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فهرست آدامس های غیرمجاز اعالم شد5 شفاف سازی سالم صورت گیرد توجه ویژه کمیته امداد به مسایل فرهنگی، قابل تقدیر است5              5
عکس : رفیعی

پدافند غیرعامل در استان 
منبع اعتباری مشخص ندارد
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری با بیان اینکه اهمیت پدافند غیرعامل از بحران بیشتر است، گفت: این درحالی است که 
پدافند غیرعامل دارای منبع اعتباری مشخص نیست و دستگاه های اجرایی مکلفند از اعتبارات خود پیش بینی ها را انجام دهند. 
آخوندی در نشست کارگروه عمران و تاسیسات شورای پدافند غیر عامل استان افزود: تا سال قبل دستگاه های اجرایی مکلف 
بودند یک درصد اعتبارات را به پدافند غیر عامل اختصاص دهند اما در قانون بودجه ۹۸ این مورد مجاز عنوان شده است. وی 
ادامه داد: طرح جامع پدافند غیرعامل در اواخر سال گذشته به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و اکنون ۳۵ درصد کار انجام شده و 
سال ۹۷ برای آن ۱۵۰ میلیون تومان اوراق پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه شرکت های دولتی... مشروح در صفحه ۵

*در پروژه راه آهن، ردیف گرفته شده  از اعتبار آن اهمیت بیشتری دارد  *کلنگ راه آهن بیرجند به 
زمین خورده، اکنون شروع عملیات اجرایی زیرساخت مد نظر است*مزایده های بنیاد برای مردم 
ضرر دارد* دولت یک یا علی بگوید ، جاده قاین- بیرجند تمام می شود*80 درصد مشکالت 
مردم به دلیل عملکرد سیستم اجرایی است *اطالع از کاندیدا شدن مان جزو علوم غیبی است! 

وضعیت  فضای 
آموزشی   بیرجند ، 
بحرانی  است 

قدمت باالی دانشگاه بیرجند، نشان از استعداد 
خدادادی این استان و همت مسئوالن دارد

 در سفر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات عنوان شد:

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در روزنامه آوا:

صفحه  ۵

صفحه 6

* امین جم

رویکرد جدید ملی 
 توجه به استان های مرزی

از زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید 
لحاظ  از  کشور  شرایط  فشارها،  روزانه 
اقتصادی با چالش هایی روبرو شد.چالش 
هایی که  بیشتر آورده تحریم هاست و 
درهای صادرات خصوصا برای نفت را 
بندد. راهکار  از دیگری می  یکی پس 
کارشناسان که از سال های قبل برای 
فرار از تحریم های نفتی و البته رونق تولید 
در داخل مطرح بوده ، توجه هرچه بیشتر 
به توانمندی کشور است. در همین راستا 
به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
استانداران  به  ویژه  اختیارات  اعطای  از 
استان های مرزی... مشروح در صفحه 2

 

 

 

گام های ما در برجام تدریجی، 
اما تصاعدی خواهد بود

روحانی:

صفحه  2

برای داوطلبان تأیید صالحیت 
نشده حق اعتراض قائلیم

دبیر شورای نگهبان :

 تضمین دهند ۸۰ درصد 
اصالح طلبان تایید  می شوند

وزیردولت اصالحات : 

صفحه  2

صفحه  2

روحت به وسعت اندوه مان شاد و قرین رحمت باد
پنجمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 کربالیی غالمرضا مزگی نژاد
 را به خاطر خوبی ها ، مهربانی ها و ایثارش با ذکر صلوات و فاتحه 

گرامی می داریم. 
همسر و فرزندان

خاندان معزز شاهوردی و جناب سرهنگ هزاری 
با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت

مرحوم کربالیی جواد شاهوردی 
 را حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده،  از درگاه ایزد منان صبر الهی برای قلب 
های داغدار بازماندگان و آمرزش برای روح بلند آن عزیز از دست رفته مسئلت داریم.

دکتر حاجیانی - دکتر هزاری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان خدایار وزیری 
)فرهنگی بازنشسته( 

را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده امروز 
پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰ ساعت ۴ عصر از محل سالن 

اجتماعات بهشت متقین برگزارمی گردد. 
ضمنا شب جمعه اول آن مرحوم ساعت ۲۱ 
در محل هیئت محترم حسینی و همچنین 

مراسم سومین روز درگذشت روانشاد روز جمعه 
۹۸/۴/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل سالن جدید هیئت محترم حسینی 

برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های:  وزیری،  زرافکن، غالمی، نیک بین، کریم پورفرد و سایر بستگان

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

 مرحومه کربالئیه فاطمه باقری نژاد 
)همسر مرحوم غالمحسین چمن مطلق(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: چمن مطلق، باقری نژاد و سایر بستگان

همکار ارجمند سرکار خانم دکتر ماندانا وزیری
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان

 شـادروان خدایـار وزیـری
 را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده،  از درگاه خداوند متعال برای آن 
مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال آرزو می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره

حاجیه زهرا دستگردی
 )همسر حاج سبحان انوری فرد(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰ از ساعت 
۴/3۰ الی ۵/3۰ بعدازظهر در محل مسجد روستای 
دستگرد برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های انوری فرد و سایر بستگان

 آگهی مزایده )نوبت دوم( شهرداری خوسف درنظر دارد: با توجه به بند 1 صورتجلسه شماره ۷۷ مورخ  ۹۸/2/22 با مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش 4 قطعه زمین اقدام نماید.
شماره ردیف

قطعه
پالک 
ثبتی

نوع ملک / 
کاربری

مساحت عرصه 
)متر مربع(

مبلغ هر متر مربع 
عرصه )ریال(

مبلغ کل 
)ریال(

آدرس

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

معابر دستغیب ۲۲۵/۲۰۹۰۰/۰۰۰۲۰۲/۶۸۰/۰۰۰۲زمین - مسکونی۲۵۶۵۵

معابر دستغیب ۲۴۴/3۰۹۰۰/۰۰۰۲۱۹/۸۷۰/۰۰۰۲زمین - مسکونی3۶۶۵۹

امام خمینی )ره( ۱۵۰۹۵۰/۰۰۰۱۴۲/۵۰۰/۰۰۰۹زمین - مسکونی۴۹۶۶۱

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( تا مورخ ۹۸/5/۸ در ساعت 
اداری به شهرداری خوسف واحد حراست مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده 
اقدام نمایند. شرایط شرکت در مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد 
قیمت پایه برای هر قطعه به صورت نقد در وجه شهرداری در صورتی که نفرات اول 
تا سوم از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری 
ضبط می گردد. قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده 

درج گردیده است.

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

با نهایت تاسف درگذشت 

شـادروان حمیـده ثمیـن
)همسر هادی زمینی وفرزند محمود ثمین(

رابه اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰ ساعت 
 ۱۷/3۰ از محل سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
ضمنا جلسه سوم آن زنده یاد روز شنبه  ۹۸/۴/۲۲  از ساعت ۱۷/3۰ 
 الی ۱۸/3۰ در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می شود.

حضور سروران معظم موجب امتنان است
خانواده های: زمینی،ثمین،شمشیرگران وسایربستگان
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همتی: بانک ها در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند

میزان - همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد وام ازدواج از بانک ها خواست سختگیری نکرده و طبق 
مقررات عمل کنند. وی با تاکید بر اینکه بانک ها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک 

مرکزی با تخلف احتمالی بانک ها در این زمینه برخورد می کند.

صالحی: دلیل اصلی دشمنی ما با 
آمریکا دیدگاه سیاسی متفاوت است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: بر هیچ کس 
پوشیده نیست که جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
از ۴۰ سال پیش اختالفات بسیار عمیقی دارند. دلیل 
اصلی این دشمنی ناشی از دیدگاه سیاسی متفاوت 
دیدگاه های  با  را  جهان  واشنگتن  و  تهران  است. 

گوناگونی می بینند.

آیت ا... جنتی: برای داوطلبان تأیید 
صالحیت نشده حق اعتراض قائلیم

دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در بررسی 
تأیید  صالحیت ها برای کسانی که صالحیت شان 
آماده  و  بوده  قائل  قانونی  اعتراض  حق  نمی شود، 

شنیدن نظرات آنها است.

مکرون به دنبال آتش بس در جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ایران است

 »امانوئل بون« مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه 
در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: 
من به عنوان میانجی به ایران نیامده ام و حامل هیچ 
گونه پیامی از سوی آمریکا برای تهران نیستم. وی 
افزود: امانوئل مکرون به دنبال دستیابی به ابتکارات 
اقتصادی  ایجاد آتش بس در جنگ  برای  مشترک 
آمریکا علیه ایران بوده و معتقد است که این اقدام به 
کاهش تنش های رو به تزاید در منطقه منجر خواهد شد.

تذکر دولت به رئیس 
صدا و سیما درباره “گاندو”

محمود واعظی با انتقاد از سریال گاندو گفت: صدا و 
سیما کار غیرمعمولی انجام داد و باید تجدیدنظر کند و 

به رئیس صدا و سیما در این خصوص تذکر داده شد.

اصالحات اگرسندی برای تقلب داشت
 در رسانه های خارجی منتشر می کرد

محسن کوهکن گفت: اصالح طلبان اگر مدرکی 
برای اثبات ادعای تقلب در انتخابات داشتند، نه تنها 

در ایران بلکه در خارج از کشور منتشر می کردند.

خّرم: باید تضمین دهند که ۸۰ درصد 
اصالح طلبان تایید صالحیت می شوند

اگر  حاکمیت  گفت:  اصالحات  دولت  وزیر  خّرم 
داشته  پرشور  انتخابات حضور  در  مردم  می خواهد 
باشند نباید یک جناح و جریان سیاسی را حذف کند 
و تضمین بدهد که مثال ۸۰ درصد از نیروهای شما 

را رد صالحیت نمی کنیم.

دولت به صاحبخانه های
 منصف امتیاز می دهد

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که درباره بازار رهن 
این که  از جمله  داریم، گفت:  هایی  برنامه  اجاره  و 
نظر  برای صاحبخانه های منصف در  را  امتیازاتی 
با اصالح ماده 53 در نظر داریم  خواهیم داشت و 
کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می بندد و 
ضوابط را رعایت می کند، معافیت مالیاتی داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: 
قیمت ها  شکسته می شود

 ایسنا- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران گفت: با عرضه خودروهای ناقص موجود 
در کف کارخانه های خودروسازی شاهد شکسته شدن 

و ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

دولت مصوبه قبلی
 قیر رایگان را لغو کرد

مهر- هیئت دولت در حالی که در جلسه ۲۶ خرداد 
امسال آیین نامه نحوه توزیع قیر رایگان را تصویب 
کرده بود، به تازگی آیین نامه قبلی را لغو و آیین نامه 

جدیدی را تصویب کرده است.

دولت با تشکیل کمیته تعیین 
سقف اجاره بها مخالفت کرد

فارس- سرانجام پس از کش و قوس های زیاد در 
تعیین سقف اجاره بها هیئت دولت در آخرین جلسه 
خود با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل 
کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرد و بحث 

تعیین سقف اجاره بها به کلی منتفی شد.

قیمت دالر ثابت ماند

تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانک ها بدون 
تغییر نسبت به صبح سه شنبه ،  ۱۲ هزار و ۷5۰ 

تومان تعیین شده است.

مشکل ضمانت وام 
مددجویان حل می شود

امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون  مهر- 
از راه اندازی صندوق ضمانت و تسهیالت کمیته 
شرایط  می کنیم  سعی  گفت:  و  داد  خبر  امداد 
و  مددجویان  برای  را  ضمانت  و  وام  دریافت 
در  کرد:  تاکید  وی  کنیم.  تسهیل  نیازمندان 
امداد  طرح های  و  تسهیالت  درصد   ۸۰ مجموع 
برای مددجویان تحت پوشش است و ۲۰ درصد 

نیز به نیازمندان تعلق می گیرد.

روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه 
است و از این رو به فضای کشورمان تجاوز 
از  و  قاطع مواجه شد  پاسخ  با  البته  کرد که 
نفتکش  کشتی  نیابتی،  طور  به  دیگر  سوی 
ایرانی را توقیف کردند که کار بسیار سخیف 

و غلطی انجام دادند.
بهانگلیسگوشزدمیکنم
شماآغازگرناامنیهستید

رئیس جمهور با بیان اینکه اقدام انگلیسی ها 
و  بود  اشتباه  و  غلط  سخیف،  بسیار  کاری 
باید  همه  کرد:  تصریح  آنهاست،  زیان  به 
خطوط  جهان،  سطح  در  که  کنیم  تالش 
باشد  برخوردار  کامل  امنیت  از  کشتیرانی 
شما  که  می کنم  گوشزد  انگلیسی ها  به  و 
بعداً  را  آن  تبعات  و  هستید  ناامنی  آغازگر 

درک خواهید کرد.
انگلیسبهنیابتازگروه

»ب«اقداماشتباهیراانجامداد
است  ممکن  البته  کرد:  اظهار  روحانی 
انگلیسی ها به دستور آمریکا و یا آنچه که گروه 
»ب« نامیده می شود این کار را کرده باشد که 
البته باز هم اقدام غلط و اشتباهی است. ضمن 
شرایط  انگلستان  داخل  در  می دانیم  اینکه 
انسجام ندارد و بهم ریخته است و دولت و 
پارلمانی به طور منسجم وجود ندارد. اما در 
عین این بهم ریختگی، توقیف کشتی نفتکش 

ایرانی کاری احمقانه بود.
تعهدات کاهش به آمریکا واکنش
برجامیایرانداستانخندهآوریاست
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود تحرکات اخیر آمریکا را حکایتی جالب 

تحرکات  گفت:   و  کرد  توصیف  خنده آور  و 
با  که  است  آدمی  حکایت  آمریکا،  امروز 
می کشد.  پیش  پا  با  و  می زند  پس  دست 
یک  را  برجام  طرف  یک  از  ها  آمریکایی 
توافق بسیار بد و به تعبیر خودشان بدترین 
توافق می دانند و بدون هیچ بهانه ای از آن 
خارج می شوند و از طرف دیگر وقتی ایران 
می دهد،  کاهش  را  خود  تعهدات  از  برخی 
همگی از آن ابراز نگرانی می کنند در حالی 
که باید از آمریکا نگران بود که کل برجام 
را زیر پا گذاشته است. روحانی خاطر نشان 
کرد: آنها درخواست جلسه فوق العاده برای 
برخی  ایران  چرا  که  دادند  حکام  شورای 
است  گذاشته  کنار  را  برجامی  تعهدات  از 
امروز  که  است  خنده آوری  داستان  این  و 
آمریکایی ها آن را انجام می دهند که کمتر 
سراغی  جهان  سیاسی  تاریخ  در  می توان 
جمهور  رئیس  گرفت.  اقدامات  اینگونه  از 
غنی سازی  عدم  برای  دلیلی  آنها  افزود: 
می گویند  صرفًا  و  نمی کنند  اعالم  ایران 
کار بدی است و یا اینکه هدف ایرانی ها بد 
است. اما نمی توانند بگویند که اگر کار بدی 
است چرا خودشان آن را انجام می دهند و 
تنها کشوری که در دنیا غنی سازی بد انجام 
است،  کرده  استفاده  اتمی  از سالح  و  داده 
را  خود  و  شده  دیگران  نصیحت گر  امروز 

مصلح معرفی می کند.
چراغنیسازیبرایایران

بدوبرایدیگرانخوباست؟
که  غنی سازی  آیا  کرد:  تصریح  روحانی 
منجر به ساخت سوخت رآکتور قدرت شده 
شیرین   زمینه  در  را  مردم  نیازمندی های  و 

کردن آب و یا تأمین برق برآورده می سازد و 
موجب اقدامات پزشکی و تولید داروها برای 
کاربرد  هزاران  و  می شود  بیماری ها  درمان 
صلح آمیز در زمینه علوم فناوری دارد برای 
ایران بد و برای دیگران خوب است. رئیس 
جمهور با بیان اینکه اروپایی ها هم از اینکه 
ایران برخی تعهدات خود را بر طبق برجام 
کنار گذاشته اظهار نگرانی می کنند، خطاب 
به  نسبت  نمی خواهد  شما  گفت:  آنان،  به 
از  باید  شما  نگرانی  باشید،  نگران  ایران 
را  برجام  و  تعهد  این  کل  که  باشد  آمریکا 
زیر پا گذاشته و تمام تعهدات بین المللی را 

متزلزل کرده است.
ایرانساختاربرجامرابرهمنزدهاست

روحانی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
در چارچوب برجام و توافق حرکت می کند و 
ساختارشکن نیست و ساختار برجام را برهم 
نزده، ما ۱۴ ماه به شما فرصت دادیم و باز 
اقدام جدید خود ۲ ماه دیگر فرصت  با  هم 
دادیم و اقدامات ایران کاماًل صحیح، درست 
جمهور  رئیس  است.  قانون  چارچوب  در  و 
البته ممکن است برخی سلیقه  اضافه کرد: 
اقدامات  چگونگی  خصوص  در  دیگری 
کشورمان داشته باشند که مثاًل چرا هیجانی 
و جهشی واکنش نشان نمی دهیم. در مقابل 
زمان  و  فضا  که  است  این  ما  مبنای  اینها، 
الزم را برای حفظ برجام تا جایی که ممکن 
است نگه داریم چرا که می دانیم برای منطقه 

و جهان حائز اهمیت است.
بابرجامبرخوردهیجانینمیکنیم

روحانی تصریح کرد: عجله ای نداریم که با 
قرارداد و توافقی که به معنای منطق و قدرت 
دیپلماسی ایران و توان مذاکراتی کشورمان 
در برابر قدرت های جهان است و توافقی که 
بین  از  را  امنیت  قطعنامه های شورای  تمام 
ایران رفع کرده، ما را بر  از  اتهام را  برده و 
صندلی مدعی نشانده و موجب انزوای آمریکا 
باشیم. داشته  هیجانی  برخورد  است،  شده 
برجام  حتی  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تضعیف شده امروز از چنان قدرتی برخوردار 
است که سیاست خارجی آمریکا را متزلزل 

کرده است، خاطر نشان کرد: امروز همه به 
آمریکا و ترامپ ایراد می گیرند که چرا یک 
توافق مورد تأیید سازمان ملل را کنار گذاشته 

است.
گامهایمادرزمینهبرجام

تدریجی،اماتصاعدیخواهدبود
به  اسرائیلی ها  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
آمریکا  به  آنها  که  کردند  اذعان  صراحت 
فشار آوردند که از برجام خارج شود، گفت: 
وقتی این توافق، بدترین دشمن مسلمانان 
نگران  را  صهیونیست ها  یعنی  منطقه  در 
کرده، معلوم است که توافق قدرتمندی است 
و برجام یکی از افتخارات دیپلماسی ایران 
ایران هیچگاه فرصتی  تاریخ سیاسی  در  و 
پیش نیامده بود که قدرت دیپلماسی خود را 
به رخ جهانیان بکشانیم و با این توافق این 
اتفاق مهم به وقوع پیوست. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه امروز گام های ما در زمینه 
بود،  خواهد  تصاعدی  اما  تدریجی،  برجام 
آن  اقدام  این  از  ما  هدف  نخستین  گفت: 
است که برجام حفظ شود و دیگران را به 
قوانین  و  معاهده  اخالق،  منطق،  سیاست، 

بین المللی دعوت کنیم.
پیشنهادمذاکرهآمریکا
فریبکارانهوغلطاست

که  مندی هایی  عالقه  به  اشاره  با  روحانی 
ابراز می شود، تصریح  ایران  با  برای مذاکره 
قصر  و  مهران  خرمشهر،  وقتی صدام  کرد: 
شیرین را در اشغال خود داشت و همزمان از 
مذاکره با ما سخن می گفت، مشخص بود که 
اقدام او نادرست و فریبکارانه است، چرا که 
اگر به دنبال مذاکره بود باید ابتدا از مناطق 

اشغال شده، بیرون می رفت.
تاهدایتهایرهبریاست

هیچگاهمأیوسنخواهیمشد
که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
وحدت و اتحاد همگانی و هدایت ها و درایت 
هیچگاه  دارد،  وجود  رهبری  معظم  مقام 
مأیوس نشده و به آینده امیدوار خواهیم بود 
و بدخواهان نیز با ایستادگی ما ناچار خواهند 

بود به مسیر درست بازگردند.

گام های ما در برجام تدریجی اما تصاعدی خواهد بود
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(  مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۰  
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت با دستور جلسه ذیل از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۷ در محل 
حسینیه صاحب الزمانی )عج( واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت 
درخواست می گردد رأس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند. آن تعداد از اعضای محترم که 
امکان حضور در جلسه برایشان میسر نیست با دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختیار 
حق رأی خود را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در 
دست داشتن وکالت کتبی در جلسه حاضر و حق رأی داشته باشد. ضمنا همراه داشتن کارت ملی و دفترچه 
عضویت الزامی است. دستور جلسه:۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 
خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۷ ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ۴- تصویب 
 بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی ۵. تصویب تغییرات سرمایه شرکت بر اساس ترازنامه
به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی سالیانه می باشد. ۷- انتخاب بازرس اصلی 

رئیس هیئت مدیره - کاظم میریو علی البدل برای مدت یک سال مالی.

آگهي مزایده  عمومی یک مرحله ای ) نوبت  دوم(    شناسه آگهی : 523421
مزایده گذار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي

شماره
موضوع مزایده مزایده

مدت 
اجاره

مبلغ اجاره ماهیانه 
پایه سال اول )ریال (

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار )ریال(

98/37
تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت 

در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (
 12
2.550.0005.400.000ماه 

 محل و زمان خرید اسناد مزایده: خراسان جنوبي- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری ۲۵ - ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان - واحد تایپ و تکثیر ) انتشارات ( از ساعت ۰۸/۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹  لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴ 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری ( :  
روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹  لغایت شنبه تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵

محل و مهلت تسلیم مدارك: 
 آخرین مهلت تسلیم مدارك اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۸/۰۵/۰۵  به آدرس: فوق الذکر- واحد دبیرخانه 

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات ) الف ، ب ، ج ( ساعت ۱۰/۳۰ روز  یکشنبه  ۹۸/۰۵/۰۶ در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی می باشد.
مدت اجاره : 

مدت اولیه قرارداد ۱۲ ماه شمسی )یک سال( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر ۳۶ ماه )۳ سال( قابل افزایش خواهد 
بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل ۱۵ درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.

 اجاره بها: مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، 
وثیقه اخذ خواهد گردید.

شرایط مزایده گر:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مزایده می باشند.

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به دو روش زیر ارائه شود:
الف- ضمانت نامه بانکي در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  

ب- واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۶۳۷۲۱۰۰۰۰۵ تمرکز وجوه سپرده نزد شعب بانک ملی به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی  

سایر توضیحات :  براي کسب  اطالعات و  دریافت  آگهي  مزایده  به  آدرس اینترنتي http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع  و  یا  با  شماره    
۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶ و شماره داخلي ۳۱۸  تماس حاصل فرمایید. 

توجـه                              توجـه
صاحبان محترم امالک اجاره ای و مدیران محترم شرکت ها 
با توجه به فرآیند طوالنی ثبت و ارسال اظهارنامه ، هر چه سریعتر مراجعه و گزارش نمایید.

مرکز تخصصی بیمه و مالیات                     سریع، دقیق و تضمینی
از ساعت ۸ صبح تا 1۰ شب

پاسداران - روبروی تامین اجتماعی - دفتر پیشخوان خدمات دولت
3242    3242 - چمنی

به تابلوها دقت نمایید

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       70000
چلو گوشت                        ۶0000
چلو سلطانی                     54000
چلو برگ                           38000
چلو بختیاری                     33000
اکبر جوجه                       25000
قیمه و قورمه سبزی            2۶000
ماهی کبابی و سرخ شده     30000 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    17000
چلومرغ سرخ شده مخصوص    19000
چلوکباب کوبیده                22000
چلو جوجه کباب                20000
آبگوشت )گوشت گوسفند(       20000

گوشت گوساله با برنج پاکستانی
چلوکباب تک سیخ 100 گرمی  9500 
جوجه کباب 150 گرمی       9000
چلومرغ مخصوص             9500
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  8500
چلو قیمه و قورمه سبزی    8500
ماکارونی                              5000 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶500 
عدس پلو با ماست              4000

غذاهـای فرنگی

چیکن استراگانف
بیف استـراگانف
چیکــن نـزولی

خوراك فیله سوخاری
خوراك شنیسل مرغ
خــوراك کنتــاکی
خوراك جوجه چینی
خوراك میگو پفکی

خوراك پاچین پافیلی بیست متری چهارم مدرس، نبش خیابان شهید نوربخش 
۳۲۴۶۳۳۵۴- ۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ خورشیدی

قیمت ها به تومان می باشد

رویکرد جدید ملی
 توجه به استان های مرزی
* امین جم

 از زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید روزانه فشارها ، 
شرایط کشور از لحاظ اقتصادی با چالش هایی روبرو 
شد.چالش هایی که  بیشتر آورده تحریم هاست و 
درهای صادرات خصوصا برای نفت را یکی پس از 
دیگری می بندد. راهکاری کارشناسان  که از سال 
های قبل برای فرار از تحریم های نفتی و البته رونق 
تولید در داخل مطرح بوده ، توجه هرچه بیشتر به 
توانمندی کشور است. در همین راستا به تازگی  وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت از اعطای اختیارات ویژه به 
استانداران استان های مرزی سخن به میان آورد 
که به نوعی مکمل سخنان استاندار در تشریح نگاه 
مثبت و حمایتی دولت به استان و همچنین اختیارات 
ویژه برای صادرات و مبادالت تجاری با کشورهای 
همسایه است. این تدبیر مطمئنا می تواند تحرکی 
ویژه چه در صادرات و چه در اقتصاد استان های 
مرزی داشته باشد.استان هایی چون خراسان جنوبی 
های  زخم  از  و  داشته  ساله  چندین  معضالت  که 
کهنه  رنج می برد. زخم ها و عقب ماندگی هایی که 
برخی ناشی از همین مرکزگرایی است که می تواند 
با اعطای پاره ای از اختیارات، التیام یابد. خراسان 
جنوبی  بهترین موقعیت را در همجواری با افغانستان 
دارد که با بهبود شرایط مرزهایش و همچنین پایان 
یافتن برخی مشکالت داخلی ، جزو نزدیک ترین 
که  شود  محسوب  نیز  فروش  بازارهای  به  مرزها 
مطمئنا توجهات زیادی را به خود جلب خواهد کرد.
از طرف دیگر مردم دوسوی مرز نیز از دیرباز با هم 
ارتباطاتی گسترده داشته اند که حاال نیز می توان آن 
 را تقویت و تسهیل کرد و در جهت مسائل اقتصادی ، 
گردشگری سالمت ، حضور سرمایه گذاران خارجی 
در استان،پذیرش دانشجو و ... نیز گام های موثری 
برداشت.از طرفی هم این اقبال به استان و مرز ، 
برای مردم نیز منافع بسیاری دارد. چه برای کارخانه 
ها و واحدهای تولیدی استان  در هدف گذاری  برای 
فروش کاال در آن سوی مرز و چه ایجاد اشتغال و 
فعالیت های خدماتی به رانندگان ترانزیت از جمله 
اسکان و پذیرایی و تعمیرگاه و... . این فرصت ویژه 
و خاص می تواند بستری فراهم کند تا بسیاری از 
کاالهای تولیدی استان و همچنین ظرفیت های 
استان  به سایر  بهتر  بالقوه  استعدادهای  و  طبیعی 
در  شود.  معرفی  افغانستان  کشور  همچنین  و  ها 
نیز  اکنون  از هم  مسئوالن  پیگیری  با  راستا  این 
شاهد برپایی نمایشگاه محصوالت تولیدی استان 
دارد.  بسیار  تقدیر  جای  که  هستیم  افغانستان  در 
در کنار همه اینها ، اگر خراسان جنوبی به عنوان 
به  توسعه صادرات  برای  به صرفه  و  امن  استانی 
افغانستان درنظر گرفته و شرایط نیز تسهیل شوند 
، مطمئنا در حاشیه بهبود تجارت ، نیم نگاهی نیز 
استان خواهد  ماندگی های  به مشکالت و عقب 
شد و طبیعتا راه های مواصالتی استان نیز به دلیل 
خواسته  به  تبدیل شدن  و  اهمیت  افزایش درجه 
ای ملی ، سریعتر از قبل پیشرفت خواهند داشت. 
البته اینکه چگونه و به چه میزان استان خراسان 
جنوبی از این رویکرد جدید ملی سود خواهد برد 
که  گردد  برمی  استانی  هنرمندی مسئوالن  به   ،
در جهت  را  ممکن  تصمیمات  بهترین  امیدواریم 

پیشبرد اهداف ملی و منطقه ای بگیرند. 

ابراهیم فیاض:  اصولگرایی 
و اصالح  طلبی مرده  اند

ابراهیم فیاض، جامعه شناس نزدیک به اصولگرایان، 
تاریخ  و  اصولگرایی و اصالح  طلبی مرده  اند  گفت: 

مصرف  شان تمام شده است.

حمله کلینتون به ترامپ
 با موضوع ایران

کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا به شدت از اقدام 
ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرد و گفت: این اقدام 

اهرم فشار آمریکا علیه ایران را از بین برد.

پاریس: آمریکا می تواند 
از تنش با ایران بکاهد

وزیر خارجه فرانسه در سخنرانی در سنای این کشور 
اظهار کرد: پاریس خواستار تنش زدایی در منطقه 

خلیج فارس است.
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110 هکتار اراضی روستایی آماده واگذاری به متقاضیان

صداوسیما -  110 هکتار از اراضی مسکونی و خدماتی در روستاهای خراسان جنوبی آماده واگذاری به متقاضیان است.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه این اراضی 
توسط بنیاد مسکن از آغاز امسال تملک شده است، گفت: در سه ماه گذشته 24 قطعه زمین برای ساخت مسکن به متقاضیان واگذار شد. “تنها”متراژ زمین های قابل واگذاری به روستائیان و مناطق 
عشایری را از 100 تا 400 متر با توجه به نوع فعالیت روستائیان متغیر دانست.وی گفت: در این راستا 40 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 15 ساله به متقاضیان پرداخت می شود.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در روزنامه آوا:

ناصری  بلوار  وضع  از  گزارشی  و  کنید  لطف  سالم. 
و شهرک امام علی )ع( تهیه و چاپ کنید. فاز 2 این 
شهرک از داشتن سطل زباله محروم است و هیچ گونه 
امکاناتی وجود ندارد. برای یک خرید ساده باید مسیر 
طوالنی داخل شهر را طی کرد .با مسئوالن مربوطه  هم 
که هر چی تماس می گیریم حاضر به پاسخگویی و حل 

مشکالت نیستند. با  تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

با شهر های  اتفاقا در مقایسه  با درود و وقت بخیر. 
بزرگ همسایه مان مثل زاهدان و مشهد، بیرجند بسیار 
ساخت و سازش قانونی و سفت و سخت است. حتی 
در روستاهای اقماری بیرجند که در مطلب شما نام برده 
از بعضی محالت  شده هم ساخت و ساز قانونی تر 
مشهد وتمام شهر زاهدان است. اصال بیرجند به شهر 
قانون معروف است. حاال اینکه مسئوالن کم کاری می 
کنند و زیر ساخت ها را آماده نمی کنند به مردم که 

خیلی سخت می گیرند. با سپاس
ارسالی به تلگرام آوا

ارتش  خیابان  تعریض  طرح  نیست  قرار  اگر  سالم 
به  لطفا  بکاهد  بیرجند  ترافیک  متعارف  نا  مشکل  از 
مشکالت نیفزایید. عرض ۶ متر دردی از امروز و آینده 

مردم درمان نخواهد کرد.
915...384

اگروقت  برسانید  بعثت  به گوش مسئوالن شهرک   
کردند سایه بان ایستگاه های شهرک رو درست کنند تا 

مردم از آفتاب داغ کباب نشن. ممنون.
903...242

چرا شهرداری و اداره راه فکری برای ورودی مهرشهر 
ادامه  دارند؟ چرا  بر نمی  اول خیابان ولی عصر)عج( 
این  تا مشکل ساکنین  اجرا نمی کنند  را  بلوار عمار 
منطقه حل شود؟ آیا تاکنون از نزدیک این محل را 
بازدیدکرده اند. اینجا ورودی اصلی شهر بیرجند است.  
خواهشمندیم فکری بکنید و مشکل مردم را حل کنید.
915...352

پایین  معصومیه  برای  دوربرگردان  یک  لطفا  سالم 
از  شهر  مرکز  به  رفتن  برای  ملت  کنید.  طراحی 
داخل کوچه های نیستان می آیند. همین عامل چند 

تصادف بوده. تشکر از مسئول ذیربط
915...455

سالم چرا باید چند تا درخت زبون بسته زیرکانکس 
تاکسی تلفنی و بنگاه امالک به خاطر جابه جایی له 
بشن چرا شهرداری یا فضای سبز نظارتی نداره؟ رحم 

ومروت هم خوب چیزیه لطفا رسیدگی شود.
915...032

سالم. اینهمه افراد بازنشسته هستند در ادارات و شرکت 
ها کار می کنند و دل از کار نمی کنند و جای جوانان 
تحصیل کرده دهه ۶0 و۷0 را گرفته اند درصورتی که حق 
این جوانان است که سرکار باشند. تاحق به حقدار برسد.
915...352

سایر  و  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  لطفا   . سالم 
سازمانهای مرتبط وضع اتوبوس ها را از نظر نقص فنی 
و آلودگی هایی که ایجاد می کنند بررسی کنند خیلی از 
اتوبوس ها دود زیادی می کنند. خوب است هنوز آلودگی 

هوا بحرانی نشده فکری کنیم. با تشکر
915...31۶

معتمد  پروفسور  بوستان  فوتبال  زمین  دروازه  تیرک 
نژاد واقع در بلوار شعبانیه که قبال به منظور برگزاری 
جشن در زمین فوتبال برش داده شده بود هم اکنون 
شکسته و قابل استفاده نمی باشد خواهشمند است  

برای تعویض آن اقدام شود
939...125

ولتاژ برق علی آباد لوله بسیار کم است مخصوصا ساعات 
اوج مصرف که متاسفانه خیلی از وسایل برقی آسیب دیده. 
به اداره برق هم هر موقع تماس گرفتیم آمدند ولی به 
گفته خودشون این مشکل ترانس است  که باید تعویض 
شود. انگار زندگی مردمان روستا برایشان مهم نیست.
915...099

حسینی- روزنامه آوای خراسان جنوبی صبح سه شنبه میزبان 
حجت االسالم محمد باقر عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف 
و درمیان در مجلس شورای اسالمی بود. وی در این دیدار با بیان 
این که کار روزنامه و ما، وجه مشترکی دارد زیرا هر دو مطالبه 
گر خواسته های مردم از سیستم اجرایی هستیم، اضافه کرد: در 
بسیاری از مواقع، فضایی که روزنامه ها ایجاد می کنند یاری دهنده 
و پشتوانه ماست. گاهی به دلیل مشغله های زیاد، از برخی نکات 
غافل شویم و مطالبی که روزنامه ها می نویسند یادآوری کننده 
این نکات هستند.نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در ادامه 

به تعدادی از سواالت خبرنگاران روزنامه پاسخ داد.

در پروژه راه آهن، ردیف گرفته شده
 از اعتبار آن اهمیت بیشتری دارد

از وی درباره پیگیری نمایندگان استان برای تحقق پروژه راه آهن 
شرق کشور سوال شد. به خصوص در شرایطی که شنیده ها حاکی 
از این است وزیر راه ، قصد شروع پروژه اتصال آنتنی راه آهن 
بیرجند به گناباد را داشته اما به دلیل برخی مخالفتهای بخشی 
نگرانه ، از اجرا پشیمان شده بود و اکنون با پیگیری ها دوباره 
موافقت خود را اعالم کرده است.عبادی در پاسخ با اشاره به این که 
راه آهن از زیرساخت های مهم برای استان است، خاطرنشان کرد: 
به خصوص خراسان جنوبی که معادن منحصر به فرد بسیاری دارد 
و این معادن بدون راه آهن رونق چندانی نخواهد داشت، البته راه 

افتادن معادن هم ارزش اقتصادی راه آهن را باال می برد.
وی راه آهن شرق  ازمسیر چابهار- زاهدان- بیرجند-گناباد را 
نزدیک ترین  راه به آسیای میانه دانست و افزود: در واقع این راه 

آهن، یک پروژه نیست بلکه ابر پروژه است! 
چند سال قبل فقط مسیر چابهار به زاهدان ردیف بودجه داشت و 
برای باقی مسیر هیچ چشم اندازی متصور نشده بودند و حتی گاه 
مخالفت هایی نیز شنیده می شد. تا این که در دوره قبلی مجلس 
پیگیری هایی انجام شد و آن زمان ما نمایندگان اعالم کردیم 
استعفا می دهیم مگر این که برای این راه آهن ردیف گذاشته 
شود.وی افزود: در این موضوع، بیش از مبلغی که تخصیص داده 
شود، اصل ردیف اهمیت فراوانی دارد زیرا که در این حالت  است  
که راه آهن باید  اجرا شود و باری است روی دوش دولت که 
باید به سرانجام برسد. به گقته وی ساخت این قبیل پروژه ها با 
بودجه عمومی کشور بسیار زمان بر است و نیاز به حضور بخش 

خصوصی، تامین فاینانس یا تشکیل کنسرسیوم دارد.

اکنون  خورده،  زمین  به  بیرجند  آهن  راه  کلنگ 
شروع عملیات اجرایی زیرساخت مد نظر است

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس با اشاره به این 
که سوال “راه آهن چه زمانی کلنگ زنی می شود” اشتباه است، 
توضیح داد: در زمان حاضر این پروژه از سمت گناباد و هم زاهدان 
کلنگ خورده است و زیرساخت ها نیز تا حدودی انجام شده 
اند. برای استان نیز کلنگ ها  زده شده و صحبت اصلی شروع 
عملیات اجرایی زیرساخت ها است که باید از چند نقطه انجام شود 
تا سرعت کار باال برود. کشیدن ریل نیز از زاهدان به بیرجند و از 
گناباد به بیرجند خواهد بود نه بالعکس.عبادی درباره پشیمانی وزیر 
نیز بیان کرد: در دیداری که با وزیر داشتم، ایشان عنوان کردند “اگر 
اکنون اعالم کنم عملیات اجرایی راه آهن از بیرجند آغاز می شود، 
از آنجاییکه تا زمان اتمام مناقصه حدودا 3 ماه مانده است، تا آن 

زمان تحت فشار رسانه ها و افکار عمومی خواهیم بود. “ در طی 
10 روز گذشته نیز با دکتر خادمی رئیس شرکت ساخت چندین 
نوبت تماس داشتم. هفته گذشته این قطعه برای مناقصه رفته و 
امیدواریم الوعده وفا و حداکثر ظرف 40 روز اینده با مشخص شدن 

پیمانکار عملیات اجرایی آغاز شود.

وضع فضای آموزشی بیرجند بحرانی است!

سوال بعدی ما از حجت االسالم عبادی درباره کمبود شدید 
کالس درس در استان به خصوص در حاشیه شهر بیرجند، 
شهری  هیچ  جنوبی  خراسان  در  که  این  بیان  با  وی  بود. 

مثل بیرجند دارای مشکل کمبود فضای آموزشی آموزش و 
پرورش نیست و وضع در این جا بحرانی است، اضافه کرد: 
یک علت آن مهاجرت و رشد سریع شهرستان بیرجند است. 
بیشتری  جمعیت  استان  شهرستان  ازبرخی  حتی  مهرشهر  
دارد، همچنین شهرک ها و روستاهای بزرگ اطراف شهر 
به فضای  نیاز  این موضوع  که  پذیر هستند.   مهاجر  بسیار 
آموزشی را بیشتر کرده است.وی از رایزنی ها با بنیاد برکت 
سخن گفت و افزود: این بنیاد داخل شهر کاری انجام نمی 
دهد اما ساخت مدرسه در شهرک های اقماری و روستاهای 
قول  راستا  همین  در  است  کننده  کمک  بسیار  نیز  محروم 
نتیجه  در  اند. همچنین  داده  استان  در  را  احداث ۶ مدرسه 
پیگیری ها با آستان قدس، مجتمعی آموزشی شامل دبستان، 
متوسطه اول، و دوم، دخترانه و پسرانه در مهرشهر کلنگ 

رئیس  با  نیز  طیبه  حیات  مدرسه  ساخت  برای  شد.  زنی 
سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفتگو کردیم.وی با 
اشاره به این که اعتبارات نوسازی مدارس در بودجه کشوری 
نظر  مد  را  خیران  حضور  بیشتر  دولت  و  نیست  باال  خیلی 
دارد، اضافه کرد: با این حال از اعضای کمیسیون آموزش و 
تحقیقات و جمعی از معاونان وزیران علوم، آموزش و پرورش 
و فنی و حرفه ای دعوت کردیم تا دو روز در استان حضور 
داشته باشند و در این مدت تاکید اصلی ما فضای آموزشی 
است. که امیدواریم این سفر منشا خیر و برکت باشد. البته 
انتظار داریم سازمان نوسازی و مدارس کشور نیز به بیرجند 

نگاه ویژه ای داشته باشد.

سرمایه گذاری بنیاد در بیرجندباید بیشتر باشد

و  استان  در  بنیاد مستضعفان  عملکرد  درباره  ما  بعدی  سوال 
نارضایتی های مردم از این مجموعه بود. نماینده مردم بیرجند، 
خوسف و درمیان با اشاره به این که با رئیس بنیاد مستضعفان 
مکرر دیدار کرده ام، اضافه کرد: غالبا متذکر شدم که مزایده ها 
با این شکل برای مردم بیرجند نه فقط سودی ندارد بلکه ضرر 
داشته و موجب افزایش قیمت زمین می شود. عبادی با تاکید 
بر این که مردم انتظار دارند بنیاد در هر شهرستانی که در آن 
ملکی داردسرمایه گذاری کند، ادامه داد: در استان هیچ جا به 
اندازه بیرجند زمین ندارد و قاعدتا سرمایه گذاری آن باید بیشتر 
باشد. وی با بیان این که پیرو صحبت هایی که با سعیدی کیا 
داشتیم پروژه مجتمع ورزشی در نیلوفر کلنگ زنی و ساخته شد، 

خاطرنشان کرد: همچنین قبول کردند در تکمیل برخی پروژه 
های نیمه تمام کمک کنند. از طرفی همکاری بنیاد طی چند 
سال اخیر در طول تاریخ انقالب بی سابقه بوده است. برای مثال 
در شهر اسدیه که عمده زمین های آن متعلق به بنیاد بود و مردم 
دچار مشکل شده بودند، اسناد را با مبلغ پایین و حتی در برخی 
نقاط ، رایگان واگذار کردند.عبادی با تاکید بر این که به عنوان 
نماینده مردم توقع من از بنیاد باالتر از این ها است، اضافه کرد: 
البته باید از مسئوالن بنیاد در جاهایی که کار می کنند هم تشکر 
کرد تا موجب دلسردی آن ها نشود.در ادامه گفتگو اشاره ای به 
باال بودن قیمت زمین و مسکن در بیرجند شد که البته عبادی 
این موضوع را کشوری دانست و گفت: به نظر می رسد دولت 
پس از مسکن مهر ، در موضوع مسکن سردرگم بوده و از برنامه 

مسکن اجتماعی نیز تا کنون فقط یک نام شنیده ایم.

دولت یک یا علی بگوید ، جاده
 قاین-بیرجند تمام می شود

“از جاده مرگ چه خبر؟” سوال دیگر ما از نماینده مردم بود که 
با خنده پاسخ داد: سالمتی! البته آقای آخوندی اصرار داشتند 
نگوییم جاده مرگ بلکه  بگوییم جاده زندگی! وی ادامه داد: 
برای جاده مرگ یا همان جاده قائن - بیرجند دو بار وزیر راه را 
استیضاح کردیم که در نهایت قول دادند کاری کنند. اکنون این 
جاده ، طبق آمار اعالم شده توسط مسئوالن راه و شهرسازی، 
۷5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دولت  اگریک یاعلی بگوید 
25 درصد دیگر هم تمام می شود. وی با بیان این که در سفر 
میلیارد  از 5۷  میلیارد  تاکید کردم 30  استان  به  نوبخت  اخیر 
مطالبات پیمانکاران این جاده را تا قبل از سال 98 بدهند تا دلگرم 

به ادامه کار شوند اما علی رغم قولی که دادند این اتفاق نیفتاد.

80 درصد مشکالت مردم به 
دلیل عملکرد سیستم اجرایی

سوال بعدی ما ازعبادی درباره قوانینی بود که در برخی موارد ، 
موجب نارضایتی شدید مردم و گیر در کارها شده و نیاز به تغییر یا 
به روزرسانی دارد. برای مثال قانون اراضی ملی منابع طبیعی که 
مشکالتی را نیز برای روستاییان بوجود آورده است. نماینده مردم 
بیرجند، خوسف و درمیان با اشاره به این که قانون منابع طبیعی 
در مجلس هشتم تصویب شد ادامه داد: این قانون در مجلس 
نهم در قانون رفع موانع تولید که از بهترین قوانین تصویب شده 
توسط مجلس قبل بود، اصالحیه خورد. این اصالحیه تصریح 
می کند اگر فرد روستایی طرحی داشته باشد و آب هم موجود 
باشد منابع طبیعی موظف است در اسرع وقت زمین را واگذار 
کند. عبادی با تاکید بر این که از جهت قانونی مشکل زیادی 
نداریم و دست مدیران باز است اضافه کرد : در سفر وزیر جهاد 
کشاورزی به استان، گفتم مردم خراسان جنوبی ازمنابع طبیعی 
خیلی گالیه دارند که ایشان پاسخ دادند “مشکل از قانون نیست 
80 درصد مشکالت مردم در منابع طبیعی، به دلیل عملکرد 

سیستم اجرایی است!”

مدیران منابع طبیعی به اندازه کافی اختیار دارند

وی با بیان اینکه نماینده ولی فقیه نیز به این موضوع ورود 
داشته و جلساتی را با نمایندگان دادگاه، قضات و منابع طبیعی 

برگزار کردند یادآور شد: اکنون منابع طبیعی خیلی راحت تر و 
بهتر از قبل عمل می کند. چندی پیش فردی روستایی دست 
های پینه بسته خود را نشانم داد و گفت’’ از شما ممنونیم که 
تا قبل از این اجازه کشت گندم دیم نمی دانند اما از وقتی 
سال  از  قانون  بکاریم’’  دیم  گندم  می توانیم  کردید  صحبت 
گذشته تا حاال که تغییر نکرده چگونه است که اکنون این 

کشاورزان بدون مشکل می توانندگندم دیم بکارند؟
نماینده مردم در مجلس با اشاره به این که مدیران در قانون 
منابع طبیعی به اندازه کافی اختیار دارند تصریح کرد: اگر مواردی 
را از قانون حذف کنیم به زمین خوارانی که برای مثال در شمال 
کشور اراضی را تصرف می کنند میدان داده ایم. از طرفی بومی 
سازی قانون امکان ندارد! به گفته وی قانون فعلی همانند موم 
است و می توان از آن برداشت های مختلف کرد در عین حال 
کارشناسان و صاحب نظران هر موردی در قانون منابع طبیعی 
دارند به ما اعالم کنند تا منتقل و پیگیری کنیم. توسعه خاموش 
شهر، ساخت و سازهای بیش از حد در اطراف شهر و بهانه نبود 
طرح جامع بیرجند از دیگر موارد مطرح شده بود. حجت االسالم 
عبادی با اشاره به این که حد طرح جامع بیرجند وجود دارد و هر 
10 سال یک مرتبه نقشه ای در شورای عالی معماری کشور 
تصویب می شود اضافه کرد: ساخت و ساز های غیرقانونی همه 

جای کشور دیده می شود. 
وی در نهایت از پیگیری موضوع سخن گفت و افزود: نیروهای 
دفتر ما فقط سه نفر هستند و رسیدگی به تمام ریز کارها سخت 
است. موضوع بعدی مطرح شده درباره اراضی قدیم پادگان بود. 
در  سبز شهری  فضای  توسعه  برای  مردم  های  درخواست  از 
اراضی 450 هکتاری ارتش گرفته تا دوبانده شدن بلوار ارتش 
برای روان سازی ترافیک مرکز شهر. نماینده مردم پس از شنیدن 
این موارد عنوان کرد: آیا مردم تاکنون با شما تماس یا مراجعه 
حضوری به روزنامه در این باره داشتند؟! با ما که در این مورد 
صحبتی نشده بود! البته پس از توضیحات قاسمی مسئول دفتر 
نماینده مردم در بیرجند برای مراجعات و اعالم نظرات حول این 
موضوع و توضیحات ارائه شده به وی، عنوان کرد:اگر این خواسته 

مردم است حتما پیگیری می کنیم. 

اطالع از کاندیداشدنمان
 جزو علوم غیبی است! 

“ برای انتخابات مجلس کاندیدا می شوید؟” سوال آخر ما از 
حجت االسالم عبادی بود که پاسخ داد: تا اسفند هنوز خیلی 
مانده و حقیقتا به قدری گرفتار کار هستیم که فرصت جمع 
بندی نداشته ایم. قطعی سخن گفتن از کاندیدا شدنمان جزو 
البته کار مجلس دشوار   : علوم غیبی است! وی اضافه کرد 
است ولی می تواند تاثیرگذار باشد. اخیرا یکی از بهترین قوانین 
تصویب شده در مجلس دهم، اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
اما  نیستیم  راضی  خودمان  کار  از  هیچوقت  که  این  با  بود. 
اقدامی که در زمینه تحقیق و تفحص برای صندوق ذخیره 
فرهنگیان طی 9 ماه انجام دادیم مفید واقع شد و خوشحالیم 
امروز  متهمان این موضوع به دادگاه کشیده شدند. امیدواریم 
از  قانونی که در مجلس تصویب شد شاهد برخورد بیش  با 
پیش با مفسدان باشیم. طرح افزایش تعداد نمایندگان از دیگر 
موضوعات مطرح شده بود که عبادی پاسخ داد: کلیات طرح 
در مجلس رای نیاورد و منتفی است این طرح در مجلس قبل 

نیز به صحن آمد و من جزو مخالفان آن بودم.

دی
 آبا
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وضع فضای آموزشی بیرجند بحرانی است 

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن حمایت از اقشار آسیب پذیر استان خراسان جنوبی درتاریخ 1398/04/09 به شماره ثبت 490 به شناسه 
ملی 14008429204 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع : حمایت 
ازحقوق اقشار آسیب پذیر جامعه ، تالش در جهت برخورداری اقشارآسیب پذیر از اشتغال پایدار و مناسب و توانمندسازی افراد برای ایجاد 
اشتغال در جامعه و ایجاد کارگاه های آموزشی اشتغال در راستای اهداف انجمن ، تالش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به 
منظور دستیابی به اهداف انجمن ، تالش در جهت رفع مشکالت اجتماعی: ازدواج از طریق ارائه مشاوره درراستای اهداف موسسه ، ارائه طرح 
به مسئولین جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، تالش در جهت فراهم کردن تسهیالت رفاهی اقشار آسیب پذیر و همچنین بررسی 
وضع اقتصادی ، شخصی و خانوادگی آنها و بهبود آن از طریق انجمن ، تالش در جهت ارتقای سالمت زندگی و ارائه خدمات پیشگیرانه در 
رابطه با موضوع موسسه )به موجب مجوز 16976/22/35 تاریخ 1398/03/20 - دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
دراین اداره به ثبت رسیده است( 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، شهدا ، کوچه شهید هاشم کوشه ای2 ، کوچه شهدا 8]شهیدحمیدرضاکاوه[ ، پالک 0 ، ساختمان آوا ، طبقه اول 
کدپستی 9714893200 4 - دارایی موسسه : مبلغ یک میلیون ریال می باشد. 5 - اولین مدیران : آقای غالمحسین کریم پورفرد با کد ملی 
0651665450 و آقای محمد علی جعفرپورمقدم با کد ملی 0651723116 و آقای سید حمید هرم پور مقدم با کد ملی 0640000703 
و آقای محمد رضا خوشحال با کد ملی 0652176909 و آقای علی جعفرپور مقدم با کد ملی 0653143001 و خانم حمیده بهارشاهی با 
کد ملی 0652257496 و خانم نازنین صمیمی با کد ملی 0650144716 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مریم نصرآبادی با کد 
ملی 0651776988 و آقای سامان اکبرپور با کد ملی 0651732670 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند که آقای غالمحسین کریم پورفرد با کد ملی 0651665450 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی جعفرپورمقدم با کد 
ملی 0651723116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید هرم پور مقدم با کد ملی 0640000703 به سمت خزانه دار و 
خانم حمیده بهارشاهی با کد ملی 0652257496 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان 
حق امضا : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه 
معتبر خواهد بود. 7 - بازرسان موسسه: آقای عماد جعفرپورمقدم با کد ملی 0653197772 به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه نصرآبادی 
با کد ملی 0651928966 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 9 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )520292(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی زنان نرجس القورات به شماره ثبت 4665 و شناسه ملی 10360061335 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/22 و مجوز شماره 7012/184/111/11/205 مورخ 1397/07/09 اداره تعاون روستایی شهرستان 
بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - خانم منصوره واقعی با 
شماره ملی 0640265812 به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه دهقانی به شماره ملی 0640263771 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 )520293(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی و نقشه برداری قوس سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1299و شناسه ملی 
10360030290 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عباس الوانی به شماره 
ملی0651492122 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی خسروی روبیات به شماره ملی 0653233507 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای مهدی یوسفی به شماره ملی 0651777143 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای عباس الوانی به 

شماره ملی0651492122 )رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )522460(

آگهی تغییرات شرکت آبتین تجار هور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 14008209240 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمید حسن زاده با کد ملی 0794922147 
با واریز مبلغ 250000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 250500000 ریال افزایش داد. آقای صادق روحانی با 
کد ملی 0945048807 با واریز مبلغ 250000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 250500000 ریال افزایش داد 
لذا سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 501000000 ریال افزایش یافت و شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 
ذیل می باشد : آقای حمید حسن زاده با کد ملی 0794922147 دارنده 250500000 ریال سهم الشرکه و آقای صادق روحانی با کد ملی 

0945048807 دارنده 250500000 ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )522853(

آگهی تغییرات شرکت ندا نت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3403 و شناسه ملی 10360048157 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1398/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید ابوالفضل موسوی نژاد به شماره ملی 0653258380 و آقای 
عبدالحمید کاظمی فر به شماره ملی3621930930 و آقای علی خوبچهره به شماره ملی0640252176 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسین معزی فر به شماره ملی 0653107226 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید 
محمد موسوی نژاد به شماره ملی 0653257813 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )523533(

آگهی تغییرات شرکت ندا نت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3403 و شناسه ملی 10360048157 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید ابوالفضل موسوی نژاد به شماره ملی 0653258380 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالحمید کاظمی فر به شماره ملی3621930930 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
وآقای علی خوبچهره به شماره ملی 0640252176 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و 
اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید ابوالفضل موسوی نژاد )مدیرعامل( به 

همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )523534(

تاسیس شرکت کشت و صنعت سبزینه طیوران خوسف )سهامی خاص( در تاریخ 1398/04/11 به شماره ثبت 5999 به شناسه ملی 
 14008434924 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

موضوع شرکت : انجام کاشت و داشت و برداشت محصوالت زراعی اعم از ساالنه و دائمی آبی و دیمه و ایجاد باغ مثمر و تاسیس دامداری 
و دامپروری انواع دام بزرگ و کوچک ، پرورش ماکیان و زنبور عسل و کرم ابریشم ، انجام امور زراعی از طریق حفر چاه عمیق و نیمه 
 عمیق به منظور مصارف کشاورزی و دامی و استفاده شرب و صنایع تبدیلی مواد غذایی و ایجاد تاسیسات کشتارگاه دام وکشتارگاه ماکیان. 
 تولید خوراک آماده دام و طیور و آبزیان و آرد از تفاله فیبری و سلولوزی، خرما و بسته بندی انواع محصوالت خوراک دام و طیور و آبزیان ، 
اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها در رابطه با فعالیت شرکت و اخذ و دریافت 
تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ارزی ، شرکت در نمایشگاه های مرتبط با موضوع شرکت ، پرورش مرغ گوشتی و 
پولت و تولید تخم مرغ مادر و اجداد، شراکت در مرغداری ها جهت پرورش مرغ گوشتی و پولت و تخم مرغ ، ایجاد کارخانه جوجه کشی 
ماکیان ، اجاره مرغداری ها با کلیات امکانات و تجهیزات جهت پرورش مرغ گوشتی و پولت و تولید تخم مرغ ، انجام صادرات و واردات 
مجاز در رابطه با موضوع شرکت و ایجاد دفتر بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت. )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت 
ضرورت قانونی. ضمنا ثبت موضوعات فعالیت های مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد( در صورت 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، دشت علی آباد ، خیابان پونه ، کوچه پونه 15 ، پالک 3 ، طبقه دوم کدپستی 9717413793 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 103/2245/82 مورخ 1398/03/11 نزد بانک کشاورزی شعبه خوسف با کد 
2245 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای ابوالفضل مزروعی به شماره ملی 0651770181 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای مسعود میرزائی فرد به شماره ملی 0651807190 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و خانم 
مریم حسینی آبرودی به شماره ملی 0943436036 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقای ابوالفضل مزروعی )رئیس هیئت مدیره( و خانم مریم حسینی آبرودی )مدیر عامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای سروش حسینائی به شماره ملی 0640195091 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مسعود غریب به شماره ملی 0640224032 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 )524893(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری جوانه تالش )سهامی خاص( به شماره ثبت 634 و شناسه ملی 10360021702 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به )کارا توسعه ترویج زانیار( تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )520802(



موفقیت و انرژی

درمان استرس

هرگز به افراد اجازه ندهید 
که شادی شما را محدود کنند

افراد قوی ذهن، اولویت را به بیشتر کردن شادی خود 
می دهند. اگر فردی با ذهن قوی هستید، زندگی خود 
را با زندگی دیگران مقایسه نمی کنید. همچنین، به 
انجام کارهای درست افتخار می کنید و نظرات دیگران 
شادی را از شما دور نخواهد کرد. برای اینکه از لحاظ 
ذهنی قوی باشید، به کسی نیاز ندارید که آن را به شما 
بیاموزد. کافیست بر توانایی ذهنی خود برای تغییر افکار 
و احساسات کنترل داشته باشید. همه می توانند ذهنی 

قوی داشته باشند و از داشتن آن لذت ببرند.
بسیاری از افرادی که رکوردهای موفقیت آمیز در جهان 
به جا گذاشته اند، از تغییر قوه ذهنی خود شروع کرده اند. 
اگر می خواهید کاری در زندگی انجام دهید، دیر نشده، 

ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید.

 روش های  ساده براي تخلیه استرس

1. به دیگران تکیه کنید: تحقیقات بسیاري روي حیوانات 
و انسان ها انجام شده که نشان مي دهد برقراري روابط 
اجتماعي بر کاهش استرس تاثیر مي گذارد. توصیه ما به 
شما این است که گروهي دوست پیدا کنید و در مورد 
مشکالت زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان را 
جویا شوید. البته در انتخاب دوست باید محتاط باشید. 
افراد خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب کنید. حتي 
مي توانید فهرستي از وظایفي که در زندگي برعهده 
دارید، تهیه کنید و مهم ترین آنها را انتخاب نمایید. 
سعي کنید به فرد دیگري هم اطمینان کرده و بخشي 
از وظایف را برعهده او بگذارید. اگر این فرد چندان قابل 

اعتماد شما نیست وظایف غیرمهم را به او بسپارید.
2. عجله نکنید: همیشه سعي کنید 15 دقیقه قبل از 
قرار خود در محل باشید و کارها را پیشاپیش انجام 
دهید. اگر همیشه به نوعي از خودکار، کاغذ یا پوشه 
قابل توجهي خریداري کنید و در  نیاز دارید مقدار 
خانه نگه دارید تا مدام هول خرید نداشته نباشید. 
انرژي شما  کمي پیش بیني مي تواند در هدر رفت 

صرفه جویي کند.
3. برنامه هاي روزانه را یادداشت کنید: در دفتري در 
مورد مسایل روزانه کاري، اهداف شخصي و احساسي 

خود یادداشت بردارید.
شما  در  استرس  بروز  سبب  که  مسایلي  4.تمام 
مي شوند را یادداشت کرده و با نگاهي به آنها سعي 
کنید رفتارهاي شخصي خود را اصالح کرده و براي 

رسیدن به اهداف برنامه ریزي کنید.
5.همیشه اسناد و مدارک و نامه هایتان را در محلي مرتب 
نگهداري کنید. این محل باید در دسترس باشد تا شما 
را بي جهت کالفه نکند. از مدارکي که دارید فهرستي 
تهیه کنید. هر چند وقت یک بار هم به فهرست نگاهي 

بیندازید و آن را به روز کنید.

بهترین داروی 
گرمازدگی چیست؟

بهترین دارو برای رفع گرمازدگی دم کرده عناب و 
زرشک است که همراه با مقداری شکر میل می شود.
صورت برافروخته، سردرد، بی حسی و قرمزی چشم ها، 

خشکی دهان و زبان، خشکی بینی، تب به ویژه در 
نواحی شکم، گرگرفتگی کف دست و پا،  خشکی گلو، 
احساس کمبود اکسیژن و نفس نفس زدن و تپش 
قلب از جمله عالئم گرمازدگی است. هنگام گرمازدگی 
زیاد رگ های سطحی بدن باز می شوند و تبخیر آب از 

سطح بدن به چند برابر افزایش پیدا می کند.

گل ماهور، دشمن
 باکتری های خطرناک

گل ماهور در مناطق معتدل جهان رشد می کند. برگ 
و گل های این گیاه کاربرد دارویی دارد ریشه آن نیز 
برای درمان برخی بیماری ها از جمله بی اختیاری 

ادرار بسیار موثر است. عملکرد آنتی بیوتیک دارد و 
سرفه را تسکین می دهد. برای درمان آسم و بیماری 
های تنفسی موثر است، التهاب دستگاه تنفسی را از بین 
می برد، از بروز استرس و بی خوابی جلوگیری می کند. 
مصرف آن به افرادی که مشکل گوارشی مانند بواسیر، 

یبوست، اسهال و عفونت مثانه دارند، توصیه می شود.

تسکین اعصاب
 و تپش قلب با کندر

درمانگران طب سنتی معتقدند، ماساژ ستون فقرات 
با کمک روغن کنجدی که در آن کندر حل شده 
باشد برای تسکین اعصاب و آرام بخشی بیمار بسیار 

موثر است. برای تهیه این روغن کافی است به اندازه 
سرانگشت کندر را درون روغن کنجد انداخته و روغن 
را روی حرارت بگذارید تا کندر حل شود. پس از خنک 
شدن این روغن آن را روی ستون فقرات ماساژ دهید، 
عالوه بر تسکین اعصاب، این ماساژ موجب بهبود تپش 

قلب و تسکین آن می شود.

خواص بی شمار 
روغن گل سرخ 

خواص بی شمار روغن گل سرخ به خاطر اجزای موجود 
در آن است. این خواص شامل خاصیت نشاط آوری، 
ویروسی،  ضد  اسپاسم،  ضد  ضدعفونت،  ضدتب، 

مسهل صفرا، ضد یبوست است. روغن گل رز باعث 
تقویت لثه ها، ریشه موها، پوست، عضالت، روده ها، 
رگ های خونی، جلوگیری از ریزش موها، از بین رفتن 
دندان ها و موارد بسیار دیگر می شود. همچنین باعث 
سالمت کبد و بهبود عملکرد آن می شود. روغن گل 

رز، کبد را قوی و سالم نگه می دارد. 

علف گندم، با خستگي
 مفرط مقابله مي کند

آب علف گندم که سرشار از کلروفیل است خاصیت 
درماني باالیي دارد و هزاران سال است که در سراسر 
دنیا از آن استفاده مي شود. در این مطلب به چند 

خاصیت این گیاه اشاره شده است که امیدواریم مفید 
باشد.تقویت کننده سیستم دفاعي بدن است. با تقویت 
کردن بدن، سموم موجود در آن کاهش مي یابد و 
بسیاري از بیماري ها از بین مي رود. مصرف منظم 
آن، انرژي و قدرت تمرکز فرد را تقویت مي کند و با 

خستگي مفرط مقابله مي کند.

دم کرده سرشاخه های گلدار بومادران، در رفع گاستریت های حاد و مزمن، رفع نفخ و ترش کردن، اثر نافذ دارد. 
همچنین استفاده از دم کرده بومادران، سبب کاهش فشار خون شده و برای نارسایی های کیسه صفرا استفاده می 
شود. در ازدیاد ادرار و رفع سنگ کلیه نیز موثر است. به عالوه باد شکن و تب بُر نیز می باشد. اسانس بومادران 
خاصیت ضد باکتری و ضد تورم دارد. از این اسانس در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی در تهیه ِکرم ها و پمادهای 
محافظ پوست و داروهای ضد تورم استفاده می شود. بومادران به علت دارا بودن تانن و مواد تلخ عطری به روی 
سلسله اعصاب و قلب نیز اثر می گذارد و در مواردی مانند خستگی عمومی، ضعف قلب، ورم ماهیچه های دل، 

بیماری های عصبی مانند ضعف اعصاب، هیستری، صرع و قلنج های تشنج آور نتایج مفیدی می دهد. 

مصرف غذاهای شور )گوشت نمک سود شده، کنسروی، همبرگری، سوسیس و کالباس، سبزی های کنسرو شده،       
کراکرها، چیپس، پفک، خیار شور، ماهی های شورو دودی، سوپ های آماده، ترشی، آجیل شور و نظایر آن(  را کاهش 
دهید. با توجه به نقش پتاسیم در پیشگیری و درمان فشارخون باال، در برنامه غذایی روزانه از میوه ها، سبزی ها، حبوبات 
و غالت استفاده شود. زردآلو، گوجه فرنگی، هندوانه، موز، سیب زمینی، آب پرتقال و گریپ فروت منبع خوبی از پتاسیم 
هستند.. دریافت مقادیر مناسبی منیزیم )به عنوان گشاد کننده عروق( از طریق منابع غذایی مانند انواع سبزی با برگ سبز 
تیره ) اسفناج ، برگ چغندر ، کاهو ، جعفري و..( ، مغزها ) بادام ، پسته ، فندق ، گردو از نوع بو نداده وکم نمک( ، حبوبات، 
نان و غالت سبوس دار توصیه می شود. شیر و فرآورده های لبنی کم چرب ) کمتر از 2/5 درصد  چربي( مصرف کنید. 

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

توصیه های تغذیه ای برای کنترل فشار خون در بیماران مبتالخواص دارویی گیاه بومادران

برای اینکه تالش هایتان تداوم داشته باشد، با کسانی که کار کردن 
شما در خانه را به چشم یک روز معمولی که در خانه استراحت 
می کنید می بینند، شفاف و بی پرده باشید. به دوستان، خانواده و 
دیگران توضیح دهید روزهایی که شما به صورت از راه دور کار 
می کنید، روزهایی برای فعالیت های غیرکاری نیستند. برای مثال، 
اگر با همسرتان در خانه هستید به او بگویید: »من می خواهم از 
ساعت 5 تا 8 بعدازظهر پشت کامپیوتر باشم. اگر صحبتی هست 
در وقت ناهار انجام می دهیم. به غیر از این ساعات من مشغول 
هستم.« به صورت معمول وقتی که انتظارات را مشخص می کنید 
و به آن پایبند می مانید، افراد محدودیت های شما را درک می کنند 

و دیگر فکر نمی کنند که شما در دسترس هستید. همچنین توصیه 
می کنم که یک مکان اختصاصی و جدا از دیگران را برای خود 

درنظر بگیرید تا کسی مزاحم تان نشود.
باید  می آید  برایتان  ناخوانده  مهمان  یک  که  شرایطی  در  اما 
دیپلماتیک رفتار کنید. اگر یکی از همسایه ها آمد، دقایقی را به 
صحبت با او اختصاص دهید، همانند همان دقایقی که یکی از 
همکاران تان در محیط کار دقایقی سر میز با شما گپ می زند. اما 
به هیچ وجه این همسایه را برای نوشیدن یک فنجان چای یا ادامه 
بحث به داخل دعوت نکنید. بجای این کار، بگویید »از صحبت 
کردن با شما بسیار لذت بردم، اما یکسری کار دارم که باید به پایان 

برسانم« سپس زمانی را به دیدار مجدد با این همسایه در روزها 
و یا هفته های آینده اختصاص دهید. یا اگر صاحبخانه می گوید 
که می خواهد یکسری تعمیرات را انجام دهد، بجای اینکه اجازه 
دهید او زمان را تعیین کند، زمان یا روزی را به او پیشنهاد دهید 
که برایتان بهترین باشد. اگر مجبور شدید که در طول روز زمانی 
را به فعالیت های غیرکاری اختصاص دهید، همانند برنامه زمانی 
خود در دفتر کار، دقیقا مشخص کنید که چقدر زمان در اختیار 
دارید. برای مثال، اگر خانواده تان از شما درخواستی می کنند، 
تخمین بزنید که در طول زمان ناهار می توانید چه کارهایی را 

انجام دهید، سپس فقط به آن متعهد بمانید.

با دیگران حد و مرز تعیین کنید 

آیه روز

کسانی که کفر ورزیده  اند عذابی سخت  خواهند داشت و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  
اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. )سوره فاطر/ آیه ۷(

سخن روز

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر 
از آنچه از شما انتظار می رود کارآیی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید. )آگ ماندینو(
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۹۲۷
۱۹۷۶۸

۵۲
۱۸۵۲

۶۸
۲۱۵۹

۹۶
۶۵4۲۱

4۱۶
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.

۶۵4۹۲۱۸۷۳

۳۱۹۸4۷۶۵۲

۲۷۸۶۵۳۹۱4

4۲۶۳۷۸۵۹۱

۸۹۵۲۱4۷۳۶

۱۳۷۵۹۶4۲۸

۷4۲۱۶۵۳۸۹

۹۶۳۷۸۲۱4۵

۵۸۱4۳۹۲۶۷

جدول سودکو

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سرخ پوست
16:1521:45شروع سانس

تگزاس ۲سامورایی در برلین
14:301820شروع سانس

0۹3۷0۹3۷338 Decoart056 :استخدام راننده جوان با مزدا انجام کلیه مصنوعات چوبی اینستاگرام
دوکابین    0۹15863۷480

به یک نفر خانم جهت فروشندگی 
نیازمندیم.

32234681-0۹156668438 

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: ۳۲4۳۱۱۶۹ - 0۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 ۵۲/000 تومان

32435686 - 0۹36523۷014-0۹15۷063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

ماشین های اداری بهدانی )نمایندگی توشیبا( 
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند می باشد
آقا یک نفر: دارای تجربه در تعمیر ماشین های اداری

 و یا دارای مدرک کامپیوتر )الکترونیک(
آقا یک نفر: جهت امور نظافت و خدمات

خانم یک نفر: 
جهت بخش فروش - دارای مدرک کامپیوتر )ترجیحا با تجربه کاری(

خانم یک نفر: منشی، دارای روابط عمومی باال
ساعت مراجعه فقط عصرها از ساعت ۶ الی ۸

مکان مراجعه : بلوار شهدای عبادی- ابتدای بلوارشهید فایده - ساختمان توشیبا

به چند رویه کوب مبل ماهر و نیمه 
ماهر و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم.

0۹151602018
سرویس کولر در اسرع وقت 

0۹۱۵0۹0۲۹۹۳

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹155658268 - 0۹1566۹3515 

نقد و اقساط

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

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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی و نقشه برداری قوس سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1299 و شناسه ملی 
10360030290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان 
عباس الوانی به شماره ملی 0651492122 و مهدی یوسفی به شماره ملی 0651777143 و مرتضی خسروی روبیات به شماره ملی 
0653233507 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مهدی رضا زارعی درمیان به شماره 
ملی 0055002293 به عنوان بازرس اصلی و آقای غالمحسین عباسی به شماره ملی 0653042108 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )522461(



۵
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خبرویژه

اخبار کوتاه

برگزاری یازدهمین دوره طرح توزیع 
یارانه کتاب همزمان با سراسر کشور

کاری- معاون امور فرهنگی و رسانه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: یازدهمین 
با  استان همزمان  در  کتاب  یارانه  توزیع  دوره طرح 
سراسر کشور برگزار می شود.  محمود رمضانی با بیان 
اینکه این طرح با شعار »کتاب، همنشین دلنشین« از 
سه شنبه ۲۵ تیر تا ۳ مرداد سال جاری به مدت ۱۰ 
روز در کتابفروشی های عضو طرح در استان برگزار 
می شود، افزود: به این ترتیب کتاب های تألیفی با کمک 
هزینه خرید ۲۵ درصد و کتاب های ترجمه با کمک 
هزینه خرید ۱۵ درصد عرضه می شوند. رمضانی بیان 
کرد: ثبت نام تمامی کتابفروشی ها  متقاضی در طرح 
»تابستانه کتاب ۹۸« از دوشنبه ۱۰ تیر در سراسر کشور 
آغاز شد و کتابفروشی ها می توانند با مراجعه به سایت 
tarh.ketab.ir برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه سال گذشته در طرح تابستانه کتاب 
در حدود ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشته ایم خاطر 
نشان کرد: ۱۳ کتابفروشی در این طرح مشارکت داشته 
اند که ۱۱ تا در شهر بیرجند و ۲ کتابفروشی در فردوس 
بوده اند.وی با بیان اینکه هر فردی با  ارائه کد ملی  می 
تواند تا سقف ۱۲۰ هزار تومان کتاب خریداری کند، ابراز 
امیدواری کرد هم مردم و هم کتابفروشی های سراسر 
استان از این طرح استقبال کنند. بر اساس داده های این 
گزارش منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال گذشته پنج استان نخست فعال در 
این طرح به ترتیب شامل تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی، قم و فارس بوده و پنج استان انتهایی جدول 
و  سیستان  ایالم،  شامل  نیز  طرح  این  در  فعاالن 
بلوچستان، قزوین، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان 
بود و خراسان جنوبی در میانه جدول قرار داشت. وی 
با تاکید بر اهمیت طرح های فصلی بر افزایش میزان 
مطالعه و توجه مخاطبان به کتاب افزود: طرح های 
حمایتی موجب می شود کتاب در اولویت رسانه های 
خبری و رسانه ملی قرار گیرد و کتابفروشی ها به این 
واسطه رونق پیدا کنند. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه اقدامات 
ارائه گزارشات نیز قابل  از  شهرداری بیرجند قبل 
مشاهده است، گفت: برنامه ها باید با شفاف سازی 
سالم برای مردم اطالع رسانی شود. به گزارش مهر، 
آیت ا... عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار و 

اعضای شورای شهر بیرجند، اظهار کرد: در جامعه 
بشری در کنار بسیاری از عناصر دیگر باالترین نقش 
را مدیریت نیروی انسانی ایفا می کند. وی با بیان 
اینکه اگر مدیریت الزم و قوی باشد همه امور را به 
سامان می آورد اما مدیریت ضعیف با وجود امکانات 
زیاد همه چیز را به باد می دهد، افزود: جامعه در زمان 
حاضر امکانات محدودی دارد اما این مهم به معنای 
مانع و بن بست نیست بلکه با تدبیر و اخالص و کار 

جهادی مشکالت برطرف می شود.

 حل مشکالت مردم در 
اولویت اقدامات عمرانی

های  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  نیز  شهرداربیرجند 

حل  گفت:  شهر،  شمال  منطقه  برای  شهرداری 
مشکالت اولیه مردم علی الخصوص در محله های 
کم بضاعت در اولویت اقدامات عمرانی است. وی 
اینکه در مجموعه شهرداری هزار و ۳۰۰  بیان  با 
نفر پرسنل در حوزه های اداری و خدماتی مشغول 
فعالیت هستند، افزود: دو شهرداری منطقه و هفت 
سازمان نیز ذیل شهرداری بیرجند فعالیت دارند.وی 
با اشاره به اینکه شهرداری ماهانه حدود پنج میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می کند، گفت: 
با توجه به دشمنی های خصمانه نظام استکبار و وضع 
اقتصادی دولت به ظاهر باید در پرداخت حقوق و مزایا 
مشکل داشته باشیم و نباید انتظار اقدامات عمرانی 
را از شهرداری ها داشته باشیم اما نظام جمهوری 

اسالمی نیاز به کار جهادی و تالش شبانه روزی دارد 
و بدون اتکا به کارهای جانبی می توانیم مطلوب گام 
برداریم. جاوید ادامه داد: امسال عملیات اجرایی پارکی 
به مساحت ۴۰ هکتار شروع شده که چندین برابر 
بزرگترین پارک موجود شهر است و هزینه های ساخت 
آن هم از منابع داخلی شهرداری تأمین می شود.وی با 
بیان اینکه امسال بخشی از این پروژه به بهره برداری 
می رسد اظهار کرد: در محدوده مهر شهر نیز یکی از 
مشکالت اساسی نبود فضای سبز و تأمین آب مورد 

نیاز آن بود که احداث پارک خطی شروع شده است.
وی ادامه داد: در محدوده خیابان احمدی روشن 
منطقه مهرشهر بیرجند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتباربرای احداث بازارچه در نظر گرفته شده 

که طراحی آن انجام و تا چند روز آینده عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدارس هیئت امنایی در صدر شکایت ها

تسنیم-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ثبت نام خارج از محدوده سکونت و دریافت وجوه غیرمجاز بیشترین شکایت والدین از مدیران مدارس در فصل ثبت نام بوده است. واقعی اظهار 
کرد: ۴۴۲ مورد شکایت و مراجعه اولیا به این مدارس گزارش شد که مدارس هیئت امنایی با ۲۲۰ شاکی در صدر قرار دارد.وی بیان کرد: در ۴۵ درصد شکایت ها حق با والدین بود و در ۲۳6 مورد از 

این شکایت ها اولیا با توضیحات مسئوالن قانع شدند. واقعی تصریح کرد: برای رسیدگی به شکایت ها ۱۲6 مورد تذکر کتبی و شفاهی به مدیران مدارس داده شد و در ۸۰ مورد استرداد مبلغ انجام شد.

*معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از 
مساعدت دارویی به ۷۲۱ بیمار صعب العالج و نیازمند 

طی سه ماهه اول امسال خبر داد.
*خدام حرم ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع(  با 
حضور در فرماندهی مرزبانی ناجای استان خراسان 
دل های  و  معطر  رضوی  عطر  به  را  فضا  جنوبی 

سربازان را امام رضایی کردند.
*پرداخت زکات در سه ماه گذشته ۸۳ درصد نسبت 

به مدت مشابه پارسال در استان افزایش یافت.
*فرمانده انتظامی خوسف گفت:۱۰ کیلو و 6۵۰ گرم 

انواع مواد مخدر صنعتی در خوسف کشف شد.
کاروان دو امدادی جاده والیت که هر سال مسیر

 *کاروان دو امدادی جاده والیت که هر سال مسیر 
حرکت امام رضا )ع( در ایران از شلمچه تا مشهد مقدس 
را طی می کند، عصر سه شنبه وارد شهرستان طبس شد.

*مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صادرات هشت 
میلیون دالری دو تعاونی در شهرستان های طبس و 

درمیان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
*معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
خسارت  تومانی  میلیارد   ۵۲۰ برآورد  از  کشاورزی 
سیالب به بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: ۹۵ 
میلیارد تومان تسهیالت جبران خسارت سیل به بخش 

کشاورزی استان ابالغ شد.
*بانوان بخش دستگردان طبس دو تخته فرش با 
مجموع متراژ ۱۱ متر مربع را به عتبات عالیات اهدا کردند.
*نرگس نادری و فاطمه سکندری دو دانش آموز قاینی 
در سیزدهمین جشنواره مهارتهای هنری شاخه ی 
کاردانش به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.
*به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی، متهمان قاچاق 

سوخت در فردوس ۲۰ میلیون تومان جریمه شدند.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز وزش باد 

شدید و گرد و خاک در استان ادامه دارد.
*۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای آبرسانی به ۳۹ 
محله عشایری زیرکوه به عنوان یکی از مصوبات سفر 

استاندار به این شهرستان اختصاص یافت. 

نماینده ولی فقیه: شفاف سازی سالم صورت گیرد

۵۵۰  دانشجوی  جهادگر تهرانی
 در مناطق محروم حضور می یابند

تسنیم- رئیس بسیج سازندگی با بیان اینکه گروه های 
مناطق محروم شهرستان های  در  میهمان  جهادی 
سربیشه، نهبندان، زیرکوه، خوسف و سرایان حضور 
دارند گفت: تابستان امسال خراسان جنوبی میزبان 
۵۵۰ نفر از جهادگران میهمان دانشگاه های تهران است. 
هنری در بازدید از گروه های جهادی مستقر در افضل آباد 
نهبندان اظهار کرد: تابستان ۹۸ خراسان جنوبی میزبان 
حدود ۵۵۰ نفر از جهادگران میهمان دانشگاه های تهران 
در قالب ۸ گروه جهادی است.وی گفت: گروه های 
جهادی میهمان در مناطق محروم ۵ شهرستانهای 
سربیشه، نهبندان، زیرکوه، خوسف و سرایان حضور 
خواهند داشت. وی افزود: از گروه های فعال در استان 
گروه جهادی شهید وزوایی دانشگاه صنعتی شریف 
است که امسال سومین سالی است که این گروه به 
منطقه افضل آباد نهبندان اعزام شدند.هنری بیان کرد: 
اکنون ۱۲۰ نفر از نخبگان دانشجویی دانشگاه شریف 
چند روزی است میهمان استان بوده و شامل ۸۰ نفر 

برادر و ۴۰ نفر خواهر هستند. 

فهرست آدامس های غیرمجاز اعالم شد

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  ایرنا-معاونت 
خدمات بهداشتی درمانی بیرجند فهرست آدامس های 
قاچاق که فاقد پروانه بهداشتی و مجوزهای قانونی 
دارو  و  غذا  سازمان  در  معتبر  نمایندگی  و  واردات 
هستند را اعالم کرد. وی گفت:۱۰ نوع برند آدامس 
کبری  است.  شده  شناسایی  بهداشتی  پروانه  فاقد 
 FIVE با نشان تجاری آدامس های  افزود:  ناصری 
 ، PK ، TRIDENT، ViViDENT، pectil ،

ORION ، DR.XYLITOL ،FUSEN ، RE-

LAX ، LOTTE فاقد پروانه بهداشتی هستند. وی 

عنوان  تحت  نوشته  دارای  آدامس های  کرد:  بیان 
»NOT FOR SALE IN THE USA« نیز فاقد 
پروانه بهداشتی هستند لذا شهروندان باید هنگام خرید 
آدامس به این مطلب توجه داشته باشند.وی  تاکید 
کرد: مردم به منظور حفظ سالمت خود از خرید و 
مصرف آدامس های فاقد پروانه بهداشتی خودداری 
کنند زیرا در صورت استفاده و ایجاد عوارض کسی 

پاسخگو نخواهد بود.

تاکید بر تقویت رویکرد پیشگیرانه
 و هم افزایی برای کاهش اعتیاد

 معتمدیان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان با اشاره به اینکه در استان توفیقات خوبی 
در مبارزه با مواد مخدر به دست آوردیم، توجه به آثار 
اجتماعی مصرف مواد مخدر را مهم دانست و افزود: 
تغییر ذائقه مصرف مواد مخدر در کشور از مصرف مواد 
مخدر سنتی به صنعتی در جامعه نگران کننده است.به 
گزارش صداوسیما،وی با اشاره به کاهش سن مصرف 
مواد مخدر افزود: توجه به اقدامات پیشگیرانه و انجام 
کارهای علمی پژوهشی با همکاری تبلیغات اسالمی، 
نیروی انتظامی و اطالعات باید به دور از آمار، مسائل و 
مشکالت حوزه مواد مخدر در استان احصاء شود تا کار 
سازمان یافته، همه جانبه و تشکیالتی در رفع آسیبها 
و تهدید های حوزه مواد مخدر صورت گیرد.استاندار 
همچنین بهره گیری از تولیدات فرهنگی نظیر فیلم 

و سریال در این مسیر را مهم دانست .

افتتاح کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی 
در روستای میریک بیرجند

صداوسیما-اولین کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی 
خانم  مدیریت  با  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان، 
با حضور قائم مقام رئیس  دارای معلولیت جسمی 
هیئت مدیره صندوق در کشور در روستای میریک 
بیرجند افتتاح شد.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: این اقدام در راستای توانمند سازی بانوی دارای 
معلولیت جسمی، حضور معلوالن در فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی، افزایش انگیزه و امید به زندگی 

در معلوالن  انجام شد. 

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم در 
جاده بشرویه- ارسک

کاوش-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در  گرم  آسفالت  روکش  عملیات  اتمام  از  بشرویه 
محور بشرویه- ارسک بطول ۳ کیلومتر خبر داد .وی 
تصریح کرد: این پروژه پیمانی و با اعتباری بالغ بر 
پنج میلیارد و نهصد و چهل و چهار میلیون ریال 
در تیر امسال توسط پیمانکار مربوطه اجرایی گردید. 
خیری افزود: طول جاده آسفالته بشرویه به ارسک 

۲۴ کیلومتر است.

دریافت سهمیه نفت مستلزم نام نویسی 
در سامانه جدید تجارت آسان

صداوسیما-خانوار های فاقد گاز طبیعی، برای دریافت 
سهمیه نفت سفید باید در سامانه جدید تجارت آسان 
ثبت نام کنند.مردانی مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی استان گفت: افرادبرای دریافت نفت 
سفید باید اطالعات کد ملی، کد پستی محل سکونت 
و شماره کارت بانکی عضو شتاب سرپرست خانوار و 
افراد تحت تکفل را در سامانه جدید تجارت آسان وارد 
کنند.مردانی افزود: در صورت ثبت نام نکردن در این 
سامانه، نفت سفید به متقاضیان عرضه نخواهد شد و 
در فصول سرد سال با مشکل روبه رو خواهند شد.وی 
گفت: در روستاها نیز اگر افرادی نتوانستند  ثبت نام 
کنند می تواند یک نفر به نمایندگی با داشتن مدارک 

به نزدیک ترین ناحیه مراجعه کنند.

۲ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه 
دانش آموزی نهبندان نیاز است

ایرنا-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
پسرانه  روزی  شبانه  خوابگاه  ساخت  اکنون  گفت: 
برای  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد  نهبندان ۴۰ 
تکمیل آن نیاز به ۲ میلیارد تومان اعتبار است. بیکی در 
بازدید رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
ایران از پروژه های در حال احداث سالن ورزشی تختی 
و خوابگاه شبانه روزی پسرانه نهبندان افزود: تاکنون 
برای ساخت این خوابگاه شبانه روزی با ظرفیت ۹۰ 
نفر دانش آموز، یک میلیارد تومان هزینه شده است.
آموزی  دانش  خوابگاه  این  زیربنای  کرد:  بیان  وی 
۹۱۳ متر مربع است که در صورت تخصیص اعتبار 
مهر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.مدیرکل 
نوسازی مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه سالن 
ورزشی تختی نهبندان نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، اضافه کرد: تاکنون در زمینه این طرح 
یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل آن 

به ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.
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مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری با بیان اینکه 
اهمیت پدافند غیرعامل از بحران بیشتر است گفت: 
این درحالی است که پدافند غیرعامل دارای منبع 
اجرایی  دستگاه های  و  نیست  مشخص  اعتباری 
مکلفند از اعتبارات خود پیش بینی ها را انجام دهند. 
به گزارش ایرنا،آخوندی در نشست کارگروه عمران 
و تاسیسات شورای پدافند غیر عامل استان افزود: 
تا سال قبل دستگاه های اجرایی مکلف بودند یک 
درصد اعتبارات را به پدافند غیر عامل اختصاص 
دهند اما در قانون بودجه ۹۸ این مورد مجاز عنوان 
شده است. وی ادامه داد: طرح جامع پدافند غیرعامل 
اواخر سال گذشته به مرحله انعقاد قرار داد رسیده و 
اکنون ۳۵ درصد کار انجام شده و سال ۹۷ برای آن 
۱۵۰ میلیون تومان اوراق پیش بینی شده است. وی 
با بیان اینکه شرکت های دولتی نیز باید تا پنج درصد 
از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل سرمایه 
گذاری کنند یادآور شد: همچنین بر اساس قانون هر 
طرح جدید سرمایه گذاری باید طرح پیوست پدافند 

غیرعامل داشته باشد.

 برنامه های مدیریت بحران
 و پدافند غیرعامل تمایز دارند

گفت:  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ماهیت پدافند غیرعامل و بحران یکی نیست و 
دستگاه های اجرایی باید بین برنامه های مدیریت 
شوند.  قائل  تمایز  غیرعامل  پدافند  و  بحران 
تهدیداتی  از  پدافند غیرعامل  افزود:  میرجعفریان 
ناشی می شود که برخی اقدامات نظامی یا سایبری 
از لحاظ امنیت مورد هدف قرار دارد. وی بر اجباری 
طرح های  در  غیرعامل  پدافند  بینی  پیش  شدن 
دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: پروژه هایی 
که در مرزها قرار است اجرا شود نیز نیاز به پیش 
بینی الزم از لحاظ سنخیت با پدافند غیرعامل دارد 
حتی برای احداث یک جاده نیز باید بتوان شرایط را 

در زمان های خاص مدیریت کرد.

 استفاده از کابل های خودنگهدار
 برای مقابله با تهدیدات شبکه برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در 

این نشست گفت: از پنج سال گذشته شبکه های 
برق با سیم های روکش عایق دار و کابل های هوایی 
تهدیدات  برابر  تا در  احدث می شود  نگهدار  خود 
احتمالی از جمله بمب های گرافیتی مصون بماند و 
دچار قطعی برق نشویم. شرکاء افزود: سال گذشته 
حدود ۱۵۰ کیلومتر از شبکه های موجود تبدیل به 
کابل های خودنگهدار شده و در ترانس های هوایی 
تا  کردیم  استفاده  عایق هایی  از  شکلی  به  هم 
تاسیسات حفاظت شوند. وی گفت: هم اکنون ۲۷ 
پست برق فشار قوی در استان وجود دارد و خط 
انتقال برق استان از چهار مسیر به شبکه سراسری 
شد  قطع  خط  یک  اگر  که  است  متصل  کشور 
می توانیم از خط دیگر نیاز ضروری را تامین کنیم.

پدافند غیرعامل در انبار نفت
 جدید رعایت شده است

معاون شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه نیز 
گفت: پنج ناحیه فرآورده های نفتی، یک انبار نفت 
با ظرفیت ذخیره سازی ۱۰۵ میلیون لیتر و ۲ مرکز 

سوختگیری هواپیمایی در استان وجود دارد. رحیمی 
قرایی با اشاره به انبار جدید نفت بیرجند، بیان کرد: 
انواع  لیتر  میلیون  از ۳۰  بیش  روزانه  منطقه  این 
فرآورده نفتی مورد نیاز مردم استان را تامین می کند.
وی گفت: افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی از ۱۹ به ۱۰۵ میلیون لیتر، احداث و راه اندازی 
انبار جدید نفت بیرجند و اتصال عملیات شرکت به 
محدوده غیر مسکونی و خارج شهر، ایجاد مراکز 
پشتیبان داده های سایبری در انبار نفت جدید با 
احداث اتاق سرور و بسیاری موارد دیگر در راستای 

پدافند غیرعامل انجام شده است.
نفتکش  طریق  از  حاضر  زمان  در  افزود:  رحیمی 
فرآورده های مورد نیاز وارد استان می شود که ۳۵۴ 
نفتکش جاده ای در این زمینه فعال است. عضو 
شورای شهر بیرجند نیز از نگرانی شهروندان نسبت 
به انبار نفت جدید در مسیر ورودی شهر و فرودگاه 
یاد کرد و گفت: ساخت و سازها در اطراف این انبار 

نگرانی ایجاد کرده است.
 میری با بیان اینکه پدافندغیرعامل در انبار نفت 

این  در  باید  کرد:  اظهار  است  نشده  اجرا  جدید 
متاسفانه  و  شود  اندیشیده  تمهیداتی  خصوص 

جانمایی این انبار درست نبوده است.

پارک جنگلی تا ۱۵ ماه آینده
 تکمیل می شود

نیز در این نشست ضمن تاکید بر عدم  شهردار 
حضور نفتکش ها درداخل شهر، گفت: باید موضوع 
نگاه  با  جنگلی  پارک  در  مردم  و حضور  اسکان 
پدافند غیرعامل باشد و در این خصوص اعتباراتی 
نیاز به کمک  در نظر گرفته شده که برای اجرا 
صورت  در  افزود:  داریم.جاوید  ها  دستگاه  سایر 
غیرعامل  پدافند  الزامات  رعایت  برای  همکاری 
آمادگی داریم پارک جنگلی بیرجند را صددرصد 
از خرید  برسانیم . وی  اتمام  به  آینده  ماه  تا ۱۵ 
یک دستگاه مقابله ای در برابر تهدیدات زیستی 
دستگاه  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  شیمیایی  و 
بر روی خودروی آتش نشانی تجهیز شده و به 

زودی به بیرجند منتقل می شود.

پدافند غیرعامل منبع اعتباری مشخص ندارد

اردوهای  دوره  سومین  در  حضور  با  برنا-استاندار 
شهدا«  سبک  به  »زندگی  فرهنگی  و  آموزشی 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گفت: کمیته 
اشتغال،  قبیل  از  گوناگون  های   زمینه  در  امداد 
اقدامات خوبی  معیشت مددجویان تحت حمایت 
انجام داده است.معتمدیان، با اشاره به عملکرد مثبت 
دوره مدیریتی اخیر کمیته امداد در کشور اظهار کرد: 
تحوالت خوبی در دوره اخیر انجام گرفته که از جمله 
می توان به کمک های قابل توجهی که از سوی 
دولت در افزایش مستمری خانوارهای تحت حمایت 
کمیته امداد انجام شده، اشاره کرد.معتمدیان در ادامه 
افزود: در کنار مسائل معیشتی، توجه کمیته امداد به 
مسائل معنوی و آموزشی مانند اردوهای زیارتی-

سیاحتی و دوره های آموزشِی کسب مهارت های 
زندگی، قابل تقدیر و تشکر است؛ در واقع آشنایی با 

آسیب های اجتماعی  از تهدیدات مهم امروز جامعه 
ماست و باید برای پیشگیری از آن راهکار داشته 
باشیم.وی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان 

 اظهار  کرد: بسیاری از ظرفیت ها بالقوه باقی مانده و 
می طلبد که ان ها را به فعلیت درآورد، زیرا مهمترین 

ظرفیت های  معرفی  محرومیت  از  خروج  راهبرد 
خراسان جنوبی در کشور است.

معتمدیان افزود: حضور شما عزیزان در این اردوی 

فرهنگی-آموزشی در راستای تربیت نیروی انسانی 
است و توجه کمیته امداد به مسائل معنوی و آموزشی 

افراد تحت حمایت قابل تقدیر است.
گفت:  جلسه  این  در  نیز  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  فرهنگی  ارتقاء سطح  راستای  در  امداد  کمیته 
برگزاری  با  حمایت  تحت  خانوارهای  آموزش 
اردوهای فرهنگی و آموزشی درون و برون استانی 
زیارت  شوق  طرح  قالب  در  زیارتی  اردوهای  و 
مددجویان تحت حمایت را به مشهد، قم و کربال 
اینکه  به  اشاره  با  آبادی  سلم  است.  کرده  اعزام 
طی سال گذشته 6۵۰۰ نفر در اردوهای فرهنگی 
آموزشی کمیته امداد شرکت کردند که از این تعداد 
۳۸۰۰ نفر در اردوگاه یادگاران امام کمیته امداد از 
برنامه هاي فرهنگی بهره مند شده اند. به اعزام 
۵۹۳۰ مددجوی تحت حمایت طی سال گذشته 
به سفرهای زیارتی از قبیل ۷۴۷ نفر به کربالی 
معال، ۴۵۰۰ نفر به مشهد مقدس و 6۸۳ نفر به قم 

و جمکران اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری 
در قالب طرح شوق زیارت۵۳۳ نفر از مددجویان 
به سفرهای  پایان دهه کرامت  تا  تحت حمایت 
زیارتی اعزام می شوند. وی افزود: اردوگاه یادگاران 
فرهنگی  اردوگاه  بزرگترین  امداد  کمیته  امام)ره( 
و تربیتی در شرق کشور است و امسال با برنامه 
ریزهای انجام گرفته ۱۲ دوره اردویی برای ارتقاء 
سطح فرهنگی مددجویان استانی و خارج از استان 

پیش بینی شده است.
سلم آبادی افراد بهره مند شده از اردوگاه یادگاران 
امام)ره( کمیته امداد استان را دانش آموزان ، مادران 
و دختران، دختران بازمانده از تحصیل، دختران بازمانده 
ازدواج عنوان کرد و  ازدواج و دختران در آستانه  از 
افزود: طی سال گذشته ۵ میلیارد تومان در زمینه های 

فرهنگی خانوارهای تحت حمایت هزینه شده است.

توجه ویژه کمیته امداد به مسایل فرهنگی، قابل تقدیر است
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حسینی- در ادامه سفر ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون 
به  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
استان، بازدیدی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
برادران و خواهران داشتند. خوشایند مدیر کل فنی و 
حرفه ای استان با اشاره به این که سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای در قانون استفاده از کمک خیران 
را لحاظ نکرده است، خاطرنشان کرد: این موضوع 
استفاده  خیران  ظرفیت  از  نتوانیم  تا  شد  موجب 
کنیم و حتی برای هزینه کرد ۳۰۰ میلیون تومانی 
که از سفارت ژاپن جذب کرده بودیم ، با مشکالت 

بسیار مواجه شویم. البته در اساسنامه فنی و حرفه 
ای تمام این مشکالت دیده شده و خواهان نهایی 
شدن هر چه زودتر آن هستیم. وی دیگر مشکل 
اصلی را تامین تجهیزات و مواد مصرفی دانست و 
ادامه داد: سالیانه نیاز به مبلغی برای به روز رسانی 
تجهیزات داریم تا آموزش ها مبتنی بر تکنولوژی 
روز باشند. وی به مشکالت عمومی پرسنل این 
اداره کل و دستمزد کم کارکنان نیز اشاره کرد و 
افزود: این موضوع موجب شده تا بسیاری از مربیان 
و پرسنل، درخواست انتقال به دستگاه های دیگر را 

داشته باشند. در ادامه این سخنان یکی از معاونان 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور به مربیان و 
کارآموزان مخترع و مدال آور در مسابقات جهانی 
این  نخبگان  ملی  بنیاد  گفت:  و  کرد  اشاره  فنی 
افراد را جزو نخبه های خود نمی پذیرد. لطفا طرح 
نخبگان مهارتی را به مجلس پیشنهاد دهید. در ادامه 
طرح همطرازی گواهینامه های مهارتی با مدارک 
دانشگاهی و اعتبارسنجی آموزش های غیر رسمی 
مطرح شد که نمایندگان اعالم کردند این موضوعات 

را پیگیری خواهند کرد.

قانون، استفاده از کمک خیران به فنی و حرفه ای را لحاظ نکرده است

استاندار عنوان کرد:

تاسیس شرکت گروه صنعتی بازرگانی نوین پوالد مهراب کویر )سهامی خاص( درتاریخ 1398/04/15 به شماره ثبت 6002 به شناسه ملی 
14008443284 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید 
و تعمیر کلیه شیرها و لوله های صنایع آب ، گاز نفت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و فعالیت 
در زمینه کلیه کاالهای بازرگانی مجاز با فعالیت شرکت، ساخت و تولید انواع شیرآالت مورد نیاز صنایع آب گاز و نفت، انواع لوله های پلی 
اتیلن و اتصاالت فلنچی، انجام پروژه های آبرسانی و فاضالب و کلیه پروژه های مرتبط با شرکت، شرکت در کلیه مناقصات داخلی و خارجی 
مرتبط با موضوع شرکت، بازرگانی و فروش کاالهای تولیدی شرکت و کلیه کاالهای مجاز داخلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
شهر بیرجند، مدرس ، خیابان بعثت ، کوچه بعثت 6]شهید آیت ا... مدرس43[ ، پالک 0 ، رضا ، طبقه همکف کدپستی 9718743655 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 1000 ریالی تعداد 100000 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10/4508/31 مورخ 1398/03/23 نزد بانک صادرات شعبه 
دانشگاه با کد 4508 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضای هیئت مدیره: آقای امیر مکی به شماره ملی 
0063967510 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و خانم سیده مهدیه عبدالهی حسن 
آباد به شماره ملی 0640008038 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و خانم مونا مکی به شماره ملی 0640703501 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی با امضای خانم سیده مهدیه عبدالهی حسن آباد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مکی مدیرعامل و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای امیر مکی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم سیده محدثه عبدالهی حسن آباد به شماره ملی 0640407056 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم زهرا 
غالمی به شماره ملی 0650487907 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )522854(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970245 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای مهدی بهروان به تعداد 91 و سه 
ربع عدد سکه کامل بهار آزادی بابت مهریه در حق خانم زهرا محمودآبادی ملک مشهور به باغ همشیره حاجی واقع در 

روستای بهدان توقیف که مطابق نظریه کارشناسی ملک در جنوب روستای بهدان از شمال به باغ حاجی محمد حسن بهدانی و از 
جنوب به باغ حاجی محمد حسن بهدانی و از شرق به باغ حاجی رمضان بهدانی و از غرب به باغ حاجی محمد بهدانی فعال در خارج 
از محدوده طرح هادی روستا با فاصله حدود 35 متر تا رودخانه که مسیر رفت و آمد باغ از کنار گذر باغ حاج آقا غالمرضا بهدانی و 
مجاورت باغ حاج رمضان بهدانی انجام می شود و اشجار موجود در باغ گردو 3 اصله و توت یک اصله و زردآلو کوچک و بزرگ 5 اصله 
و هلو 2 درخت و ملک حدود یک هزار مترمربع مساحت دارد و دارای سند محضری به نام همشیره حاج آقا و فاقد سند مالکیت و 
فاقد دیوار در مرزهای زمین از چهار طرف می باشد. بافت زمین مرغوب و ارزش ملک هر مترمربع یک میلیون و دویست هزار ریال 
و با مساحت یک هزار مترمربع به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان ارزیابی شده است. بدیهی است پس از تعیین مساحت دقیق 
افزایش و کاهش مساحت بر اساس متری یک میلیون و دویست هزار ریال کم و زیاد خواهد شد و قرار است ملک مذکور به میزان 
حدود تعداد 91 عدد سکه کامل و سه ربع سکه بهار آزادی از طریق مزایده در تاریخ 98/5/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه 
دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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عکس : مهدی آبادی

همایـش  تکریم و بزرگداشت امامزادگان باقریه )ع(

قدمت باالی دانشگاه بیرجند، نشان از استعداد خدادادی این استان و همت مسئوالن دارد

ـ  دیروز چهارشنبه 19 تیرماه،  12 تن از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات  حسینی 
مجلس شورای اسالمی به همراه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، مدیر کل 
امور مجلس و مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و دانشگاه آزاد به استان خراسان جنوبی 
آمدند. در ابتدای ورود این مهمانان به فرودگاه بیرجند، با استقبال گرم دکتر خامسان 
رئیس دانشگاه بیرجند و معتمدیان استاندار خراسان جنوبی روبه رو شدند. دکتر زاهدی 
رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس در حاشیه این حضور، با بیان این که 
خراسان جنوبی از استان های خوب کشور به لحاظ دین داری، مذهبی، فرهنگی و 
تمدنی است، ادامه داد: کمیسیون آموزش مجلس سفرهای دوره ای به استان ها 
دارد و مسائل و مشکالت مرتبط با کمیسیون را از نزدیک به صورت میدانی و جلسه 
ای بررسی و تا حد توان نسبت به رفع مشکالت اقدام می کند. به گفته وی اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تقسیم و سفر به شهرستان 
های مختلف تمام مسائل آموزش عالی، فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان 
خراسان جنوبی را بررسی خواهند کرد تا در جلسات بعد از سفرها در تهران، مشکالت 
و موضوعات مطرح شده از سوی وزرا و مسئوالن مربوطه پیگیری شود. الزم به ذکر 
است در ادامه سفر، پس از ادای احترام به مقام واالی شهدای گمنام، دکتر ابطحی 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دکتر اوالد قباد دبیر و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس، دکتر جعفری مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، 
حجت االسالم دکتر عسگری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، 

 دکتر الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، 
دکتر حسینی از وزارت بهداشت و دکتر پایان از دانشگاه آزاد همراه با حجت االسالم 
عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف از اماکن آموزشی مرکز استان از جمله 
دانشگاه بیرجند، پیام نور، فنی و حرفه ای، علوم پزشکی، آزاد، صنعتی، پارک علم و 
فناوری بازدید کردند. اولین مقصد این سفر دانشگاه مادر شهرمان دانشگاه بیرجند بود.

خراسان جنوبی یکی از پهنه های نخبگی در کشور است
  دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ضمن اشاره به ظرفیت های آموزش عالی استان، 
 عنوان کرد: خراسان جنوبی یکی از پهنه های نخبگی در کشور است و توجه به آموزش عالی 
 در این استان زمینه ساز توسعه و امنیت پایدار منطقه می شود. وی با بیان این که دانشگاه های 
استان تمام گرایش های علمی که در کشور وجود دارد را پوشش می دهد، گفت: در 

حال حاضر بخش قابل توجه ای از جمعیت استان را دانشجویان تشکیل می دهند.
وزارت علوم مشکل فضای فیزیکی پارک علم و فناوری را حل کند

 دکتر سیمائی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز با بیان این که مزیت 
 مهم خراسان جنوبی، آموزش عالی است، خاطرنشان کرد: ظرفیتی که اکنون در این استان 
 دیدیم و قدمت باالی دانشگاه بیرجند، نشان از استعداد خدادادی این استان و همت مسئوالن 
 دارد. وی فعالیت پارک علم و فناوری را در کنار مراکز آموزش عالی بسیار امیدوارکننده دانست 
و افزود: البته مکان فعلی در خور این مجموعه نیست و امیدواریم وزارت علوم با توجه به 
 اهمیتی که برای پارک ها قایل است، مشکالت فیزیکی پارک علم و فناوری خراسان 
 جنوبی را نیز برطرف کند. وی از ظرفیت خوب استان برای جذب دانشجوی خارجی هم 
 سخن گفت و ادامه داد: دستگاه های ذیربط تسهیل کننده حضور این دانشجویان باشند.

خراسان جنوبی را با دید امنیتی- آموزشی ببینید
در پایان بازدیدها حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
جمع اصحاب رسانه عنوان کرد: در طی بازدیدها ، مشکالتی همچون کمبود مکان، 
اصالح قوانین و آیین نامه ها و مسائل اداری عنوان شد و امید می رود حضور این افراد 
منشا خیر و برکت باشد. وی با بیان این که در استان تراکم جمعیتی پایین است، اضافه 
کرد: اگر زیرساخت های آموزش و تحقیقات و توسعه ارتقا نیابد و در دنباله آن اشتغال 
زایی نشود، شهر خالی از سکنه شده و امنیت کشور به خطر می افتد. در همین راستا از 
مهمانان خود تقاضا داریم این استان را با نگاه امنیتی - آموزشی ببینند تا شرایط را بهتر 
درک کنند. وی به مشکل کمبود فضای پارک علم و فناوری نیز اشاره کرد و گفت: 

نیاز است دستگاه ها برای توسعه این مکان کمک کنند.
خراسان جنوبی، منطقه علم و تمدن است

ابطحی نماینده خمینی شهر اصفهان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نیز با ابراز خرسندی از استعدادهای خراسان جنوبی در بحث آموزش، خاطرنشان کرد: 
در این استان از هر 5 نفر یک نفر دانشجو است و این بارقه امیدی را در ذهن ها 
ایجاد می کند تا دوری از مرکز را بهانه بی توجهی نکنند. وی با بیان این که تاسف 
خوردم که 48 درصد از اعتبارات تملک دارایی دانشگاه علوم پزشکی برای سال جاری 
کاهش داشته است، بیان کرد: این دانشگاه ظرفیت بسیار خوبی دارد و امیدواریم بخش 
داروسازی آن هر چه سریعتر تکمیل و افتتاح شود. ابطحی همچنین تعامل بین روسای 
دانشگاه های استان را بسیار خوشحال کننده دانست و عنوان کرد:جای سعادت است 
که گروکشی نمی کنند و سعی در همپوشانی و کمک دارند از جمله مراکز فنی و 

حرفه ای که در اشتغالزایی ظرفیت باالیی داشته و به مباحث عملی و تجربی نیز می 
پردازد. وی با تاکید بر این که خراسان جنوبی، منطقه علم و تمدن است، یادآور شد: لذا 
توجه دستگاه ها به خصوص سازمان برنامه و بودجه را بیشتر می طلبد. با تالش های 
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان اعتباراتی تزریق شده اما کافی نیست. امیدواریم 
 جمع بندی این سفر، ارتقای آموزش استان خراسان جنوبی را به دنبال داشته باشد.

پیگیر اعتبارات کامل پرداخت نشده هستیم
 دکتر اوالد قباد نماینده مردم اسالمشهر، تهران ، ری و شمیرانات نیز با بیان این که 
 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دو مقوله آموزش عمومی و عالی در استان ها 
 بازدیدهایی را انجام داده است، اضافه کرد: امروز توفیق حضور در این استان را داشتیم 
 و شاهد پیشرفت های بسیار خوبی از نظر فضای فیزیکی و جذب دانشجو در خراسان جنوبی 
بودیم. وی از اعتباراتی که از سازمان برنامه و بودجه برای دانشگاه های استان 
افزود:  و  گفت  است سخن  نشده  پرداخت  کامل  هنوز  اما  شده  داده   تخصیص 
 البته بودجه 98 انقباضی است و در جنگ اقتصادی هستیم، اما ملت همیشه پشتیبان 
 از شرایط سخت تر از این نیز عبور کرده است. مردم خراسان جنوبی هم این گونه 

هستند و در حوزه آموزش عالی می توانند در پیشرفت کشور اثرگذار باشند. 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: طی سفر به مراکز فنی و حرفه ای ، دستاوردهای خوبی را 
مشاهده کردیم، امیدواریم این سفر هم دستاوردهای خوبی برای خراسان جنوبی داشته 
 باشد. گفتنی است در این سفر سایر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در معیت 
نمایندگان وزارت علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و دانشگاه آزاد و نمایندگان استان از 
 مراکز آموزشی شهرستان های سرایان، فردوس، نهبندان، سربیشه و قائن بازدید کردند.

عکس : رفیعی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم:

           چهل روز از غروب غم انگیز خورشید درخشان زندگی مان 
پدر، همسر و برادری مهربان

 شـادروان حسـن راهـی
 گذشت. اینک به منظور برگرفتن رنگ غم از چهره داغداران

 امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۲0 از ساعت ۵/30 الی ۷/30 بعدازظهر 
بر سر مزارش گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه ای تسالی خاطر 

بازماندگان را فراهم می سازیم.
راهی- قربانی -  امیر پاشا محسنی


