرداری بپرسم با توجه به قرار داشتن بیشترین مراکز 
آموزشی و فرهنگی در سجاد شهر و قرار گرفتن ستاد 
اسکان فرهنگیان در این منطقه نباید بیشترین رسیدگی 
به فضا ها و پارکهای این ناحیه شود. پارکهای فلکه 
سوم روبروی تیزهوشان میدان جواد االئمه فلکه تمنای 

باران کی در دستور کار خواهد بود خدا می داند.
915...781

نت
نتر

 : ای
س

عک

خیارشور نول                                  39۰۰۰ تومان 
خیارشور یک                                 33۰۰۰ تومان 
خیار شور ویژه                                ۵9۰۰۰ تومان
پنیر پیتزا قرمز                               ۲۰3۰۰ تومان
استیک پاک جم          )بسته ای(  ۲۲۵۰۰ تومان
همبرگر ۶۰ درصد پاک جم            ۱۸۲۰۰ تومان

همبرگر ۶۰ درصد مام                    ۲۱۵۰۰ تومان 
همبرگر 3۰ درصد مام                     9۵۰۰ تومان

کبک منجمد               )کیلویی(     ۴۷۰۰۰ تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   3۶۵۰۰ تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  ۱9۵۰۰ تومان
 انواع سس تک نفره رعنا           ۲۲۵ تومان

 دالیــا پروتئیـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران ۰99۰۱۱۲۵۷۸9- ۰۵۶3۲۴۴۲۸۷۶ بهروش
آگهی تغییرات شرکت مرجان شمال جنوب طالیی خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 4970 و شناسه ملی 14004705437 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مینا منصوری به شماره ملی 1372753257 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر منصوری به شماره ملی 1380778050به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین 
شفیعی به شماره ملی 0933855842 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۱۴۶۲9(

آگهی تغییرات شرکت یاران همدل طبس گلشن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1259 و شناسه ملی 14007070630 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم سمیه رافتی با کد ملی 0839751508 و آقایان 
محمد تقوی با کد ملی0839902492 و سید عباس دانش ثانی با کد ملی 0794674615به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2ـ آقای علی بلوریان با کد ملی 0830036148 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نظریان ثانی به شماره ملی 
0839747012 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3ـ پس از گزارش بازرس ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال97 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )۵۱۵۰۱۲(

تاسیس شرکت ایلیا عمران یزدان طبس )سهامی خاص( در تاریخ 1398/04/01 به شماره ثبت 1338 به شناسه ملی 14008412353 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام فعالیت های عمرانی و 
ساختمانی شامل ساخت و ساز ، طراحی و نظارت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری ، راهسازی و ترمیم جاده و شانه راه، پل سازی و نصب تابلو و عالئم جاده ای ، طرح هادی روستاها و خیابان کشی و جدول گذاری و فضای سبز ، سد سازی ، نقشه برداری و طراحی و نظارت راه و 
ساختمان و مسیر خط لوله آب و فاضالب و گود برداری و کانال کشی، فعالیت های معدنی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( شامل استخراج زغالسنگ و معادن روباز و زیر زمینی، پیشروی تونلهای زیرزمینی نصب ماشین آالت و دستگاههای معدنی نقشه برداری و طراحی معادن 
روباز و زیرزمینی )به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، منابع طبیعی ، خیابان بوستان ، 
خیابان بوستان7 ، پالک 0 ، آب8431 ، طبقه همکف کدپستی 9791837935 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 96 مورخ 1398/03/05 نزد بانک سپه شعبه طبس با کد 118 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مصطفی عمانی به شماره ملی 0830012397 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای داود طاهرنیا به شماره 
ملی 0839735731 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد شبان به شماره ملی 0839750005 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای آقای مصطفی عمانی )مدیرعامل( و امضای آقای داود طاهرنیا )رئیس هیئت مدیره( یا امضای آقای محمد شبان )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری و عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم سمانه اکبری به شماره ملی 0830074775 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم زهرا نجفی به شماره ملی 0839323433 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 

االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )۵۱۴۴۴3(

تاسیس شرکت تکین پایدار اوستا )سهامی خاص( در تاریخ 1397/10/25 به شماره ثبت 5913 به شناسه ملی 14008082398 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه فعالیت های ساخت و 
ساز از قبیل مشاوره ، طراحی و نظارت ، اجرای ساختمان های مسکونی ، اداری ، صنعتی ، انبوه سازی ، شهرک سازی ، صنعتی سازی ، پارکینگ های طبقاتی ، محوطه سازی ، مرمت و بهسازی بافت های فرسوده ، مقاوم سازی .- انجام کلیه فعالیت های راهسازی از قبیل مشاوره ، 
مطالعات فاز اول و دوم ، طراحی و نظارت و اجرای کلیه راه ها ، باند ، پروژه های ترابری ریلی و بهسازی راه ها و راهداری . انجام کلیه فعالیت های سدسازی و بندهای خاکی از قبیل انجام مطالعات مقدماتی مراحل اول و دوم ، نظارت ، مشاوره و اجرا از قبیل سدهای خاکی سنگریزه ای 
بتنی و ... ، تاسیسات انحراف آب ، امکان سنجی منابع آب های سطحی و زیرزمینی و تلفیق ، برنامه ریزی و بررسی اقتصادی آن ، کنترل و دفع سیالب ، تونل و نیروگاه های آبی و دیوارهای ساحلی و کلیه ابنیه و تاسیسات مربوطه و پل سازی و اسکله. انجام کلیه فعالیت های نقشه 
برداری اعم از تهیه نقشه های توپوگرافی ، کاداستر ، هیدروگرافی ، فتوگرامتری ، GIS ، نقشه برداری راه ها ، تونل ها و سدها . انجام کلیه فعالیت های تاسیساتی و آب و فاضالب اعم از مشاوره ، مطالعات فاز اول و دوم ، طراحی ، نظارت و اجرا شامل حفر کانال های گازرسانی ، آبرسانی و 
سایر خطوط انتقال برق ، مخابرات ، تاسیسات شهری ، روستایی و برون شهری ، طراحی و اجرای گازرسانی کلیه اماکن ، طراحی و اجرای سیستم های گرمایشی ، سرمایشی و اطفای حریق ، تعمیر ، نصب و نگه داری سیستم های صنعتی ، تهیه و نصب تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی و 
مخابراتی ، طراحی و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضالب ، طراحی و اجرای خطوط اکوی شهری و فاضالب روستایی ، تلمبه خانه های آب ، شبکه جمع آوری و انتقال آب و فاضالب ، دفع آب های سطحی ، سیستم های هشدار سیل ، برنامه ریزی ، مدیریت و بهره برداری از رودخانه 
ها ، مهندسی رودخانه ، اجرای خطوط انتقال نفت و گاز ، خطوط تغذیه و شبکه های توزیع فرآورده های نفتی و گازی ، ساخت مخازن فرآورده های نفتی و آبی ، اجرای فعالیت های PIPING و سپتیک تانک های فاضالبی ، شمع کوبی اسکله . طراحی ، مشاوره و اجرای نماهای 
داخلی و بیرونی ، طراحی و مشاوره و اجرای جوش و تست جوش ، طراحی و اجرای المان های شهری ، معماری داخلی ، زیباسازی ، آزمایشات مکانیک خاک ، طراحی کلیه نقشه های عمرانی ، تاسیساتی ، ساختمان های و صنعتی ، تخریب و بازسازی منازل ، اخذ وام و تسهیالت 
اعتباری از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، واردات مصالح و ماشین آالت ، تاسیسات و فناوری های نوین عمرانی و ساختمانی ، برگزاری انواع مناقصات و شرکت در آن .در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند-محله معصومیه-میدان شهیدآیت ا... طالقانی-خیابان شهید بهشتی-پالک 0- طبقه اول- کدپستی 9719873757 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 2531/4608/97 مورخ 22/08/1397 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه قدس با کد 4608 
پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمد علی عطائی بجد به شماره ملی 0653228309 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم سیده اکرم حجازی نژاد به شماره ملی 2110108355 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد ابراهیم 
عطائی بجد به شماره ملی 3673397516 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای آقای محمد علی عطایی بجد )رئیس هیئت مدیره( یا خانم سیده اکرم حجازی نژاد )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حامد دلدار به شماره ملی 0640396666 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی، خانم مژده عثمانی بجد به شماره ملی 3611175714 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۱39۷۷(



موفقیت و انرژی

به مناسبت روز قلم

دنبال پشت گرمی باشید
 

که  است  موفقیت هایی  داستان  از  سرشار  تاریخ 
درنتیجه صبر به وجود آمده اند. توماس ادیسون سال ها 
برای کنترل فرآیند الکتریکی که نور را تولید می کند 
تالش کرد. هلن کلر سال های بسیار سختی را برای 
یادگیری کارهایی که برای خیلی ها آسان بود صرف 
کرد. دنبال کسانی باشید که صبر را تمرین کرده باشند 
تا از آنها درس بگیرید.تمرین صبر کار ساده ای نیست 
اما آنها که صبر دارند همیشه به طرق مختلف پاداش 
آن را می گیرند. صبر هم مثل هر مهارت دیگر قابل 
یادگیری است. یاد بگیرید که ایمان و نبود آن را 
تشخیص دهید و بدانید که چه زمان باید عملکرد 
بایستید و صبر کنید.  خود را تغییر دهید یا عقب 
موفقیت یک شبه، زود هم از بین می رود اما موفقیت 

بادوام نیازمند عشق، پشتکار و صبر است.

۱۴ تیر روز قلم 

 تاریخ نوشتار، حداکثر به بیست هزار سال پیش باز 
می گردد و با محدود ساختن به نظام های نوشتاری 
مدّون، رقمی حدود شش هزار سال پیش را نشان می 
دهد. این ارقام و آمارها فقط تخمینی است از سوی 
کاوشگران علمی، در صورتی که بدون شک پیشرفتی 
از سوی جوامع گوناگون، بدون کمک خط و زبان 

امکان پذیر نبوده است
روز چهاردهم تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران و 
تصویب شوراي فرهنگ عمومي ،به عنوان روز قلم در 

تقویم رسمي جمهوري اسالمي ایران به ثبت رسید.
پیشینه روز قلم: البته توجه به قلم در سرزمین ما 
پیشینه ای دیرینه دارد. سده ها پیش در ایران باستان، 
تیرگان )سیزدهم تیرماه( یکی از مهم ترین جشن های 
ایران باستان بوده که آیین های مخصوصی داشته و 
یکی از آن ها پاسداشت قلم بوده است. یکی از دالیلی 
که برای این جشن ذکر شده، این است که در این 
روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان و 
کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت، 
مردم جشن گرفتند و آن جشن به یاد ارجمندی قلم 
بر جای ماند. دلیل دیگری هم که برای این جشن 
ثبت شده، این است که به نوشته  ابوریحان بیرونی، 
سیزدهم تیرماه، روز ستاره  تیر یا عطارد است و چون 
عطارد، کاتب ستارگان است، می توان سیزدهم تیرماه 

را روز نویسنده نامید.
پس از انقالب نیز نویسندگان و شاعران سرشناسی 
چون محمدعلی سپانلو سیزدهم تیرماه را به عنوان روز 
قلم و نویسنده پیشنهاد دادند، تا این که چهاردهم تیرماه 
از جانب انجمن قلم به عنوان روز قلم نام گذاری شد. 
با این حال این مناسبت هنوز چندان در میان مردم و 

حتی اصحاب قلم و اندیشه شناخته  شده نیست.

راهکارهایی برای کنترل اشتها
 و کاهش وزن

به جاي نان سفید و برنج سفید، فیبر بیشتري مصرف کنید 
و غالت کامل را در برنامه غذایي خود بگنجانید. غالت 
کامل احساس سیري را القا مي کنند. در حالي که غالت 

تصفیه شده حاوي قند بوده و گرسنه مي کنند. غالت کامل 
متابولیسم را بهبود مي بخشد و زمان هضم و جذب مواد 
غذایي را افزایش مي دهند. خوردن ساالد و سبزیجات قبل 
از غذا، روشي بسیار سالم و لذت بخش براي کنترل اشتها 
و کاهش وزن است. فیبرهاي محلول در کنار مصرف آب، 

مي تواند به سوختن چربي ها کمک کند.

با این نوشیدنی خوش طعم 
بدن خود را پاکسازی کنید 

مصرف شربت آلوئه ورا و سکنجبین عالوه بر خواص 
بسیاری که دارد می تواند تابستان را برای شما دلچسب تر 
کند.آلوئه ورا گیاه شگفت انگیزی است که از گذشته 

برای درمان یبوست، بیماری های پوستی، آلودگی بدن 
با کرم ها، عفونت ها و درمان کولیک )قولنج( و غیره 
استفاده می شد؛ امروزه هم آلوئه ورا به دلیل خواص 
شگفت انگیزی که برای سالمت پوست دارد، به طور 
گسترده ای در تولید لوازم آرایشی، داروها و صنایع غذایی 

و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد.

سیب به تنظیم قند خون
 کمک می کند

پاکسازی خون مسئله مهمی است که بهتر است با رژیم 
غذایی سالم و رعایت برخی اصول انجام شود. سیب 
حاوی مقدار زیادی فیبر محلول به نام پکتین  است. 

فیبر  موجود در سیب  به تنظیم سطح قند خون کمک 
می کند. از آنجایی که قند خون باال می تواند به کلیه ها 
آسیب بزند، هر چیزی که به تنظیم آن کمک کند، می 
تواند تاثیر غیر مستفیم و مثبت بر روی سالمت کلیه ها 
داشته باشد. سیب، به ویژه با مقدار کمی کره بادام زمینی 

یک میان وعده خوب محسوب می شود.

آب زغال اخته
  محافظ  کلیه ها

آب زغال اخته درمان محبوب و به طور کلی موثر برای 
عفونت مثانه است. از آنجایی که آب زغال اخته در ابتدا 
از طریق کلیه ها فیلتر می شود، به حفظ کلیه ها کمک 

کند. عفونت های کلیه که از باکتری های دستگاه 
ادراری به کلیه ها منتقل می شوند، می توانند مرگ آور 
باشند.آب زغال اخته همچنین می تواند از سنگ کلیه 
جلوگیری کند. آب زغال اخته معموال کمی ترش باشد، 

بنابراین می توانید با آب آن را رقیق کنید.

گزنه داروی گیاهی
 برای کاهش التهاب 

به  و  التهاب  کاهش  برای  که  است  گیاهی  گزنه 
ویژگی  است.  شده  شناخته  اکسیدان  آنتی  عنوان 
محرک گزنه سبب می شود که برای درمان انواع 

آرتریت  می تواند  گزنه  گیاه  باشد.  مؤثر  التهابات 
کند.  درمان  را  عضالنی  مزمن  درد  و  روماتوئید 
عالوه بر این چای گزنه یا مکمل گیاهی آن می توانند 
سبب درمان نقرس شوند. همچنین چای گزنه مقدار 
زیادی از کلسیم، منیزیم و آهن موردنیاز استخوان را 

تأمین می کند.

گیاه افنان، از زمان های قدیم در درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موارد مصرف گیاه 
افنان برای درمان مشکالت بارداری و نازایی است. برای درمان ناباروری، عالوه بر گیاهان دارویی تجویز شده از 
طرف پزشک، شما می توانید در خانه از گیاهان دارویی مفید و موثر برای درمان ناباروری استفاده کنید. در مشکل 
ناباروری در زنان، معموال هورمون ها و عدم تعادل آن ها می تواند نقش عمده ای داشته باشد. طیف وسیعی از 
گیاهان وجود دارد که می توانند در درمان ناباروری یا افزایش باروری کمک کنند. شما می توانید از عصاره برگ گیاه 
افنان و یا چای افنان برای درمان ناباروری استفاده کنید.مصرف گیاه افنان برای رفع مشکل بارداری باعث تعادل 
هورمون ها شده را تنظیم می کند. این گیاه در درمان اختالل تخمدان پلی کیستیک توصیه می شود و می تواند 

میزان هورمون های تیروئید را نرمال کند.

ارگانو حاوی دو ترکیب قدرتمند  است که ویژگی های ضد باکتریایی و ضد قارچی دارند. همچنین، این گیاه دارویی 
از ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد نفخ، ادرارآور، معرق و خلط آور بهره می برد.از این 
گیاه می توان برای درمان سرماخوردگی، رفع گرفتگی بینی، تقویت سیستم ایمنی بدن، رفع گرفتگی های قاعدگی، 
بهبود سالمت قلب، کاهش خستگی آدرنال و مبارزه با دندان درد استفاده کرد. ارگانو در پیشگیری و درمان قند خون 
باال نیز موثر است.شما می توانید مقداری ارگانو خشک شده را در سوپ ها، ساالدها، یا اسموتی ها اضافه کنید تا 
هر چه بیشتر عطر و طعم آنها را بهبود ببخشید. همچنین، می توانید روزانه چای ارگانو بنوشید. برای تهیه این چای: 
سه قاشق چایخوری برگ ارگانو را در یک فنجان آب داغ بریزید و اجازه دهید پنج تا 10 دقیقه به همان حالت باقی 

بماند، چای را صاف کرده و بنوشید.

گیاه ارگانو با خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچیگیاه افنان برای نازایی

حضرت فاطمه معصومه )س( روز اول ذیقعده سال 173 هجري، 
در شهر مدینه چشم به جهان گشود. این بانوی بزرگوار، از همان 
آغاز، در محیطي پرورش یافت که پدر و مادر و فرزندان، همه 
به فضایل اخالقي آراسته بودند. عبادت و زهد، پارسایي و تقوا، 
راستگویي و بردباري، استقامت در برابر نامالیمات، بخشندگي و 
پاکدامني و نیز یاد خدا، از صفات برجسته این خاندان پاک سیرت و 
نیکو سرشت به شمار مي رفت. پدران این خاندان، همه برگزیدگان 
و پیشوایان هدایت، گوهرهای تابناک امامت و سکان داران کشتی 
انسانیت بودند. حضرت معصومه )س( یک سال بعد از هجرت 
تبعید گونه حضرت رضا )علیه السالم( به مرو، در سال 201 هجری 

قمری، به شوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام والیت، به 
همراه عده ای از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت 
کرد و در هر شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع می شد. در شهر 
ساوه عده ای از مخالفان اهل بیت که از پشتیبانی مأموران حکومت 
برخوردار بودند، سر راه کاروان آنان را گرفته و با همراهان حضرت 
وارد جنگ شدند، در نتیجه تقریباً همه مردان کاروان به شهادت 
رسیدند، حتی بنا بر نقلی حضرت معصومه )س( را نیز مسموم 
کردند. مورخین دالیل مختلفی را برای عدم ازدواج آن حضرت 
بیان می کنند که به صورت کلی به شرح زیر است: از دالیلی که 
برای  ازدواج نکردن حضرت معصومه )س( مطرح می شود، ناظر به 

جایگاه علمی و معنوی ایشان است؛ چرا که برخی با اشاره به همین 
موقعیت ویژه، می گویند که در زمان ایشان، مردی مناسب این بانو 
در جامعه مسلمین حضور نداشته لذا آن حضرت و سایر خواهران 
شان، طریق تجرد را برگزیده اند.خفقان دوران و نیز محدودیت هایی 
که حکومت وقت برای برقراری ارتباط میان خاندان امام موسی 
کاظم )ع( با سایر جامعه شیعیان، ایجاد کرده بود. از این رو در حالی 
که شیعیان برای حفظ جان و مذهب خود، رویه تقیه را پیش گرفته 
بودند، ازدواج با زنان خاندان امام کاظم )ع( را به منزله تهدیدی برای 
خود قلمداد می کردند و همین مسئله سبب شد تا انگیزه آنان برای 

وصلت با این خاندان کمرنگ شود.

والدت حضرت معصومه )سالم ا... علیها( و روز دختر گرامی باد

آیه روز

هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده  ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از ]باز 
گرفتن[ گشاینده  ای ندارد و اوست همان شکست  ناپذیر سنجیده  کار. )سوره فاطر/ آیه 2(

سخن روز

هیچ چیز نمی تواند انسانی با نگرش مثبت را از دستیابی به هدفش بازدارد و هیچ چیز نمی تواند به انسانی با 
نگرش منفی کمک کند. )توماس جفرسون(

پنجشنبه   * ۱۳ تیر   ۱۳۹۸ * شماره ۴۳۸۷ 
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شماره ۴۳۸۷                         
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سرخ پوست
16:1521:45شروع سانس

تگزاس ۲سامورایی در برلین
14:301820شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

سرویس کولر در اسرع وقت 
0۹۱۵0۹0۲۹۹۳

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

کارت هوشمند مینی بوس به شماره 7103345 
و شماره پالک 579 ع 21 ایران 52 به نام محمد مهدی 

شریف زاده به شماره ملی 0652897320 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پژو SD 206 به شماره پالک 
552 ب 43 ایران 52 به نام احمد علیزاده

 به شماره ملی 0652613756 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پروانه بهداشتی به شماره  94/317 
به تاریخ اعتبار 1398/4/9 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک راننده کمپرسی پایه یک جهت کار در 
سطح استان با حقوق و مزایای قانون کار و بیمه 

نیازمندیم.     09157213545

به یک نیروی کارکرده جهت کار در 
کارواش فرهمند نیازمندیم. 

09153618158

به 5 نفر چرخکار ماهر 
)خانم/آقا( ،  

2 نفر طراح دوخت )خانم/آقا(  
یک نفر حسابدار خانم، 2 نفر 
فروشنده )خانم/آقا( با روابط 

عمومی قوی و یک نفر بازاریاب 
با سابقه کار نیازمندیم.

09158666559
09365142238

32210381

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

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

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

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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

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(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی

قابـل توجـه همشهریـان گرامـی 
 سبک سازی و ایمن سازی ساختمان در مقابل زلزله

 با سنگدانه های پرلیت سبکترین پوکه در کشور 
 جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان / بدون نیاز به شن و ماسه، عایق صوتی و حرارتی

وزن مخصوص در هر مترمکعب فقط 120 الی 130 کیلوگرم 
 حمل در کیسه های 12 کیلویی و با قیمتی مناسب

 نبش غفاری 33، مصالح ساختمانی غدیر   شماره تماس 09151604113 -  32344088

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139860308005000019و 139860308005000018مورخ 98/03/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نيم بلوك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شهرداري 
نيم بلوك به شناسه ملی 14002052387 در یك قطعه زمين دیمه زار به مساحت 24530 مترمربع پالك 11 اصلي مزرعه ميان بياض بخش 
12نيم بلوك واگذاری ملك از مالك رسمي آقاي خداداد اسدآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/29
حمید رضا توسلی فرشه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک

تاسيس شركت پاهنگ پایش پارس )سهامی خاص( در تاریخ 1398/02/15 به شماره ثبت 5968 به شناسه ملی 14008308339 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تكميل گردیده كه خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعاليت: )راه وساختمان(: شامل بهسازی 
ومقاوم سازی سازه ها -پایش سالمت سازه ها-روش های نوین طراحی و اجرای ساختمان ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط. مدت فعاليت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بيرجند ، بخش مركزی ، شهر 
بيرجند، مفتح ، كوچه شهيدمفتح 4 ، خيابان شهيدمفتح ، پالك 0 ، طبقه اول كدپستی 9713953551 سرمایه شخصيت 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 
موسسين طی گواهی بانكی شماره 54122-1254 مورخ 1397/12/27 نزد بانك ملت شعبه شهيد محالتی بيرجند با كد 54122 پرداخت 
گردیده است. اعضای هيئت مدیره: خانم ناهيد جهانگير به شماره ملی 0924110041 به سمت نایب رئيس هيئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای هاشم جهانگير به شماره ملی 0946794669 به سمت عضو هيئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای 
محمدشریف جهانگير به شماره ملی 5239856486 و به سمت رئيس هيئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنين كليه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شركت معتبر می باشد. اختيارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حميد صادقی به شماره ملی 0880154993 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یك سال مالی و آقای محمدحسن حسينی به شماره ملی 5239517185 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یك سال مالی. روزنامه كثير االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شركت تعيين گردید. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )516852(

آگهی تحدید حدود ثبت امالك یك قسمت از بخش ۲ شهرستان بيرجند
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحدید حدود ششدانگ یكباب منزل پالك 171 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضی رحمت ا... دهلكوه مورد تقاضای آقای محمد رحيم رمضانی در روز شنبه مورخ 1398/5/5 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده 14 قانونثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 

فوق الذكر بوسيله این آگهی اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یك از صاحبان امالك 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف یك ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسليم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/4/13       علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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خبرویژه

اخبار کوتاه

مناقصه پشت مناقصه
برای روشنایی معبر فرزان!

حسینی- افتتاح پل موسی بن جعفر بیرجند و تکمیل 
پروژه فرزان پس از سال ها معطلی ، در حالی انجام شد 
که هنوز نواقصی از جمله تامین روشنایی معبر، نصب 
سرعت گیر، احداث میدان دوربرگردان و تکمیل پیاده 
روها را داشت. پس از افتتاح، شهرداری  برای رفع این 
نواقص اقدام کرد اما روشنایی معبر که با توجه به خطر 
تصادف با عابران پیاده از اصلی ترین موارد شمرده می 
شود انجام نشده است. این موضوع تا حدی جدی پیش 
رفت که شهروندان این منطقه در طی تماس های 
متعدد آن را با روزنامه در میان گذاشتند و فردی نیز به 
نمایندگی از نمازگزاران مسجد جواداالئمه با اشاره به این 
که هم محله ای ها در مسجد درباره این موضوع سخن 
گفته و شکایت دارند، خواستار پیگیری هر چه سریعتر 

تامین روشنایی پل موسی بن جعفر شد.
در همین باره با عدل ، معاون عمرانی شهرداری گفتگو 
کردیم که عنوان کرد: طبق مصوبه ای که در دفتر مدیر 
کل امور فنی استانداری صادر شد، اداره راه و شهرسازی 
در قراردادی با اداره برق مکلف است اعتبار برای تامین 
روشنایی تمام معبر و پل را تهیه و اداره برق برای انجام 
آن اقدام کند. این موضوع نیز نهایتا تا پایان سال مالی 
یعنی 31 تیر باید انجام شود. رفیعی مسئول روابط 
عمومی اداره برق نیز با بیان این که نقشه و طرح آماده 
است و به اداره کل راه و شهرسازی ابالغ شده است 
، خاطرنشان کرد: تامین اعتبار و اجرا با این اداره کل 
بوده و پیمانکار از بین پیمانکاران مورد تایید ما انتخاب 
خواهد شد. وی با اشاره به این که وضع پیمانکاران برق 
به دلیل نوسانات ارزی و پرداخت مطالبات به صورت 
نیست،  اصال خوب  خزانه سال 1400،  اسناد  اوراق 
اضافه کرد: ترانسی که با پیمانکار به مبلغ 30 میلیون 
تومان قرارداد بسته شده بود اکنون 90 میلیون تومان 
شده است! این عوامل موجب می شود پیمانکار رغبتی 
به برداشتن پروژه نداشته باشد.صمصامی مسئول روابط 
عمومی اداره کل راه و شهرسازی البته از انجام مناقصه 
روشنایی  پروژه  اجرای  برای  پیمانکار  انتخاب  برای 
طرح فرزان در هفته گذشته خبر داد و افزود: کسی 
در مناقصه شرکت نکرده بود به همین جهت مناقصه 
تمدید و آگهی آن امروز منتشر می شود. به گفته وی 
اگر این بار هم کسی شرکت نکند ناچارا دوباره مناقصه 
برگزار می شود زیرا گرفتن مجوز برای ترک تشریفات 
زمان بر است.گفتنی است اعتبار این مناقصه به صورت 
اوراق خزانه نبوده و نقدی می باشد. با ان که به نظر 
می رسد این امتیاز مثبتی برای جذب پیمانکار باشد ولی 
باز هم تاکنون  تمایلی نشان نداده اند و مردم محله 
فرزان پس از سال ها انتظار برای افتتاح این پروژه باز 
هم باید منتظر بمانند. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

راه اندازی بازارچه های تعطیل در دستور کار

استفاده از ظرفیت هفت هزار خادمیار رضوی برای خدمت رسانی به مردم

۲۰ درصد  برق خراسان جنوبی را مشترکان صنعتی مصرف می کنند

رئیس جمهور پاِی کاِر توسعه خراسان جنوبی

مسئول دفتر آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی 
هزار  هفت  ظرفیت  از  استفاده  بر  تالش  گفت: 

برای  خراسان جنوبی  در  فعال  رضوی  خادمیار 
مهر،  گزارش  به  است.  مردم  به  خدمت رسانی 
در  چهارشنبه  ظهر  نصیرایی  حجت االسالم 
جشن های  مجموعه  کرد:  اظهار  خبری  نشست 
دهه کرامت از روز پنج شنبه 13 تیر همزمان با 
میالد حضرت فاطمه معصومه )ع( با دیدار تعدادی 
از دختران نمونه خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه  
آغاز می شود.مسئول دفتر آستان قدس رضوی در 
خراسان جنوبی بیان کرد: دو کاروان خدام رضوی 
در این دهه مهمان خراسان جنوبی خواهند بود و در 
مکان های گوناگون چون بیمارستان ها، پادگان ها و 

زندان ها حضور خواهند داشت.
نصیرایی ادامه داد: یک گروه روز سیزدهم تیر وارد 

استان شده و در شهرهای قائن، خضری، نهبندان، 
سربیشه و بیرجند و درمیان حضور خواهند داشت و 
گروه دوم هجدهم تیر وارد خراسان جنوبی شده و 
مهمان مردم شهرهای فردوس، سرایان، بشرویه و 

طبس خواهند بود
میزبانی  و  کریمه  سفیران  برنامه  تبیین  با  وی 
مردم طبس از خادمان حرم حضرت معصومه )ع( 
در 19 تیر افزود: عالوه بر این برنامه کانون های 
تخصصی مجموعه آستان قدس در خراسان جنوبی 
چون کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی، بهداشت 
و سالمت، شعر و ادب نیز در این دهه برنامه های 
متعدد و متنوعی را دارند.مسئول دفتر آستان قدس 
رضوی در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نهایت 

از ظرفیت جشنواره دهه  استفاده  برای  را  تالش 
کرامت برای خدمت کریمانه به مردم را داریم، بیان 
کرد:  از برنامه های این دهه طرح رواق رضوی 
است.نصیرایی اظهار کرد: در طرح رواق رضوی 
خدمت  ارائه  برای  رضوی  خادمیاران  ظرفیت  از 
مواردی  در  شان  تخصص  اساس  بر  مردم  به 
مشاوره  مذهبی،  مشاوره  ایستگاه سالمت،  چون 
حقوقی و فروش کتاب های متنوع بهره خواهیم 
گرفت.وی بیان کرد: این برنامه در بیرجند از روز 
شنبه 1۵ تیر تا پایان دهه کرامت در میدان ابوذر 
برگزار می شود.مسئول دفتر آستان قدس رضوی 
ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه هایی که با بسیج 
)ع(  االئمه  ثامن  قرارگاه  مجموعه  و  سازندگی 

پروژه های  از  برخی  کرامت  دهه  ایام  در  داریم 
مشارکتی )1۲ پروژه مشارکتی با بسیج سازندگی 
و 9 پروژه مشارکتی با قرارگاه( را به بهره برداری 
می رسانیم.نصیرایی با اشاره به اینکه در شرایط 
آستان  دفتر  در  برنامه ها  کیفی سازی  به  فعلی 
استفاده  گفت:  است،  شده  ویژه ای  توجه  قدس 
از ظرفیت هفت هزار خادمیار در خراسان جنوبی 
برای گره گشایی از امور مردم به نام حضرت ثامن 
نقاط  به  کمک  برای  برنامه ریزی  و  )ع(  االئمه 
جدید  رویکردهای  جمله  از  استان  در  زده  سیل 

دفتر آستان قدس است.
گفتنی است به مناسبت دهه کرامت 300 عنوان 

برنامه در خراسان جنوبی اجرا می شود.

خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مربوط  را  استان  برق  مصرف  درصد   ۲0 جنوبی 
به مشترکان صنعتی دانست و گفت: در این راستا 
مشترکان صنعتی استان نقش مهمی در کنترل پیک 
بار انرژی ایفا می کنند. شرکاء در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار کرد: انرژی الکتریکی از زیرساخت های اصلی 
پیشرفت و توسعه هر کشوری محسوب می شود 
انرژی  این  توسعه،  در حال  درکشورهای  ویژه  به 

نقش بسزایی دارد.وی افزود: در کشور ما به دلیل 
توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی و تغییر در 
وضع اقتصادی مردم، در سرانه مصرف انرژی در 
سالیان اخیر شاهد رشد قابل مالحظه ای هستیم.
کرد:  بیان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از  اعم  ماه های گرم سال  در  برق  انرژی  مصرف 
تابستان رشد بیشتری را نشان می دهد که در این 
راستا برای جبران انرژی در کشور نیازمند سرمایه 

گذاری هستیم. وی با بیان اینکه ساالنه احداث ۲ 
هزار و ۵00 مگاوات برق جدید نیاز است تصریح 
کرد: این میزان نیاز به سرمایه گذاری ۲ تا 3 میلیارد 
دالری دارد. شرکاء خاطرنشان کرد: هر کیلووات 
ساعت انرژی برق، معادل 600 گرم دی اکسید 
سرمایه  و  می کند  زیست  محیط  وارد  کربن 
گذاری ۲ تا 3 میلیارد دالری برای بهره برداری از 
نیروگاه های جدید،  فقط برای تامین برق مشترکان 

صرفاً در روزهای محدود سال و برای ۲00 تا 300 
ساعت مورد نیاز است که از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه نیست. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق  از وجود 369 هزار و ۵19 مشترک برق در 
خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 
760 مشترک تعرفه صنعتی دارند. وی گفت: بر 
گذشته  سال  در  آمار  و  اطالعات  آخرین  اساس 
میزان مصرف انرژی در استان یک میلیون و ۵۵3 

هزار و 700 مگاوات ساعت بوده است که از این 
مصرف حدود 314 هزار و 9۵9 مگاوات ساعت 
به صنایع اختصاص دارد.شرکاء تصریح کرد: ۲0 
مشترکان  به  مربوط  استان  برق  مصرف  درصد 
صنعتی است یعنی کمتر از یک درصد مشترکان 
بیش از ۲0 درصد مصرف استان را به خودشان 
اختصاص داده اند و نقش مهمی در کنترل پیک بار 

انرژی ایفا می کنند.

با اشاره  معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
به ظرفیت بازارچه های مرزی استان گفت: برخی 
بازگشایی شده و راه اندازی بازارچه های تعطیل در 
دستور کار قرار دارد. به گزارش مهر، محمدهادی 
اشراقی صبح چهارشنبه در کمیسیون صنعت، اصل 
44 و محیط کسب و کار اتاق بیرجند با اشاره به 
مشکالت واحدهای تولیدی بیان کرد: طی سال 
گذشته در راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
جلسات زیادی برگزار شده است.وی با بیان اینکه 
طی سال گذشته تفاهم نامه ای برای یارانه سود 
کارمزد با بانک صادرات منعقد شده است، افزود: 
در سال جاری هم طبق تفاهم نامه منعقد شده، 
برای  باشند  کافی  شرایط  دارای  که  واحدهایی 
دریافت یارانه به بانک معرفی می شوند.اشراقی از 
شناسایی مناطق امید بخش استان توسط شرکت 
های توسعه ای خبر داد و گفت: بخش هایی که 
در لیست مناطق امید بخش نیستند، برای سرمایه 
گذاری آزاد سازی می شوند و راه برای فعالیت های 

معدنی باز می شود.
حوزه  کشوری  مسئوالن  سفر  به  اشاره  با  وی 
صنعت، معدن و تجارت به خراسان جنوبی بیان 
کرد: طی این سفر تفاهم نامه ای سه جانبه در 

راستای افزایش فعالیت های معدنی ما بین سازمان 
زمین شناسی، استانداری خراسان جنوبی و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.معاون برنامه 
ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان صنعت، معدن 

با اشاره به مشکالت صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
استان بیان کرد: مدیران و کارشناسان از حداکثر 
واحدهای  مشکالت  رفع  راستای  در  خود  توان 
صنعتی و معدنی گام برمی دارند.وی اظهار کرد: 
تمام مشکالت بخش تولید به تسهیالت و مباحث 
مالی مرتبط نمی شود چراکه بازار فروش، فناوری 
مدیریتی  مباحث  و  نیاز  مورد  های  تکنولوژی  و 
درون مجموعه ها از دیگر موانع پیش روی تولید 

است.اشراقی با تاکید بر اینکه باید قیمت تمام شده 
کاالها و بازار فروش را در دست داشت، گفت: چه 
بسا محصوالتی هستند که با وجود حمایت های 
به دلیل عدم کیفیت و عدم رقابت منجر  مالی، 

به رونق تولید نمی شوند.وی با اشاره به ظرفیت 
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  مرزی  های  بازارچه 
اندازی  بازگشایی شده و راه  بازارچه ها  از  برخی 

بازارچه های تعطیل در دستور کار قرار دارد.

تدوین دو بسته حمایتی 
برای فعاالن اقتصادی

رئیس اداره امور صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت هم گفت: در راستای تحقق سیاست 
های رونق تولید، دو بسته حمایتی از سوی وزارت 
برای فعاالن اقتصادی تدوین و ارائه شده است. نیک 
کار بیان کرد: بسته اول در راستای تامین نقدینگی 

و بسته دوم در راستای رفع موانع تولید است،  که: 
در  سرمایه  شامل  بخش  سه  در  نقدیگی  تزریق 
گردش، بازسازی و نوسازی واحدها انجام می شود. 
وی اظهار کرد: تولید کنندگان بخش صنعت، بخش 
های صنعتی معادن و بخش های تولیدی اصناف 
برای بهره مندی از این بسته ها از طریق سامانه 
هماهنگ ثبت نام کنند.نیک کار با بیان اینکه در 
راستای بسته دوم، اقداماتی در خصوص رفع موانع 

اداری و اجرایی واحدهای تولیدی برداشته می شود، 
افزود: در این بسته برای واحدهایی که طی سال 
گذشته برای دریافت تسهیالت با مشکل مواجه بوده 

اند، اختیارات و قوانینی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه در راستای رونق تولید، مصرف 
را به قطعات داخلی هدایت می کنیم، اظهار کرد: 
همچنین در راستای این بسته مشکالت موجود 
بین شرکت های خدمت رسان اعم از برق و آب با 
واحدهای تولیدی رفع می شود.نیک کار بیان کرد: 
از محل تسهیالت تبصره 1۸ هم اعتباراتی تحت 
بتوانیم  بینی شده که  این بسته ها پیش  عنوان 
سهم خراسان جنوبی را جذب کنیم، سهمیه ای 
مازاد هم خواهیم داشت. امینی، رئیس کمیسیون 
صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند در 
این جلسه با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر 
رونق تولید بیان کرد: با توجه به اهمیت شعار سال 
جاری، تمام دستگاه ها باید واحدهای تولیدی و 

فعاالن اقتصادی را حمایت کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی در جنگ اقتصادی 
به سر می بریم، افزود: تولید کنندگان، تجار و فعاالن 
اقتصادی سربازان صحنه نبرد هستند که نیازمند 

حمایت، پشتیبانی، بنیه سازی و تقویت هستند.

محمودآبادی- استاندار خراسان جنوبی در دیدار با 
رئیس جمهور تمام توان خود را برای جذب اعتباراتی 
که منجر به اشتغال در استان می شود را به کار بسته 
است  و پرونده توسعه استان با تالش وی روی میز 
روحانی قرار گرفته که یکی از  ثمرات این تالش 
دریافت ۲ هزار و 700 میلیارد تومان سرمایه مستقیم 
برای فوالد قاین بود.دیدار استاندار با رئیس جمهور 
این بار خبرهای ویژه ای دارد خبر از قیام استاندار 
برای اشتغال استان در بخش های مهمی از صنعت و 
دامداری دو مقوله ی مهمی که تاکنون بارها در فراز 
و نشیب های مدیریتی افت و خیز های زیای داشته 
است.محمد صادق معتمدیان با اشاره به توجه دولت 
به شرق کشور در جمع خبرنگاران  ابرازامیدوار کرد با 
نگاه توسعه ای رئیس جمهور به شرق کشور از جمله 
خراسان جنوبی هر چه زود تر شاهد رفع محرومیت 
ها در این استان باشیم.وی در این دیدار گزارشی از 
شرایط استان به لحاظ امنیتی،مشکالتی که در روند 
توسعه ی استان وجود دارد، ظرفیتها و قابلیت های 
مرزی و کشور افغانستان، و نیز نتیجه ی مصوبات 

سفر سال 93 را ارائه داده است. عنایت ویژه ی رئیس 
جمهور به مناطق روستایی،مبادالت مرزی، و توجه 
به قابلیت های استان و نیز توصیه ی به هم افزایی 
و همکاری بین استان های همجوار شرقی از جمله 
خراسان رضوی، شمالی و سیستان و بلوچستان از 

جمله نکات این دیدار بوده است.

تخصیص اعتبار ملی به پروژه ی فوالد قاین
 وی از خبرهای خوشایند برای استان را در دیدار 
هایی که با رئیس جمهور و برخی از معاونان حجت 
االسالم حسن روحانی داشته است را تخصیص 
اعتبار ملی به پروژه ی فوالد قاین اعالم کرد.وی 
در دیدار خود با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
سرمایه  به  توجه  جلب  بر  عالوه  است  توانسته 
ایمیدرو در استان ۲ هزار و 700  گذاری شرکت 
میلیارد تومان فقط برای راه اندازی و تولید کارخانه 
فوالد قاین دریافت کند.معتمدیان در باره سرمایه 
گذاری شرکت ایمیدرو در خراسان جنوبی نیز افزود: 
مقرر شد این شرکت در زمینه های مطالعات و 

اکتشاف معادن مبلغ 3۵0 میلیارد ریال در خراسان 
جنوبی سرمایه گذاری داشته باشد. وی همچنین 

از مصوبه ای که بر اساس آن قرار است خراسان 
جنوبی در پرورش شتر به  قطب منطقه تبدیل شود 

را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به میزان 10 
هزار شغل واسطه به این طرح در استان مقرر شد با 

نگاه ویژه تری به این طرح اعتبار الزم برای اجرایی 
شدن آن تخصیص یابد.

قول های نوبخت در مرحله ابالغ است
 استاندار در حاشیه ی این دیدار ها در مالقات با محمد 
باقر نوبخت جویای اعتباراتی که او به استان قولش را 
داده بود شده است که بر اساس گزارش های نهایی 
بخشی از این اعتبار وارد فاز ابالغ به استان شده است.

معتمدیان با اشاره به خسارت پیش بینی نشده ی ۵0 
هزار میلیاردی به کشور در اثر حوادث سیل گفت: این 
موضوع مشکالتی را در تامین اعتبار برخی طرح ها 
به وجود آورده است اما با پیگیری های انجام شده 
امیدواریم طرح ساخت مسکن در استان که بنیاد 
مسکن سهم ویژه ای در آن دارد تا پایان سال در 
روستاها به بهره برداری برسد. به گفته ی وی گفت و 
گوهایی نیز درباره انتقال آب به استان شده است که در 
نتیجه این طور به نظر می رسد بحث های مطالعاتی 
این طرح به پایان رسیده و طرح در انتظار ابالغ وزارت 
نیرو است.استاندار در این جلسه اشاره ای به مصوبات 
سفرهای شهرستانی نیز داشت که بر اساس پیگیری 
های انجام شده حدود 40 درصد این مصوبات تاکنون 

اجرایی شده است.

حوادث

ورزشی

حمایت  16۰ میلیونی برای احداث سینما در بیرجند

صداوسیما-اولین محموله تجهیزات از سوی بخش دولتی وارد 
مجتمع فوالد قاین شد. مدیر مجتمع فوالد قاین گفت: این 
محموله به ارزش 107 میلیون یوآن چین برای واحد فوالدسازی 
مجتمع فوالد قاین ارسال شده است.فخرآبادی پیشرفت کلی 
مجتمع فوالد قاین را 40 درصد اعالم کرد و افزود: واحد احیای 

آهن اسفنجی این مجتمع ۸۵ درصد و واحد فوالدسازی این 
مجتمع ۵0 درصد پیشرفت دارد که واحد احیای آهن اسفنجی تا 
پایان سال جاری و واحد فوالدسازی تا سال 99 به بهره برداری 
می رسد.مجتمع فوالد قاین یکی از 9 مجتمع فوالد کشور است 
که ساخت آن از سال ۸9 آغاز شد و به دلیل موفق نبودن بخش 
خصوصی در پیشبرد آن، هم اکنون اجرای این طرح به بخش 
دولتی واگذار شده است که ورود اولین محموله تجهیزات، شادی 
مردم قاین را به دنبال داشت.با بهره برداری از مجتمع فوالد 
قاین برای ۲ هزار نفر به طور مستقیم و ۲0 هزار نفر به طور غیر 

مستقیم شغل ایجاد می شود.

ورود اولین محموله تجهیزات به مجتمع فوالد قاین
معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی سازمان سینمایی کشور 
از حمایت 160 میلیون تومانی 
وزارت ارشاد به صورت بالعوض 
برای ساخت و احداث سینما در 
در  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند 
صورت بهسازی این سینما نیز 
آمادگی داریم یک سوم اعتبار بالعوض این پروژه را تامین کنیم. 
به گزارش تسنیم ، حیدری خلیلی در سفر به استان و در بازدید از 
سینما فردوسی بیرجند اظهار کرد: این سینما یک سرمایه عظیم 

به لحاظ هنری و اقتصادی است که با این موقعیت عالی و 
جغرافیایی می تواند به خاص ترین مناطق تجاری و سینمایی 

بیرجند و شرق کشور تبدیل شود.
وی از حمایت 160 میلیون تومانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به صورت بالعوض جهت ساخت و احداث این سینما 
خبر داد و تصریح کرد: در صورت بهسازی این سینما هم 
آمادگی داریم یک سوم اعتبار بالعوض این پروژه را تامین 
کنیم.وی در ادامه سفر خود از سینما بهمن بیرجند و مجموعه 
فرهنگی و سینمایی و تفریحی در دست احداث در منطقه 

شوکت آباد بیرجند نیز بازدید کرد.

۳۰۰ عنوان برنامه دهه کرامت در  استان  برگزار می شود

تسنیم-دبیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی از برگزاری حدود 300 عنوان برنامه به مناسبت دهه کرامت در استان خبر داد و گفت: این برنامه ها از 
امروز در استان آغاز می شود. مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد عصر سه شنبه در آیین افتتاح طرح »آسمانی های کانون« ویژه اوقات فراغت  در جمع مدیران 

و فعاالن کانون های فرهنگی و هنری مساجد  گفت: این طرح با رویکرد برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان آغاز شد.

*رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: ۲44 حلقه الستیک با نرخ 
مصوب دولتی از آبان سال گذشته تاکنون برای رانندگان 

اتوبوس و مینی بوس درون شهری توزیع شده است.
شیر  شهرستان  کارخانه  گفت:  نهبندان  *فرماندار 

نهبندان ۸0 درصد پیشرفت دارد.
*دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 100 تخته فرش و مقداری 
دارو برای کمک به سیل زدگان گلستان ارسال کرد.

*به گفته مدیر اجرایی آزمون سراسری در دانشگاه 
بیرجند 1۵ هزار و 996 داوطلب خراسان جنوبی امسال 

در آزمون سراسری شرکت می کنند.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی 
گندم تا 10 تیر 6 هزار و 693 تن گندم از کشاورزان 

خراسان جنوبی خریداری شد.
*مدیرکل امور عشایر گفت:  عشایر بهار امسال بیش 
از 7 هزار تن انواع فرآورده های لبنی تولید کردند.

*مأموران انتظامی شهرستان نهبندان 46 هزار و ۲00 
نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه اتوبوس کشف کردند.

*دوره توانمندسازی سرگروه های حلقه های صالحین 
جوانان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد

*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد 401 
فرصت شغلی برای مددجویان امداد در سه ماه امسال 
خبر داد و گفت: 11۵ میلیارد و هفت میلیون ریال برای 

طرح های اشتغالزایی نیازمندان پرداخت شده است.
*معاون جوانان هالل احمر گفت: با همت 397 خیر 
خراسان جنوبی در قالب طرح “با مهر تا مهر” ۸00 
میلیون ریال کتاب، لوازم تحریر و وسایل بازی برای 

کودکان مناطق آسیب دیده از سیل فراهم شد.
*مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تاکنون 6 هزار و ۲۵۲ 
رشته قنات در استان شناسایی و اطالعات مکانی 300 

رشته قنات ثبت شده است.
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 خراسان جنوبی رتبه ۲۹ طالق
 را در کشور دارد

ایرنا - سرپرست اداره کل ثبت احوال گفت: خراسان 
جنوبی اکنون در ثبت طالق از بین 31 استان کشور 
رتبه ۲9 را دارد. مهرآور در دیدار با نماینده ولی فقیه 
بدون ذکر آمار طالق در استان افزود: پیش از این رتبه 
استان ۲۸ بوده است.وی ثبت چهار واقعه حیاتی شامل 
طالق، ازدواج، والدت و فوت را از رسالت های اصلی 
اداره کل ثبت احوال عنوان و گفت: شاخص طالق 
نیز بتازگی به نحوی شده که به ازای هر یک هزار زن 
متاهل محاسبه می شود و در خراسان جنوبی به ازای 
هر یک هزار زن متاهل ۵.۸ زن طالق می گیرند.وی 
با بیان اینکه آمار ثبت واقعه ازدواج در سه ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.3 درصد 
کاهش یافت اظهار داشت: انتظار می رود با توجه به 
کاهش آمار ازدواج، ائمه جمعه و جماعات در ترویج 
این امر مقدس بیش از پیش بکوشند. وی با اشاره 
به کاهش 7.1 درصدی ثبت واقعه والدت سه ماه 
نخست امسال در استان گفت: آهنگ ثبت والدت 
تا سال 94 سیر نزولی داشت اما این روند از سال 9۵ 
شدید شده که زنگ خطری برای استان محسوب می 
شود.وی بیان کرد: همچنین در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش سه درصدی 
ثبت واقعه وفات را داشته ایم که نیازمند مدیریت است. 
نماینده ولی فقیه هم در این دیدارگفت: مسئولیت امانتی 
در دست مسئوالن است و مسئوالن در هر رده باید 
پاسخگو باشند.حجت االسالم عبادی با اشاره به زنگ 
خطر کاهش ازدواج و والدت در خراسان جنوبی گفت: 
برای کسانی که به هر نحو احساس مسئولیت می کنند، 
آمار و ارقام می تواند کمک کند، حال چه جاهایی که 

خوشایند باشد و چه جاهایی که ناخوشایند است.

مقام سوم بانوی استان در
 لیگ دوچرخه سواری

ایرنا-رئیس هیات دوچرخه سواری خراسان جنوبی 
با  از خراسان جنوبی  مبینا سادات موسویان  گفت: 
دوچرخه  کشوری  لیگ  مرحله  دومین  در  شرکت 
سواری کوهستان مقام سوم را کسب کرد. علوی 
افزود: دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان 
در بخش بانوان امروز به میزبانی استان تهران برگزار 
و مبینا سادات موسویان در رده جوانان موفق به کسب 
مقام سوم شد.وی بیان کرد: همچنین ۲ نفر از بانوان 
دوچرخه سوار استان به نام های ملیکا سادات و مبینا 
سادات موسویان به اردوی تیم ملی اعزام شدند که 
از هفتم تا سیزدهم تیر در تهران برگزار می شود. 
وی از کسب مقام کشوری توسط ورزشکار استان 
در مسابقات استقامت جاده ای خبر داد و گفت: این 
مسابقات نیز هفتم تا دهم تیر در مشهد برگزار شد و 
احمد رضا زارعی در رده سنی جوانان موفق به کسب 
مقام هفتم کشوری شد. وی با اشاره به اختتامیه سال 
97 دوچرخه سواری کل کشور اظهار داشت: سکوی 
اول و دوم مسابقات تریال کشوری که سوم تیر امسال  

تیمی برگزار شده بود از آن تیم خراسان جنوبی شد.

 یک کشته در حادثه ریزش کانال
 استخر کشاورزی در فردوس

ریزش کانال استخر کشاورزی در حاشیه میدان گلشن 
فردوس منجر به فوت کارگر 3۸ساله شد. این حادثه روز 
گذشته ساعت 10:۲۵ هنگام حفاری با بیل مکانیکی 
برای لوله گذاری استخر کشاورزی در حاشیه میدان 
گلشن فردوس )منطقه باغ های نوغاب ( رخ داد که 
موجب ریزش کانال و فرورفتن دو کارگر در عمق 
۸متری زمین شد.در این حادثه یک کارگر در دقایق 
ابتدایی از زیرآوار سالم خارج شد و کارگر دیگر جان باخت.

 کشف ۳۴۸ کیلو تریاک و حشیش
 در عملیات مشترک پلیسی

انتظامی استان گفت: در عملیات مشترک  فرمانده 
مأموران انتظامی شهرستان طبس و پلیس خراسان 
رضوی 34۸ کیلو و 700 گرم تریاک و حشیش کشف 
شد. سردار شجاع در تشریح این خبر اظهار کرد: با کسب 
خبری مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد مخدر توسط 
سوداگران مرگ در محورهای عبوری استان بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی تصریح 
کرد: مأموران در بازرسی از خودرو ۲00 کیلو و 900 گرم 
تریاک و 147 کیلو و ۸00 گرم حشیش کشف کردند که 
در این رابطه سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده 

به مراجع قضائی معرفی شد.

آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی 
مرداد  برگزار می شود 

دادرس مقدم-مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
انسانی مورد  نیروی  تامین  برای  استانداری گفت: 
نیاز در مشاغل آتش نشانی شهرداری های استان، 
آزمون استخدام پیمانی برای ۲ رشته شغلی آتش 
نشان و راننده وسایط نقلیه سنگین مرتبط با آتش 
نشانی، 1۸ مرداد امسال توسط مرکز آزمون جهاد 
آوا ، حالج  برگزار می شود.به گزارش  دانشگاهی 
مقدم افزود: دفترچه ثبت نام این آزمون توسط جهاد 
دانشگاهی کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد 
که متقاضیان برای ثبت نام می توانند از تاریخ 10 
تیر به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی 
www.hrtc.ir مراجعه و ضمن مطالعه کامل دفترچه 
راهنما و ضوابط مندرج در آن در موعد مقرر ثبت نام 
کنند.دبیر کمیته برگزاری آزمون مشاغل آتش نشانی 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته ابتدا 
آزمون علمی و سپس آزمون عملی برگزار می شود 
و فرآیند برگزاری آن به تشریح در دفترچه راهنمای 

ثبت نام تشریح شده است.

آغاز طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه

صداوسیما- طرح نشاط معنوی  از  امروز همزمان 
با والدت حضرت فاطمه معصومه)س( در 3۵ بقعه 
شود.  می  آغاز  جنوبی  خراسان  شاخص  متبرکه 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گفت: این طرح 
با هدف پر کردن اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان، 
غنی سازی فرصت تابستانی و تبلیغ و ترویج فرهنگ 
های  کالس  برگزاری  و  قرآنی  و  دینی  معارف  و 
آموزشی رایگان در جوار بقاع متبرکه شاخص برگزار 
می شود.حجت االسالم بخشی پور افزود: طرح نشاط 
معنوی تا ۲9 مرداد مصادف با عید سعید غدیرخم در 

بقاع متبرکه استان ادامه دارد.

نت
نتر

س: ای
عک

هر
س: م

عک

نت
نتر

س: ای
عک یما

وس
صدا

س: 
عک

می
مقا

س:
عک



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 صادق علیه السالم فرمودند : 
هِر تَظَهُر  لُِكلِّ اُناٍس َدولٌَة یَرقُبونَها و َدولَتُنا فِي آِخِر الدَّ

هر مردمی را دولتی است که منتظر فرا رسیدن آن هستند و دولت ما در پایان روزگار، 
آشكار می  شود. 

)روضة الواعظین : ص 234(

12:37
20 :06
23 :46
3 :50
5 :30

آخرین خبر- روز سه شنبه، شبکه سه در برنامه 
تصاویر  با پخش  گزارشی  در  بخیر  سالم صبح 
هوایی از محل خرید نفت و همچنین تصویر یک 
کشتی به نام سالینا جزئیات اطالعات یک معامله 
نفتی را فاش کرد. غالمرضا کاتب، عضو هیئت 
نظارت بر صداوسیما در واکنش به این موضوع 
این گزارش اطالعات محرمانه ای  اگر در  گفت: 

پخش شده باشد این هیئت رسیدگی می کند.

اقدامی ضد امنیت ملی
در  تهران  نماینده  صادقی،  محمود  همچنین 
توییتری  حساب  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
خود نوشت: » آیا کار شبکه سه سیما در نمایش 
مسیر دور زدن تحریم های نفتی یک اقدام ضد 

امنیت ملی نیست؟!

این مطالب هفته قبل در فایننشیال
 تایمز به طور کامل منتشر شده بود!

در همین رابطه روابط عمومی برنامه »سالم صبح 
بخیر« در راستای »تنویر افکار عمومی« به حواشی 
مطرح شده در خصوص مسیریابی کشتی سارینا 
در این برنامه و محکوم کردن برنامه به افشای 
آمده  این جوابیه  در  داد.  پاسخ  مسائل محرمانه، 
است: »علیرغم جو رسانه ای مبنی بر مشکوک 
بودن اقدام برنامه »سالم صبح بخیر« در خصوص 
اعالم مسیر دور شدن تحریم نفتی کشتی سارینا، 
اطالعات مطرح شده در این برنامه، هفته قبل در 
قالب گزارشی با تصاویر ماهواره ای در نشریه بین 

المللی فایننشیال تایمز همراه با عکس و جزئیات 
کامل تر منتشر شده است.بنابراین فرضیه افشای 
اسرار مملکتی و نقض محرمانه بودن این رویداد 
به کلی مردود است و قباًل این اطالعات به صورت 

گسترده و با زبان انگلیسی رسانه ای شده است.
بدیهی است اگر قرار بر ردیابی کشتی از سوی 
قبل  هفته  باید  امر  این  باشد،  آمریکایی ها 
برنامه  یادآوری  به  نیازی  باشد و  صورت گرفته 
طرف  به  فارسی  زبان  با  بخیر«  صبح  »سالم 
 ۲۳ ماده  طبق  است  نیست.مقتضی  آمریکایی 
قانون مطبوعات، این جوابیه جهت تنویر افکار 
عمومی در رسانه مبدا و دیگر رسانه هایی که به 
این شایعه دامن زدند منتشر شود.« این ماجرا به 
هیئت دولت هم کشید و بیژن زنگنه وزیر نفت 
در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه این روزها 
و  نفت  فروش  راه های  عمومی  رسانه های  در 
دور زدن تحریم ها را افرادی عنوان می کنند، آیا 
این برای فشار بر وزارت نفت است، گفت: اگر 
چیزهایی را که می گویند درست باشد، به معنی 

پنبه کردن چیزی است که ما رشته کرده بودیم. 

تکثیر اشکال، رفع اشکال نمی کند!
وی در پاسخ به اینکه آیا با صدا و سیما و آقای علی 
عسکری درباره این موضوع صحبت شده است، 
گفت: بله صحبت کرده ایم اما ایشان گفتند کسانی 
هم قبل از صدا و سیما این کار را کرده اند و ما هم 

گفتیم تکثیر اشکال، رفع اشکال نمی کند. 

بعضی رسانه های خارجی دشمن
 هستند ؛ چرا بازنشر دهیم؟!

وزیر نفت ادامه داد: هیچ کس نباید کار خالف 
ما  دشمن  خارجی  رسانه های  از  بعضی  کند. 
نشر  باز  حتی  اما  می کنند  کارهایی  هستند، 
است.  و خالف  نیست  خوبی  کار  مطالب  این 
زنگنه با بیان اینکه رسانه هایی مثل رویترز و 
برخی دیگر از رسانه ها دروغ می گویند، گفت: 
را  دروغ ها  این  گول  نباید  داخلی  رسانه های 
کنند.  جمع  خیلی  را  شان  حواس  و  بخورند 
وزارت  که  کنند  بازنشر  را  آنچه  رسانه ها 

آیا  اینکه  به  پاسخ  در  تایید می کند. وی  نفت 
مسیرهای نشان داده شده فروش نفت در صدا 
سیما را تایید می کنید، گفت: این چیزهایی که 
رسانه ها  از  اما  نمی کنم  تایید  را  گفته می شود 
خواهش می کنم در مورد صادرات نفت، مقصد 
یک  نه  و  ملی  وظیفه  عنوان  به  کشتی ها  و 
نشر  را  چیزی  نفت  وزارت  تایید  بدون  دستور 
دفتر  رئیس  واعظی،  محمود  نکنند.  بازنشر  یا 
از  گزارشی  پخش  درباره  هم  جمهور  رئیس 
صدا و سیما درباره دور زدن تحریم های نفتی 
نوشته شده  مقاله  اساس  بر  برنامه  این  گفت: 
در یک نشریه خارجی بوده است و آقای علی 
عسکری رئیس صداوسیما هم گفتند که هدف 
از پخش آن نشان دادن قدرت ایران در فروش 
نفت بوده و اینکه ایران اجازه به صفر رساندن 
فروش نفت خود را نخواهد داد. واعظی در عین 
حال گفت: اگر می خواهند چنین موضوعی را 
اعالم کنند به روش دیگری انجام دهند. باید 
مراقبت کنند که با اهدافی از این دست به نوعی 
اطالعات خود را در اختیار دشمن قرار ندهیم.

افشای اصرار نظام توسط صداو سیما؟!

تذکر جدی رهبر انقالب
 به دولت سعودی در مسئله حج

که  کسانی  آن  اینکه  بیان  با  انقالب  معظم  رهبر 
به  وظایف سنگینی  مناطق حج هستند،  متصدی 
وظایف  جزو  سعودی  دولت  گفتند:  دارند،  عهده 
شان است که امنیت حجاج را تأمین کنند، منتها 
نباید محیط را امنیتی کنند. باید احترام و کرامت شان 
حفظ شود؛ اینها ضیوف الرحمانند.ایشان افزودند: باید 
رفتارشان با حاجیان در این مدتی که حجاج در مکه 

و مدینه هستند رفتار مناسبی باشد.

روایت عارف از اشتباه 
انتخاباتی اصالح طلبان

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان گفت: در انتخابات سال90 اصالح طلبان 
حضور حداقلی داشتند که حتی در همان هفته اول 
بعد از برگزاری انتخابات اعالم شد اشتباه کردیم که 

این حضور حداقلی بود.

هشدار بی سابقه رئیس جمهور به اروپا

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر اقدام عملی از سوی 
طرف های برجام انجام نشود، ایران از 16 تیر اقدامات 
بعدی را انجام خواهد داد، گفت: در 16 تیرماه سطح 
غنی سازی ایران دیگر ۳.67 نخواهد بود و این تعهد 
را کنار گذاشته و به هر مقداری که ضرورت و نیاز ما 
باشد، ارتقاء خواهیم داد. وی همچنین ساز و کار مالی 
اروپایی ها )اینستکس( را تاکنون تنها اقدامی نمایشی 
دانست و گفت: امروز اینستکس تنها ساز و کاری بدون 
پول است و اینستکِس توخالی به هیچ دردی نمی خورد.

انتقاد باهنر از نواصولگرایی قالیباف 

مانیفست  تدوین  به  اشاره  با  باهنر  محمدرضا 
نواصولگرایی  گفت: من هنوز تسلطی بر محتوای این 
مانیفست ندارم و مشخص نیست که این مانیفست 
چه حرف تازه ای دارد. اینکه می تواند مانیفستی برای 
همه اصولگرایان باشد یا نه و همه بر آن تمرکز کنند و 

توافق داشته باشند، باید منتظر ماند و دید.

زیباکالم: یک سرباز آمریکایی
 هم وارد ایران نخواهد شد

صادق زیباکالم با بیان اینکه ترامپ تا پایان دوره اول 
ریاست جمهوری اش تمایل به درگیری با ایران ندارد ، 
گفت : معتقدم یک سرباز آمریکایی هم وارد ایران نخواهد 
شد. دست کم ترامپ به دنبال چنین چیزی نیست.

مصباحی مقدم: در انتخابات
 مجلس بعدی پیروز می شویم

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز گفت: اصولگرایان به انگیزه 
شرایط  مجموع  در  رسیده اند؛  حداکثری  ائتالف 
در  دهم  می  قوی  احتمال  که  است  گونه ای  به 

انتخابات مجلس برنده باشیم.

جواب سرباالی وزیر جهاد
 به گران شدن سیب زمینی!

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش 
سال  به  نسبت  سیب زمینی  قیمت  درصدی   ۲00
گذشته، گفت: توزیع که دست ما نیست. وی افزود: 
در مقطعی سیب زمینی به دلیل بارش ها با تاخیر وارد 
بازار شد اما از نظر تولید وضعیت خوبی دارد. کما اینکه 
و  می کنیم  تولید  هم  دامی  نهاده های  با  ارتباط  در 
هم تامین می کنیم و هم پایش می کنیم که دست 

تولیدکنندگان برسد.

نوبخت: در مهار رشد
 تورم موفق بوده ایم

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در زمینه مهار تورم 
موفق بوده ایم، گفت: رشد اقتصادی گرچه منفی است 
اما اکنون وضعیت مناسب تر است. پیش بینی بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول این است که رشد 
اقتصادی ایران مثبت شود و ان شاء ا... به این سمت 

حرکت  می کنیم.

سالمت کارت سوخت شخصی
 خود را امتحان کنید

تسنیم- به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد 
کارت سوخت، مالکان تمامی خودروها و موتورسیکلت ها 
تا پایان تیرماه حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی 
خود استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی 

با شماره 096۲7 تماس بگیرند.

وزیر علوم: تمام داوطلبان کنکور 
امسال امکان قبولی دارند

قبولی  امکان  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
داد.  خبر  امسال  سراسری  آزمون  داوطلبان  همه 
اند  کرده  تالش  بیشتر  که  داوطلبانی  افزود:  وی 
پر  رشته های  در  دارند  باالتری  علمی  توانایی  و 
داوطلبان  تمام  اما  شد،  خواهند  موفق  طرفدارتر 
امکان قبولی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش 

عالی کشور را خواهند داشت.

قیمت دالر ثابت ماند

تغییر  بدون  بانک ها  صرافی های  در  دالر  قیمت 
نسبت به روز سه شنبه 1۲ هزار و ۸00 تومان تعیین 
شد. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 1۲ هزار 

و 700 تومان خریداری کردند.

ایسنا- در جلسه اخیر انجمن قطعه سازان با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت که برای رفع مشکالت آنها 
از جمله تعیین تکلیف خودروهای ناقص موجود در 
کف کارخانه ها، پرداخت باقیمانده تسهیالت 11 هزار 
میلیارد تومانی به قطعه سازان و همچنین پرداختن به 
موضوع مطالبات قطعه سازان از شرکت رنوپارس 
برگزار شد؛ قرار شده است که از محل دریافت حدود 
1,۵00 میلیارد تومان طلب رنوپارس از خودروسازان، 
مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت و ۴۵0 میلیارد تومان 
بستانکاری به حساب قطعه سازان منظور شود.در این 
 رابطه فرهاد به نیا - سخنگوی انجمن قطعه سازان - 
در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: از موضوعات مهم 
جلسه اخیر ما با وزیر صمت، درخواست رسیدگی به 
پرداخت 7,000 میلیارد تومان باقیمانده از وام 11 هزار 
میلیارد تومانی ۲۴ درصدی بود که پس از پرداخت 

۴,000 میلیارد تومان اولیه آن در پایان سال گذشته، 
تیراژ تولید هر دو خودروساز باال رفت اما در سال 9۸، 
بانک مرکزی علیرغم دستور و تاکید هیئت دولت، از 
پرداخت مبلغ ریالی باقیمانده این تسهیالت خودداری 
کرد. با توجه به اینکه بانک مرکزی خواسته تا باقی 
تسهیالت به صورت ارزی و با نرخ زمان بازپرداخت 
به قطعه سازان تعلق گیرد که البته قابل پذیرش برای 
قطعه سازان نیست؛ لذا اکنون به پیشنهاد وزیر صنعت 
قرار است تا قطعه سازان درخواست ارزی خود را به 
بانک مرکزی ارائه کرده و تسهیالت را به صورت 
ارزی دریافت کنند اما در مورد بازپرداخت آن مجدداً 
در هیئت دولت جلسه ای برگزار خواهد شد تا در رابطه 
با بازپرداخت به نرخ زمان پرداخت تسهیالت، موافقت 
صورت گیرد؛ اما اگر به هر دلیلی موافقت ها انجام 
نشود، قطعه سازان می توانند نرخ ارز بازپرداختی را 

روی قیمت تمام شده محصول خود لحاظ کنند.
عدم تحویل برخی قطعات

 به خودروسازان، عمدی است
به نیا ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مشکل 
صنعت خودروی کشور، موضوع 190 هزار دستگاه 
)حدود 110 هزار دستگاه خودرو در شرکت سایپا و 
حدود 70 الی ۸0 هزار دستگاه خودرو در شرکت 
کارخانه  در کف  باقیمانده  خودروی  ایران خودرو( 
دو خودروساز بزرگ کشور است که عمده علت 
الکترونیکی است.  تأمین قطعات  آن مشکل در 
کرده ایم  درخواست  خود  قبلی  بیانیه های  در  ما 
که نهادهای بازرسی و نظارتی وارد شده و علت 
از  چراکه  کنند؛  را مشخص  خودروها  دپو شدن 
نظر انجمن قطعه سازان علت آن “سهوی” نبوده 
نشده اند که  تأمین  به صورت عمدی  قطعات  و 

کارخانه خودروسازان  در کف  باعث شده خودرو 
ناقص مانده و به موقع به بازار عرضه نشود.وی 
با تاکید بر اینکه چنانچه این 190 هزار دستگاه 
خودروی ناقص مانده در کارخانه ها وارد بازار شوند؛ 
مزیت های زیادی را به دنبال خواهد داشت، گفت: 
مهمترین نتیجه آن بازگشت نقدینگی به صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی خواهد بود. ارزش این 
خودروها حدود 10 هزار میلیارد تومان است که اگر 
60 درصد آن را هم مشتری برای تحویل خودروی 
خود پرداخت کند؛ حدود 6,000 میلیارد تومان وارد 
به  که  می شود  قطعه سازی  و  خودروسازی  بدنه 
دنبال آن رونق تولید محقق خواهد شد.سخنگوی 
انجمن قطعه سازان افزود: این موضوع همچنین 
باعث خواهد شد تا دالالنی که تعداد زیادی خودرو 
خریداری کرده و منتظر افزایش قیمت ها هستند، 

از بابت کاهش قیمت ها نگران شده و خودروهای 
خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین در واقع حدود 
۳00 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می شود که 
قطع به یقین میزان تقاضا را کاهش داده و به تعادل 
خواهد رساند که باعث کاهش قیمت ها در بازار 
خواهد شد.وی اظهار کرد: عالوه بر این با توجه به 
عدم نارضایتی مردم از تحویل نگرفتن خودروهای 
ثبت نامی خود، در کسب رضایت شان بسیار مؤثر 
تیراژ خودروهای  اینکه هرچه  خواهد شد ضمن 
تولیدی قابل تحویل به مشتری بیشتر شود، تراز 

ناخالص ملی کشور باال خواهد رفت.

سخنگوی انجمن قطعه سازان: قیمت خودرو کاهش می یابد

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

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

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

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

آگهی شناسایی پیمانکار خرید پرسی

 غذای مورد نیاز واحدهای  تابعه دانشگاه علوم پزشکی

 وخدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: 
غذای مورد نیاز بیماران بیمارستان های تابعه سطح استان خراسان 
جنوبی و سلف دانشجویی را به صورت پرسی از پیمانکاران واجد 

شرایط بخش خصوصی )شرکت خدمات پشتیبانی، رستوران ها، غذای آماده و ...( 
خریداری نماید. بدین وسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
مدارک مورد نیاز )مجوز فعالیت، تصویر قراردادهای منعقده قبلی و پروانه صالحیت 
کاری( به انضمام رزومه کاری را حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی 
)1398/04/13( به آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند  - دانشگاه علوم پزشکی سازمان 

مرکزی - واحد قراردادها و مناقصات تحویل یا از طریق پست ارسال نمایید.
در صورت وجود هرگونه ابهام و اخذ توضیح با شماره های 056-32395251-4 

تماس نمایید
  روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

برای اولین بار در بیرجند
۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 

زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی
 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.

20 % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مردادماه
آدرس: معلم 27  ، زیبایی رونیکا     تلفن: 32425۰۰2  مدیریت : اصدقی


