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چهار شنبه 26  تیر 1398  *  14 ذی القعده  1440  *17 جوالی  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4398

مردم در صحنه تصادف، کارشناس تر از کارشناسان می شوند!5پیش بینی افزایش 30 درصدی زائران اربعین با حذف ویزا5روزبازارهای استان در روزی خاص برگزار شوند    5

عکس :  صدری

صبح روز گذشته از فرودگاه بین المللی بیرجند انجام شد:

پرواز به سرزمین وحی
صفحه  5

* امین جم

  آب در دست 
و  پای مدیران

روستاهای خراسان جنوبی هنوز همچنان 
از مشکل کم آبی رنج می برند. در برخی 
روستاها لوله کشی آب به طور کامل انجام 
شده است اما بسیار دیده می شود که آب 
در زمان های متعدد قطع می شود و تا چند 
ساعت هم ادامه دارد. موضوعی که گویا 
حاال متعاقب دهگردشی های استاندار به 
گوش وی رسیده و باعث عتاب و خطاب 
استان شده  آب  با مسئوالن  در جلسه 
است. تذکر شدید معتمدیان به مدیر آب 
و فاضالب روستایی به گونه ای بود که 
عالوه بر واکنش مثبت مردم و رسانه های 
داخلی متعدد مردم، ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

پُرروها! شما که به یازده 
تعهدتان عمل نکردید

خطاب رهبری به اروپا:

صفحه  2

 بازگشت ایران به برجام 
کار بسیار ساده ای است 

جهانگیری  :

 مذاکره مجدد با  
آمریکا خیانت  است 

خرازی:

صفحه  2

صفحه  2

تابستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: 0۵۶3۲۲0۴330 - 0۹30۲۷۲۲۵3۲

سنندج - بانه  *  سرعین *  همدان
صدور بیمه نامه شخص ثالث 

در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

 3۲338۱80 - 09۱556۱۲9۱7                   
             فدایی - رزم

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

 حاج محمد سردار 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین  روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده امروز چهارشنبه ۹۸/۴/۲۶ 

از ساعت ۴ الی ۵ عصر در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
برگزار می شود، تشریف فرمایی شما 
خانواده سردار و سایر فامیل وابستهسروران گرامی مزید امتنان می باشد.

دل من در غم هجران تو ای خوب ترین، 
چه بگویم، چه کشید!...

پنج سال از پرواز معصومانه 

سید مصطفی حسینی 
گذشت. ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، 

مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست
 با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده

آگهي فروش امالك به صورت مزایده/ سازمان اموال و امالك ستاد
 برگزاري نود و یکمین مزایده کتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم  مي گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك مي توانند از روز چهارشنبه 98/04/19

تا پایان روز سه شنبه 98/05/01 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الي 17 و روز چهارشنبه 98/05/02 از 
ساعت 8 الي 10/45 صبح )صرفاً در محل بازگشایي پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت 
 اوراق شرکت در مزایده به محل هاي ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزایده در 

وب سایت به نشاني www.ssa-s.ir  قابل رویت مي باشد.
مالحظات: 1- اخذ درخواست هاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کد شناسه ملی 14003127610 بدون پشت نویسی به میزان 5 درصد قیمت 
پایه ملك در روزهاي چهارشنبه الي سه شنبه 98/04/19 تا 98/05/01 و در ساعات تعیین شده صورت مي پذیرد. شایان ذکر است اخذ درخواست هاي پیشنهادي در روز  چهارشنبه 98/05/02 از ساعت 8 الي 11 صرفاً در محل 

بازگشایي پاکت ها صورت مي پذیرد.
 ۲- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول مقابل مي باشد :

تبصره ۱: در خصوص امالك و اراضي که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل مي باشند هنگام تنظیم مبایعه 
نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملك به حصه نقدي )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره۲: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدي( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه 
ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول مقابل مي گردد. 

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامي مي باشد. 4- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار سا قط مي باشد. 5- شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده 
در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ مي باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(. 6- بازگشایي پاکت هاي ارائه شده در روز چهارشنبه 98/05/02 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور 
همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد. 7-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامي است. 8- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت 
10/45 صبح روز چهارشنبه 98/05/02 در محل هاي تعیین شده مي باشد. 9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج )پنجشنبه 98/05/03( در محل هاي تعیین شده با در دست 

داشتن اصل رسید و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.
      مهلت شركت در مزایده  از روز چهارشنبه  98/04/۱9 تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه  98/05/0۲  مي باشد                       لیست امالك به شرح ذیل سازمان اموال  و امالك ستاد

ردیف
توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایده مزایدهعرصهکاربری ملکنوع ملکپرونده فروشآدرس ملکروزنامه

بیرجند - جاده خوسف- روستای حاجی آباد- ۱
حاشیه بلوار شهید نوروز علی حاجی آباد 

خارج از زمین۱3۸
بافت روستا

-د۱۴۹۷3/۵00/000/000

بیرجند - جاده خوسف - روستای حاجی آباد۲
 بلوار خلیج فارس- خیابان امام موسی صدر  

-د۵۴۸3.۸۴3/0۲0/000/000-زمین۱3۱

-د3۶۶۲.۹۲۲/۵۷0/000/000کشاورزیزمین۱۲۹بیرجند- جنوب بلوار پیامبر اعظم- روستای حسین آباد3

بیرجند- اراضی قصبه مشهور به زمین شوره - بلوار ۴
شهید عبادی-پشت شرکت گاز - قطعه یک 

مختلط زمین۶3
شهری

مورد واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با کاربری د3۷۴0.۱۵۱/۵۹0/000/000
درمانی و مزروعی به مساحت ۹3۵مترمربع بوده که توافق 
با شریک مشاعی و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است 

بیرجند- اراضی قصبه مشهور به زمین شوره - بلوار ۵
شهید عبادی پشت شرکت گاز - قطعه دو

مورد واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با کاربری د۷0۷.۱۹۴۴3/000/000اداریزمین۶۴
اداری به مساحت ۱۷۷ مترمربع بوده که توافق با شریک 

مشاعی و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار است

-ج3۶۲.۵۱۲۵۴/000/000کشاورزیزمین۱30بیرجند- جنوب بلوار پیامبر اعظم-  روستای حسین آباد۶

بیرجند - شهرستان خوسف- مجاورت روستای ۷
گلگون )اراضی پل قبه(

اعمال ید مالکانه به عهده خریدار می باشد الف۱3۴۹۱۲۲0۲/۶00/000کشاورزیزمین۵۲

شماره تلفندورنويسآدرس نمايندگينام نمايندگيرديف

خراسان 1
جنوبی

بیرجند- خیابان پاسداران 
46- پالک 16

 32435280
کد 7

32435280-1

شرايط  
پرداخت )گروه(

حصه نقدي 
)پیش پرداخت(

زمان تحويل 
ملك

حصه غیر نقدي )باقیمانده 
در اقساط ....(

تخفیف  
پرداخت  نقدي

12درصد45 درصد در اقساط 15 ماهه10 درصد45 درصدالف

16درصد60 درصد دراقساط 27 ماهه10 درصد30 درصدج

17درصد70 درصد دراقساط 30 ماهه10 درصد20 درصدد

جنـاب آقـای درویشی
مدیركل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با ارج نهادن به همت بلند و حمایت های ارزشمند جناب عالی به بیمه شدگان، بازنشستگان 
و کارفرمایان استان، هفته تأمین اجتماعی را حضور جناب عالی، معاونان، مدیران و کارکنان 

محترم آن اداره کل تبریك عرض نموده، سربلندی و توفیق روزافزون شما را از درگاه 
خداوند سبحان آرزو دارم.

   سید محمدحسین زینلی
  مدیرعامل شركت كویرتایر

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
هر کس در کاستی اندوه دیگران قدمی بردارد 

عمرش دراز باد و خورشید مهرش تابان 
با تقدیم احترام، بی شك زبان مان قاصر است 

در بیان تشکر و قدردانی
 از خداوند بزرگ به خاطر یاری و موهبت 
صبر الهی و از لطف تمامی بزرگوارانی که 

با همراهی شان باعث دلگرمی ما شدند و با 
حضور در مراسم

 تشییع و تدفین، ترحیم و ختم پدر عزیزمان
 بزرگ خاندان

 حاج عباسعلی خرّم نژاد
 باعث تسلی خاطر شدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

ضمنا به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم چهلمیـن روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروز چهارشنبه ۹۸/۴/۲۶ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ 

در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(
 برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده خّرم نژاد
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“کاغذدیربرسد”برخیکتبدرسیمهربهدستدانشآموزاننمیرسد

تسنیم- معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای 
تامین کاغذ مورد نیاز کتاب های درسی باید سریعتر انجام شود، گفت: اگر کاغذ دیر برسد 

ممکن است برخی کتاب ها نیز بعد از مهر به دست دانش آموزان برسد.

جهانگیری:بازگشتایران
بهبرجامکاربسیارسادهایاست

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که بازگشت 
ایران به برجام و اجرای تعهدات کار بسیار ساده ای است، 
گفت: اگر اراده کنیم تنها مدت کوتاهی کافی است تا 
همه تعهدات مان را اجرایی کنیم، اما در شرایط فعلی 
اروپایی ها باید به جای این که با ما جلسه بگذارند و 
بگویند که به برجام بازگردید، به آمریکایی ها بگویند 
که از تحریم های ظالمانه خود علیه ایران دست بردارند.

رحیمی:تصمیماتدرموردبرجام،
تابعتصمیمحاکمیتاستنهافراد

علیرضا رحیمی در مورد سرانجام برجام گفت: خروج 
ایران از برجام قاعدتا یک تحول سنگینی هم در حوزه 
هسته ای ایجاد می کند و هم در مناسبات بین المللی 
تحول سنگینی رخ می دهد لذا قدم هایی که ایران 
برخواهد داشت قدم های هوشمندانه و حساب شده 
است و قطعا تابع تصمیمات حاکمیت خواهد بود و نه 

تصمیمات فردی و جناحی .

خرازی:مذاکرهمجدد
باآمریکاخیانتاست

خرازی گفت : اگر کسی بر خالف نظر رهبری و شورای 
عالی امنیت ملی در زمان جنگ و بحران امنیتی بخواهد 
اظهارنظری داشته باشد، از دو حالت خارج نیست یا 
اینکه ناآگاهانه زمزمه کننده خواسته های دشمن است 
یا به صورت مشخص و با آگاهی کامل دست به اقدام 
با دشمن  خیانت آمیز می زند. چیزی به اسم مذاکره 

عهدشکن، امروز در دکترین امنیتی ایران وجود ندارد.

پکن:برجامجایگزینندارد
وزارت خارجه چین روز گذشته با انتقاد از مواضع برجامی 
آمریکا اعالم کرد، توافق هسته ای ایران جایگزین ندارد 
و تنها راه برای کاهش تنش ها، اجرای موثر و کامل 

این توافق است.

سخنگویدولت:2۴ماهخوب
درپیشخواهیمداشت

ربیعی سخنگوی دولت گفت : در سال ۹۴ برای بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور وعده ای ۵۵ ماهه داشتیم که 
قابل دفاع است چرا که نرخ تورم تک رقمی شد و ۴ 
تا ۵ درصد رشد متوسط و ثبات اقتصاد و پیش بینی 
پذیری داشتیم و همچنین شاهد سرمایه گذاری خارجی 
در کشور بودیم. پس از آن ۱۸ ماه ناشی از تنش داشتیم 

و ۲۴ ماه خوب در پیش خواهیم داشت.

۳۱تیر،آخرینمهلت
بازگرداندنارزصادرکنندگان

یک عضو اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: بانک مرکزی 
تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده، ۷۰ درصد 
ارزشان را به کشور بازگردانند تا تائیدیه خوش حسابی از 
بانک دریافت کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

بررسیحذفسودوجرائم
مضاعفبانکیدرمجلس

نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تیر( قوه مقننه و در  علنی دیروز )سه شنبه، ۲۵ 
موسسات  و  بانک ها  الزام  طرح  بررسی  جریان 
اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرائم مضاعف 
از بدهی تسهیالت گیرندگان با ۱۸۵ رأی موافق، 
۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ 
نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریت این 

طرح موافقت کردند.

وارداتلوازمآرایشی
وبهداشتیمتوقفشد

انجمن وارد کنندگان  تسنیم- رئیس هیئت مدیره 
فرآورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران اعالم 
کرد که واردات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از 
عطریات با تغییر اولویت ارزی از ابتدای اردیبهشت ماه 

سال جاری متوقف شده است.

اقدامعجیببانکهادردرج
کدرهگیریچکهایبرگشتی

فارس- درج کدرهگیری پرینت شده برای چک های 
چک های  قضایی  رویه  کاهش  باعث  برگشتی 
با وجود آی تی  اما  به یک هفته می شود  برگشتی 
محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از ۷ 
ماه از ابالغ این قانون، همچنان بانک ها این کار را به 

صورت دستی انجام می دهند.

پذیرش2۵هزاردانشجومعلم
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
۲۰ هزار ماده ۲۸ فارغ التحصیل شده و مهر وارد 
نیروی   ۵۰۰۰ از  بیش  گفت:  می شوند،  مدارس 
خدماتی خواهیم داشت و از طریق استمرار خدمت 
از  بخشی  نیز  بازنشستگی  آستانه  در  نیروهای 
کمبود نیروها را تامین می کنیم. ۲۵ هزار نفر نیز 
از طریق کنکور سراسری پذیرفته و وارد  امسال 
دانشگاه فرهنگیان می شوند. تمام توان خود را در 

این راستا به کار گرفتیم.

آب در دست و پای مدیران
* امین جم

از  همچنان  هنوز  جنوبی  خراسان  روستاهای 
مشکل کم آبی رنج می برند. در برخی روستاها 
لوله کشی آب به طور کامل انجام شده است اما 
بسیار دیده می شود که آب در زمان های متعدد 
دارد. ادامه  هم  ساعت  چند  تا  و  شود  می  قطع 
موضوعی که گویا حاال متعاقب دهگردشی های 
و  عتاب  باعث  و  رسیده  وی  گوش  به  استاندار 
 خطاب در جلسه با مسئوالن آب استان شده است .
فاضالب  و  آب  مدیر  به  معتمدیان  شدید  تذکر 
واکنش  بر  عالوه  که  بود  ای  گونه  به  روستایی 
مثبت مردم و رسانه های داخلی متعدد مردم ، حتی 
» روسیه  »اسپوتنیک  چون  خارجی  های   رسانه 
را نیز به واکنش واداشت.البته موضوعی که شاید 
بود که  این   ، این میان کمرنگ تر دیده شد  در 
آب   تامین  برای  همگانی  بسیجی  بر   ، استاندار 
روستاها تاکید کرد که  این موضوع در نوع خود 

بسیار قابل توجه است.
گویای  استاندار  رفتارهای  که  است  این  واقعیت 
هیچ  عنوان  هیچ  به  و  است  کار  در  وی  جدیت 
بدون  وی  آنکه  ضمن  پذیرد.  نمی  را  قصوری 
توجه به حواشی و مشکالت حاشیه ای ، قاطعانه 
موضوعات را بررسی و تحلیل و سعی  می کند 
آورد. کار  پای  نیز  را  میدان  این  بازیگران  دیگر 
استان است و  نیاز  بزرگترین  موضوعی که شاید 
واقعیت که یک دست صدا  این  بر  دوباره  تاکید 
و  جدی  عزمی   ، اهداف  پیشبرد  برای  و  ندارد 
مطلع  باید  دیگر  است.مسئوالن  الزم  همگانی 
 ، تنبلی  و  کاری  کم  صورت  در  باشند  شده 
مخاطب بعدی خودشان خواهند بود و دیگر زمان 
بی حوصلگی ها گذشته است. قرار نیست برخی 
به مثابه یک رایانه داده ها را وارد و خارج کنند.
بلکه نیاز است نکته سنجی ها و تحرکات خاص 
کنند.ضمن  اعمال  شان  مدیریت  در  نیز  را  خود 
های  بررسی  روی  از  که  استاندار  تاکید  اینکه 
میدانی وی نیز قابل مشاهده است ، روی بررسی 
و لمس از نزدیک مشکالت است. موضوع مهمی 
که پشت صحنه تجویز چند روز پیش استاندار نیز 
بود. استان ما از این دست موارد که بسیاری درک 
 ، ندارند  مشکالت  ماهیت  و  واقعیت  از   درستی 
زیاد به خود دیده است. مثال در برهه ای از زمان 
رسید  باور  این  به  زمانی  فقط  مسئوالن  از  یکی 
زمانبندی نانوایی ها باید اصالح شود که ۳ شب 

پی در پی فرزندش بدون نان به خانه آمد! 
تالش  باید  استاندار   ، موضوع  این  از  جدای 
مسئوالن  در  را  تالش  و  حرکت  روحیه  تا  کند 
برای  جنوبی  خراسان  استان  بالتبع  کند.  نهادینه 
 پیشرفت نیازمند آن است که از شخص محوری ، 
در  استان  آینده  تا  برسد  محوری  برنامه  به 
بلندمدت تضمین شود.این موضوعی است که می 
تواند انقالب بزرگی در استان به پا کند، نه فقط 
تالش یک سویه یک نفر و  همکاری نه چندان  
مطلوب سایرین! شاید رفتارهای استاندار و برآیند 
آن حاال برای مسئوالن روشن تر از همیشه باشد 
خوش  برخی  پای  و  دست  به  آب  نوعی  به  و 
زاویه  و  نگاه  نوع  تغییر  این  باشد!  افتاده  نشینان 
دید مدیران ، انشا... اگر نهادینه و هدفمند تداوم 
ها  ماندگی  جبران عقب  با  چندانی  فاصله   ، یابد 

نخواهیم داشت.

هیچمقامآمریکاییباظریف
درنیویورکدیدارنخواهدکرد

در  ایران  امور  در  آمریکا  رئیس جمهور  ویژه  نماینده 
یک مصاحبه ضمن تکرار لفاظی ها علیه ایران اعالم 
کرد: اعضای دولت ترامپ با »محمد جواد ظریف« در 

نیویورک دیدار نخواهند کرد.

چمران:جمناوشورای
ائتالفمکملهمهستند

انقالب  نیروهای  نایب رئیس جبهه مردمی  چمران 
اسالمی با بیان اینکه شورای ائتالف و جمنا مکمل 
یکدگیر هستند، گفت: تصمیم گیری نهایی با شورای 
ائتالف خواهد بود و فقط برای انتخابات شکل گرفته، 
ولی جبهه مردمی نیروهای انقالب بحث عمده اش 

گفتمان سازی است.

تنهابهسهساختمان
درآمریکامیتوانمپابگذارم

»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه در اظهارنظری 
توییتری درباره محدودیت های اعمالی آمریکایی ها 
برای حضور او در نیویورک مقر سازمان ملل گفت: 
»با لستر هولت از شبکه ان بی سی نیوز در نیویورک 
مصاحبه کردم. ما ۱۵ جوالی )۲۴ تیر( در اقامتگاه 
در  در سازمان ملل صحبت کردیم.  ایران  نماینده 
حالی که من در حال انجام کارهای رسمی مرتبط 
سه  از  یکی  اقامتگاه  این  هستم،  ملل  سازمان  به 
ساختمانی است که به من اجازه داده شده که پایم 

را به آنجا بگذارم«.

مصاحبه از مطهری علی استقبال
تلویزیونایرانباوزیرخارجهآمریکا

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس گفت: مصاحبه 
با پمپئو یک فرصت خوبی برای صداوسیما است که این 
کار را البته باید در هماهنگی با وزارت خارجه انجام دهد 

چون انتخاب مصاحبه کننده مهم است.

دنیای اقتصاد- دوشنبه دالر سومین افت متوالی 
را به ثبت رساند؛ ولی نتوانست زیر کف ۱۲ هزار 
و ۲۰۰ تومانی تثبیت شود. تحلیلگران فنی بازار 
باور داشتند، دو سطح ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومانی 
و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی دو نقطه مهم بازار 
مورد  آنها  در  دالر  است  ممکن  که  هستند 
حمایت معامله گران قرار گیرد. برخی فعاالن با 
اشاره به نزدیک شدن قیمت دالر بازار آزاد به 
قیمت این ارز در سامانه نیما، احتمال افت بیشتر 
را محدود می دانند؛ دسته دیگری با توجه به 
نوع قیمت گذاری صرافی های بانکی، همچنان 

پرونده کاهش بیشتر را بسته نمی بینند.
کف بعدی قیمت دالر؟

دالر سومین افت متوالی را به ثبت رساند، ولی 
توانست کف اول پیش روی خود را حفظ کند. 
روز دوشنبه شاخص ارزی، در ابتدای روز رویه 

افزایشی از خود نشان داد و معامالت خود را با 
قیمت ۱۲ هزار و ۴۴۰ تومان آغاز کرد. این قیمت 
که ۴۰ تومان بیشتر از روز یکشنبه بود، چنین 
تصوری را در میان برخی از معامله گران ایجاد 
کرد که کاهش قیمت دالر پایان گرفته است. 
حمایت از نرخ حواله درهم در محدوده ۳ هزار 
و ۳۸۰ تومانی دیگر متغیری بود که کمی انتظار 
اصالح قیمت را میان معامله گران فعال کرد. در 
کنار این، دیروز صرافی های بانکی قیمت فروش 
دالر خود را در ابتدای روز ۱۲ هزار و۴۵۰ تومان 
تعیین کردند که کمی باالتر از نرخ این ارز در بازار 
آزاد بود. این موضوع نیز مزید بر علت شد که تعداد 
کمی از معامله گران در موقعیت خرید قرار بگیرند. 
با این حال، در ادامه روز چنان میزان فروش ها باال 
رفت که حتی خریداران نیز کمی از موقعیت خود 
عقب نشستند. کاهش قیمتی دالر به اندازه ای 

شدت یافت که تا حدود ساعت ۳ بعدازظهر حتی 
اعداد زیر ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان نیز برای دالر به 
ثبت رسید . بیشتر تحلیلگران باور داشتند، پس از 
شکست سطح حمایتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، 
کف بعدی حمایتی دالر ۱۲ هزار و ۲۰۰ است و 
پس از آن نقطه مورد حمایت معامله گران عدد ۱۱ 
هزار و ۸۰۰ تومانی است. دوشنبه شاخص ارزی 
در نقطه حمایتی اول با افزایش خریدها مواجه شد 
و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۲ هزار 
و ۲۰۰ تومان قرار گرفت. این قیمت هم ۲۰۰ 
تومان کمتر از روز یکشنبه بود و منجر به ثبت 
سومین افت متوالی شد، ولی حداقل به واسطه 
حمایت در کف قیمتی کمی انتظارات کاهشی را 
تعدیل کرد. برخی از معامله گران عنوان می کردند 
که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت های باالی 
۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان نیز در بازار به ثبت رسید. 

در این میان، صرافی های بانکی قیمت فروش 
خود را تا ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان پایین بردند. 
این نوع قیمت گذاری تردید را در میان فعاالن 
بازار به دنبال افت  آیا  ارزی کمی بیشتر کرد. 
بیشتر قیمت دالر است و به خاطر همین موضوع 
قیمت دالر را به بازار آزاد در سطح پایین تری 
است.  دشوار  سوال  این  به  پاسخ  داد؟  قرار 
خصوصا آنکه هم اکنون قیمت دالر در سامانه 
نیما حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است و با توجه 
به هزینه های جانبی می توان گفت باالی ۱۲ 

هزار تومان ارزش دارد. 

کفبعدیقیمتدالرکجاست؟

رهبر انقالب با انتقاد از تکبر اروپایی ها فرمودند: 
به گفته  وزیر خارجه  ما اروپا یازده تعهد داشته 
و به هیچ کدام عمل نکرده و ما به آن تعهدات 
و چیزی باالتر از آن عمل کردیم. حاال که 
ما شروع کردیم به کاهش دادن تعهدات، آنها 
می آیند جلو. ُپرروها! شما که به یازده تعهدتان 
عمل نکردید. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
کشورهای  مقامات  پنهان  عمدتاً  اذعان  به 
مختلف در مذاکرات گوناگون و سطح باالی 
و  مذاکرات  در  حتی  گفتند:  جهان،  سیاسی 
محافلی که ما حضور نداریم، حرف از قدرت 

در  اسالمی  جمهوری  نظام  و  ایران  ملت 
دهد  می  نشان  واقعیت  این  که  است  میان 
عظمت  است  توانسته  ایران  مردمی  نظام 
و اقتدار خود را به کوری چشم دشمنان، به 
اثبات برساند. رهبر انقالب اسالمی، »دست 
یاری پروردگار« را عامل اصلی ایستادگی و 
موفقیت ملت در مقابل فشارها و توطئه های 
چهل ساله  دشمنان خواندند و افزودند: اقتدار 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری  روزافزون 
چشمان حسرت زده  دشمنان، نشانه  بی تردیِد 
و  اسالمی  انقالب  از  متعال  خداوند  حمایت 

ملت ایران است. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
ریشه یابی برخورد گستاخانه  غربی ها از جمله 
اروپایی ها با ایران در مسائل جاری برجامی، 
به خصلت »تکبر« آنان اشاره کردند و گفتند: 
غربی ها  شود  می  موجب  خودبزرگ بینی 
نتوانند حقایق را درک کنند، البته این تکبر در 
مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان 
موفقیت به همراه می آورد، اما در مقابل ملت 
هایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می 
کنند، غربی ها را دچار شکست می کند.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به سخنان صریح وزیر 
امور خارجه درباره  ۱۱ تعهد برجامی اروپایی ها 
در مقابل ایران و عمل نکردن آنها حتی به 
یک تعهد، گفتند: وزیر امور خارجه که واقعًا 
زحمت هم می کشد و مالحظات دیپلماتیک 
هم دارد، به صراحت از عمل نکردن اروپایی ها 
حتی به یکی از تعهدات شان سخن می گوید.
ایشان خاطرنشان کردند: ما به تعهدات خود 
در برجام و حتی باالتر از آن عمل کرده ایم 
و حاال که به علت رفتار آنها شروع به کاهش 

اروپایی ها  کرده ایم،  مان  تعهدات  اجرای 
طلبکارانه و با ُپررویی می گویند چرا این کار 
را می کنید.ایشان تأکید کردند: شما اروپایی ها 
که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده اید، 
به چه حقی از ما می خواهید که به تعهدات 
خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه کاهش 
تعهدات را شروع کرده ایم و این فرآیند قطعًا 
ادامه خواهد یافت. رهبر انقالب با انتقاد بسیار 
خبیث  انگلیسی های  دریایی  دزدی  از  شدید 
گفتند: آنها که خباثت شان برای همه آشکار 
است ِکشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند 
اما سعی می کنند به آن شکل قانونی بدهند. 
البته عناصر مؤمن در جمهوری اسالمی این 
کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و 
جای مناسب پاسخ خواهند داد. رهبر انقالب 
اسالمی با ابراز خرسندی از دل بریدن ملت 
و مسئوالن از بیگانگان افزودند: به برکت این 
دل بریدن، کشور از درون در حال جوشیدن 
به  این حرکت تحسین برانگیز حتماً  و  است 

موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد.
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آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
پارچه فروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۹۸/۴/۳۰ 
جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- 
عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع 
ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان 

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس ۴×۳ رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر   داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم خانگی شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۹۸/۴/۳۰ 
جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- 
عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع 
ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان 

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس ۴×۳ رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر    داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرایی کلکتور 6۰۰ میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب شهرقاین 
را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید.
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با  گذاری  لوله  متر   948 حدود  اجرایی  عملیات 
قطر200 میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه 
و نقب،اجرای حدود 1050 متر لوله گذاری با  قطر600 
میلیمتر و تهیه و نصب و احداث 55 حلقه آدمروی 
بتنی وآجری و تهیه لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی 
به قطر 200 میلیمتر به طول 948 متر و ویدئومتری 
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از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت ۴ روز پس ازتاریخ انتشار آگهی 
به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایند .شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت 

کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های ۳2۴۳۳۴۰7-۳2۴۳۰۹۹۰-۰56 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

 مهلت تحویل: 1- آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت 12ظهر  روز چهارشنبه ۹۸/۰5/16 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: 
www.setadiran.ir  امکان پذیر است. 2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ۳- پیمانکارانی که باالی 
65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. ۴- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سررسید 1۴۰۰ می باشد. 
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. 6- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.  7- لطفاً اسناد 

    www.setadiran.ir .مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید
دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

آگهی تثبیت حدود پالک ۲ و ۳ فرعی
 از ۷۴۷- اصلی بخش یک بیرجند

وراث مرحوم محمد حسن موذن  اینکه  به  نظر 
مالک ششدانگ یکباب مغازه پالک 2 و ۳ فرعی از 7۴7- اصلی 
بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود  بخش یک 
ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی 
به مالکین مجاور وجود نداشته مراتب به کلیه مالکین پالک 
فوق اعالم که در روز پنجشنبه مورخ 1۳۹۸/5/۳ ساعت 1۰ 
صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس 
حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی 

نخواهد بود. 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

درباتوماتیکسید
فروشویژهجکپارکینگیبااقساطچهارماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   0۹155۶1۴۸۸0
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پیام شما

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

چهار شنبه * 26 تیر  1398 * شماره 4398

سنجش سالمت بیش از 6هزار نوآموز

صداوسیما - 6 هزار و 525 نوآموز از آغاز اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان، 
سنجش شدند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: از این تعداد 440 نوآموز در سنجش هوش، 220 نفر در سنجش بینایی، 102 
 خواستم از استاندار عزیز و باغیرت بابت زحمات و نفر در سنجش شنوایی، 8 نفر در اوتیسم و 6 نفر در سنجش جسمی حرکتی مشکوک تشخیص داده شدند که به مرحله تخصصی تر ارجاع شدند.

دغدغه ایشان برای آبرسانی به روستاهاکمال تشکر 
دلیر  مرد  مریزاد   باشم دست   داشته  را  قدردانی  و 
دل  حرف  کردن  چاپ  و  پیامکی  ستون  از  .ممنون 

مردم
990...049
 آوا لطفا پیگیری کن چرا بیمه ایران خیابان...رو بحث 

پرداخت خسارت اینقدر ماه ها مردم را اذیت می کنه؟  
939...216

 لطفا به گوش اتوبوسرانی برسونید چرا اتوبوس علی آباد 
مثل بقیه تا آخرغفاری نمی رود ما که کارت700 تومنی 
می زنیم باید از مجبوری بخاطر رفتنش  ازآوینی چند 

ایستگاه قبل پیاده شویم. 
933...160
آقای استاندار خدا قوت خسته نباشی خدا پدرت را بیامرزد  
قطع آب  منزل مدیر عامل بسیار پسندیده هست ولی اگر 
اجرا شود.  ماچند ماه هست این بدبختی را داریم اگر در 
تمام محالت شهر آب قطع شود در روستا هم، عدالت 
برقرار می شود. ولی چرا روستایی تمام بدبختی به سرش 
باشد؟ این کار خود یک عامل مهاجرت از روستا به شهر 

است  استاندار خدا خیرت بده اجرکم عندا...
915...187

تقاضا دارم با توجه به تردد زیاد وسایل نقلیه درخیابان 
بهشتی و پیاده روها و بعضی افراد مزاحم که سد راه 
مردم می شوند به خصوص روزهای چهارشنبه زودتر 

رسیدگی شود. 
915...163 
درخت های شهرک امام علی )ع( واقع درمحدوده بلوار 
شهید ناصری چند وقتی است که آبیاری نمی شود.
برعهده شهرداری  قبال  این محدوده  آبیاری درختان 
منطقه1بوده است. درزمان حاضر و طی پیگیری های 
انجام شده دستور آبیاری درختان حاشیه بلوار اصلی 
فقط صادر شده و بقیه درختان بین بلوکها رها شده اند. 
توجیه آقایان این می باشدکه آبیاری درختان درمحدوده 
بین بلوکها بایستی برعهده اداره آب باشد طوری که 
نصب  آب  اداره  ازطرف  کنتور  یک  هرقسمت  برای 
شود و آبیاری توسط خود اهالی انجام پذیرد. اجرای 
این تصمیم خود زمان بر بوده و امکان خشک شدن 
درختان وگل وگیاه دراین محدوده زیاد  است.لطفاحرف 
ما اهالی را به گوش مسئوالن برسانید تا هم ازخشک 
شدن درختان جلوگیری شود و هم به داشتن فضای 
سبزدراین منطقه که با اندک وزش باد گرد و خاکهای 

وحشتناک درست می شود.
ارسالی به تلگرام آوا
 مدتی است پروژه جاده احداثی روستای گیوشاد به مرکز 
بخش جلگه ماژان در شهرستان خوسف به حال خودش 
رها شده و هر چقدر قبال زیر سازی و خاک ریزی و آماده 
آسفالت شده بود دارد نابود می شود. متاسفانه کسی جوابگو 

نیست. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند .
915...135

محمودآبادی-بنیادمسکن انقالب اسالمی برای روستائیانی 
که قرار است از طرح مسکن محرومان استفاده کنند ضرب 
در  مقاوم  های  خانه  کرد.نبود  تعیین  روزه   10 االجل 
که  هایی  خانه  از  وسیعی  حجم  البته  و  کشور  روستاهای 
مناسبی  نه ساختار  و  مند هستند  بهره  از مصالح خوبی  نه 
دار  خانه  برای  تا  داشت  این  بر  را  کشور  مسئوالن  دارند، 
شدن قشری از جامعه ی روستایی که توان کمی در تامین 
اعتبارات  اختصاص  با  دارند  ساز  و  ساخت  های  هزینه 

بالعوض و قرض الحسنه چاره اندیشی کنند.
با  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
حضور در دفتر روزنامه ی آوای خراسان جنوبی در این باره 
مقدم  آسمانی  اصغر  کرد.علی  ارائه  را  بیشتری  توضیحات 
استان  مرزی  روستاهای  برای  مسکونی  واحد  چند  ساخت 
مانند گل نی و ... را کلید طرح ساخت مسکن محرومان در 
در ساخت مسکن  استان  این  باعث شد  که  دانست  کشور 
به  اشاره  با  شود.وی  پایلوت  کشور  روستاهای  محرومان 
اینکه در ابتدا برای خراسان جنوبی 5 هزار واحد مسکونی 
های  پیگیری  با  گفت:  بود  شده  ریزی  برنامه  محرومان 
استاندار این تعداد به 10 هزار واحد مسکونی افزایش یافت.

سهم 5 هزار واحدی مددجویان کمیته امداد

وی سهم 5 هزار واحدی مددجویان کمیته امداد را نکته ی 
مهم این طرح عنوان کرد چرا که از این طریق مددجویان 
از این نهاد می تواند  با دریافت وام هایی  کمیته ی امداد 
از  زودتر  شده  مشخص  که  بالعوضی  اعتبارات  بر  عالوه 

یک سرپناه خوب برخوردار شوند.
میلیارد   50 اولیه  تخصیص  داد:در  ادامه  مقدم  آسمانی 
تومان ابتدا فقط برای ساخت مسکن محرومان برای استان 
انجام  که  هایی  پیگیری  با  اما  شد،  گرفته  نظر  در  کرمان 
استان خراسان جنوبی،  بین سه  اعتبار  این  قرار شد  دادیم 
ترتیب  این  به  تقسیم شود  و کرمان  بلوچستان  و  سیستان 

هر سه ایتان در بودجه ی بعدی نیز سهیم خواهند بود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از نگاه مثبت سازمان 
برنامه و بودجه به این طرح خبر داد و تصمیم های خوبی 
.بر  شده  گرفته  بالعوض  اعتبارات  برای  مدت  این  در  که 
میلیون   25 واحد  هر  احداث  بالعوض  اعتبار  اساس  این 

تومان پیش بینی شده است.

برای  فعلی  تخصیص  با  اما  داد:  توضیح  باره  این  در  وی 
محل  از  بالعوض  تومان  میلیون   15 مسکونی  واحد  هر 
امام  صد  حساب  و  بودجه   و  برنامه  سازمان  اعتبارات 
تخصیص  در  امیدوارم  است   شده  اعتبار  تامین  بالعوض 
آتی سازمان برنامه و بودجه این اعتبار تا 25 میلیون تومان 

البته به شرط پیشرفت مطلوب در کارافزایش یابد.
واحد  این  ساخت  اعتبارت  دیگر  ی  درباره  مقدم  آسمانی 
های مسکونی اضافه کرد: عالوه بر این 40 میلیون تومان 

باز  و  درصد   5 کارمزد  با  الحسنه  قرض  صورت  به  هم 
پرداخت می شود که می  روستاییان  به  15 ساله  پرداخت 
توانند در هر مرحله پیشرفت کار این اعتبار را دریافت کنند.

البته این مسئول به نکته ی مهمی برای استفاد از این امتیاز 
بنیاد مسکن فردی که در  ها اشاره کرد. بر اساس تصمیم 
بنیاد تشکیل پرونده داده است فقط 10 روز فرصت دارد که 

کارش را شروع کند تا تسهیالت به او پرداخت شود. 

10 روز فرصت برای شروع کار

 10 مدت  ظرف  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  مقدم  آسمانی 

روز بعد از انعقاد قرار داد فرد کار ساخت واحد مسکونی را 
نمی  برخوردار  بالعوض  تسهیالت  از  تنها  نه  نکرد  شروع 
شود بلکه ممکن است فرد دیگری جایگزین او در پرداخت 
تسهیالت شود.به گفته ی وی اگر متقاضی به خوبی کار را 
در این مدت تعیین شده انجام دهد می تواند از تسهیالت 
بالعوض تا سقف 15 میلیون تومان بهره مند شود عالوه 
بر این بالفاصله برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه ی 
40 میلیون تومانی نیز به بانک معرفی می شودو در صورت 

تخصیص بعدی بالعوض اولویت افزایش کمک بالعوض 
تا سقف 25 میلیون تومان با این افراد خواهد بود.

 روستاییان در مساحت 41 متر مربع
 واحد مسکونی مقاوم را احداث کنند

با توجه به 8  وی توصیه کرد: بهتر است روستاییان عزیز 
تیپ نقشه با مساحت های 41 تا 60 مترمربع که در بنیاد 
در مساحت  ابتدا  تهیه شده  استان  مسکن شهرستان های 
41 متر مربع واحد مسکونی مقاوم را احداث کنند. تا بتوانند 
در زمان مقرر از تسهیالت ما بهره مند شوندو با تسهیالت 

پیش بینی شده واحد مسکونی آنها به بهره برداری برسد.

5 هزار و 305 خانوار واجد شرایط
 شناسایی شدند

از  تشکر  ضمن  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
بانکهای عاملی که در این زمینه به بنیاد مسکن در پرداخت 
تسهیالت  به روستاییان در زمان مناسب و قبول ضامن به 

روستا   557 به  مراجعه  با  تاکنون  گفت:  ای  زنجیره  شکل 
از  که  شدند  شناسایی  شرایط  واجد  خانوار   305 و  هزار   5
این تعداد 299 خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند.آسمانی 
مقدم اضافه کرد:از 4 هزا رو 965 خانواری که اطالعاتشان 
را در دست داریم  4 هزار و 279 خانوار تشکیل پرونده داده 
اند، 2 هزار و 151 پرونده به بانک های عامل معرفی شدند 
با  اند.وی  بسته  داد  قرار  ها  بانک  با  پرونده  و 190  و هزار 
اشاره به اینکه هزا رو 500 واحد دیگر نیز به سهمیه 5 هزار 
واحدی بنیاد برای شهر های زیر 25 هزار  نفر افزوده شده 
است گفت: حال از این سهمیه 6 هزار و 500 واحدی سهمیه 

ی اعتباری 3 هزار واحد به استان ابالغ شده است.

اما اولویت ما فعال محرومان روستاها هستند و تسهیالت به 
افراد واجد شرایطی که برای ما تعیین شده پرداخت می شود.   
افرادی  از  داد:  ادامه  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  مدیرکل 
پی  واحد   450 تاکنون  اند،  بسته  داد  قرار  ها  بانک  با  که 
کنی و 259 واحد منجر به اجرای فنداسیون شده 94 واحد 
واحد سقف   73 و  اند  داشته  اسکلت  و  دیوار چینی  اجرای 

زده اند و امیدوارم تا دهه ی فجر به بهره برداری برسند.
وی افرادی که در روستاها زندگی می کنند اما از مسکن 
مقاوم برخوردار نیستند و  توانایی مقاوم سازی واحد خود 
اما  ساکن  روستا  در  یا  هستند(  محرومان  ندارند)جزو  را 
گلی  خشت  مسکونی  واحد  در  یا  هستند،  نشین  اجاره 
این  شرایط  واجدین  جزو  را  کنند  می  زندگی  نامقاوم  و 
شامل  مفید  و  خالصه  صورت  به  که  کرد  عنوان  طرح 
خانوار  روستا،  در  مناسب  سرپناه  فاقد  محروم  خانوارهای 
مقاوم  نا  و  فرسوده  های  بافت  در  ساکن  محروم   های 
زنان  و  بهزیستی  پوشش  تحت  خانوارهای  و  روستایی 
 5 کرد:  اضافه  مقدم  شود.آسمانی  می  خانوار  سرپرست 
امداد  قرار است توسط کمیته ی  هزار واحد مسکونی که 
ساخته شود نیز در روستاهای محروم خواهد بود که صفر 
تا 100 آن توسط کمیته ی امداد امام خمینی )ره( استان 

در شهرستان ها دنبال می شود.

تسهیالت  بی سابقه برای ساخت 
مسکن مقاوم در روستاها

روستاهای  که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به  انتها  در  وی 
حریم شهرهای بیرجند و قاین زمینی برای واگذاری ندارد،  
و به دلیل برخوردار بودن این روستاها از امکانات مناسب 
)روستاهایی که در فاصله ی 2 تا 5 کیلومتری این دو شهر 
داشته  مسکونی  واحد  یا  زمین  فردی  اگر  اند(  شده  واقع 
باشد می تواند فقط از تسهیالت یاد شده برای نوسازی و 
مقاوم سازی واحد مسکونی خود بهره مند شود، در غیر این 
صورت بنیاد مسکن زمینی برای واگذاری ندارد.اما در سایر 
روستاها و البته برای افراد واجد شرایط بنیاد مسکن زمین 
برای ساخت  این تسهیالت  واگذار می کند.گفته می شود 
نمی  نظر  به  و  است.  سابقه  بی  روستاها  در  مقاوم  مسکن 
رسد دوباره تکرار شود بنابراین بهتر است روستائیان از این 

امکان به نحو مطلوب استفاده کنند.

دی
رآبا

 خی
س:

عک

ضرب االجل 10 روزه برای آغاز ساخت منازل روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن در نشست روزنامه آوا مطرح کرد:

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۴ و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۳ و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۲ شماره  آرای  برابر 

 ۱۳۹۸/۴/۹  -  ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲ و   ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱ و   ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۳ های  شماره  کالسه 
کالسه   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹ و   ۱۳۹۸/۴/۹  -  ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۶ کالسه   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۱ و 
۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۶ - ۱۳۹۸/۲/۱۶ و  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۰ کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۲ - ۱۳۹۸/۴/۹  صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک ۱۲۶۸- اصلی: مهدی زابلی )از محل 
مالکیت رمضان حق خواه ( فرزند محمود صادره از قاین به شماره شناسنامه ۲۳۳ و کد ملی ۰۸۸۹۸۳۰۱۰۱ در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان مخروبه به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته زابلی می باشد به مساحت ۳۳۹ متر مربع در تمامی 
پالک ۶۲۸ فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع در قاین -  خیابان طالقانی - جنب اداره مخابرات خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق 
خواه مالک رسمی.  خانم امینه زابلی )از محل مالکیت رمضان حق خواه( فرزند محمود صادره از قاین به شماره شناسنامه ۶۹۵۴ و کد ملی 
۰۸۸۸۲۵۷۵۷۰ در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه  به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته 
زابلی می باشد، به مساحت ۳۳۹ مترمربع در تمامی پالک ۶۲۸ فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع در قاین - خیابان طالقانی - جنب اداره مخابرات 
خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق خواه مالک رسمی . خانم آسیه زابلی )از محل مالکیت رمضان حق خواه( فرزند محمود 
صادره از قاین به شماره شناسنامه ۶۷۹۰ و کد ملی ۰۸۸۸۲۵۵۹۱۸ در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه به استثنای 
بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته زابلی می باشد، به مساحت ۳۳۹ متر مربع در تمامی پالک ۶۲۸ فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع 

در قاین - خیابان طالقانی - جنب اداره مخابرات خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق خواه مالک رسمی. 
قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹ - اصلی خانم فاطمه حیدرنژاد مقدم فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۱۱ صادره از قائن به 
شماره ملی ۰۸۸۹۰۲۵۱۸۵ در ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ۱۲۸۹ مترمربع در تمامی پالک ۲۱۴۸ فرعی واقع در روستای 
شاهیک خریداری )مع الواسطه( از خانم جهان افروز احمدی مالک رسمی محرز گردیده است. قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 
۱۲۷۰ - اصلی  آقای محمدرضا حقگو فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۲۴۱ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۹۰۳۶۵۵۱ در ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت ۳۰۶/۹۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۴۶۷ فرعی واقع در خیابان بزرگمهر ۸- کوچه شوکت ۳ خریداری از هادی 
تراب زاده فرزند محمد مالک رسمی )از محل مالکیت ۵ سهم مشاع محمد تراب زاده( محرزگردیده است. ناصر شادی فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۰۸۸۰۱۱۹۳۲۲ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۰۱۱۹۳۲۲  در ششدانگ یک قطعه محوطه مستمل بر انباری ) اتاق ( به 
مساحت ۱۵۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۴۶۷ فرعی واقع در خیابان بزرگمهر ۸- کوچه شوکت ۳  خریداری ) مع الواسطه ( از آقای محمد 
تراب زاده مالک رسمی پالک ) از محل مالکیت ۵ سهم مشاع محمد تراب زاده( محرز گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۴/۲۶   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۵/۱۰
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

تاسیس شرکت گروه صنعتی بازرگانی نوین پوالد مهراب کویر )سهامی خاص( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ به شماره ثبت ۶۰۰۲ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸۴۴۳۲۸۴ 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 ۶]شهید آیت ا... مدرس۴۳[ ، پالک ۰ ، رضا ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۸۷۴۳۶۵۵ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن 
با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/۴۵۰۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ نزد بانک صادرات شعبه 
دانشگاه با کد ۴۵۰۸ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضای هیئت مدیره: آقای امیر مکی به شماره ملی 
۰۰۶۳۹۶۷۵۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و خانم سیده مهدیه عبدالهی حسن آباد 
به شماره ملی ۰۶۴۰۰۰۸۰۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و خانم مونا مکی به شماره ملی ۰۶۴۰۷۰۳۵۰۱ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 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 ۰۶۴۰۴۰۷۰۵۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم زهرا غالمی به 
شماره ملی ۰۶۵۰۴۸۷۹۰۷ 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 )۵۲۲۸۵۴(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۱۳۱۶ محکوم علیه آقای محمدرضا حاجی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱/۰۱۵/۶۱۹/۵۸۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای ایمان رضائی و پرداخت مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- جک باالبر تعمیرگاهی به ظرفیت سه تن، چهار ستون و مارک راوالیولی )۴۳۰۰ 
RAV ( ساخت ایتالیا به مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است. ۲- جک باالبر تعمیرگاهی به ظرفیت سه تن، دو ستون و مارک 
النچ ساخت چین به مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶ از ساعت ۹ الی ۱۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی محمد بیجاری  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک  ۲۶۸۷ فرعی 
از ۲۴۹- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 

دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۸۸۹۹ صفحه ۳۱۹ دفتر امالک جلد ۱۳۸ به نام آقای علی محمد بیجاری ثبت و  سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده ، سپس برابر سند رهنی شماره ۲۹۳۲۶  دفترخانه ۴ بیرجند در رهن بانک کشاورزی می باشد و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این 
اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ندا نت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۱۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای سید ابوالفضل موسوی نژاد به شماره ملی ۰۶۵۳۲۵۸۳۸۰ و آقای 
عبدالحمید کاظمی فر به شماره ملی۳۶۲۱۹۳۰۹۳۰ و آقای علی خوبچهره به شماره ملی۰۶۴۰۲۵۲۱۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای حسین معزی فر به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۷۲۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد 
موسوی نژاد به شماره ملی ۰۶۵۳۲۵۷۸۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳- 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 )۵۲3۵33(

آگهی تغییرات شرکت ندا نت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۱۵۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سید ابوالفضل موسوی نژاد به شماره ملی ۰۶۵۳۲۵۸۳۸۰ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالحمید کاظمی فر به شماره ملی۳۶۲۱۹۳۰۹۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی خوبچهره به 
شماره ملی ۰۶۴۰۲۵۲۱۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک وسفته 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 )۵۲3۵3۴(

تاسیس شرکت کشت و صنعت سبزینه طیوران خوسف )سهامی خاص( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ به شماره ثبت ۵۹۹۹ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸۴۳۴۹۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 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 و کشتارگاه 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 شرکتهای 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 نمایشگاهای 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 فعالیتهای مذکور به 
منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد ( 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، دشت علی آباد ، خیابان پونه ، کوچه پونه 
۱۵ ، پالک -۳ ، طبقه دوم کدپستی ۹۷۱۷۴۱۳۷۹۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ 
سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳/۲۲۴۵/۸۲ مورخ 
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ نزد بانک بانک کشاورزی شعبه خوسف با کد ۲۲۴۵ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره :آقای ابوالفضل مزروعی به 
شماره ملی ۰۶۵۱۷۷۰۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و آقای مسعود میرزائی فرد به شماره ملی ۰۶۵۱۸۰۷۱۹۰ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و خانم مریم حسینی آبرودی به شماره ملی ۰۹۴۳۴۳۶۰۳۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ 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 ۰۶۴۰۱۹۵۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مسعود غریب به شماره ملی ۰۶۴۰۲۲۴۰۳۲ 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 )۵۲۴۸۹3(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی زنان نرجس القورات به شماره ثبت ۴۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۱۳۳۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ و مجوز شماره ۷۰۱۲/۱۸۴/۱۱۱/۱۱/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ اداره تعاون روستایی شهرستان 
بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - خانم منصوره واقعی با 
شماره ملی ۰۶۴۰۲۶۵۸۱۲ به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه دهقانی به شماره ملی ۰۶۴۰۲۶۳۷۷۱ 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 )۵۲۰۲۹3(

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن حمایت از اقشار آسیب پذیر استان خراسان جنوبی درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ به شماره ثبت ۴۹۰ به شناسه 
ملی ۱۴۰۰۸۴۲۹۲۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع : حمایت 
از حقوق 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 دررابطه 
باموضوع موسسه )به موجب مجوز ۱۶۹۷۶/۲۲/۳۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی در این 
اداره به ثبت رسیده است( ۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، شهداء ، کوچه شهید هاشم کوشه ای۲ ، کوچه شهدا ۸]شهیدحمیدرضاکاوه[ ، پالک ۰ ، ساختمان آوا ، طبقه اول 
کدپستی ۹۷۱۴۸۹۳۲۰۰ ۴ - دارایی موسسه : مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ۵ - اولین مدیران : آقای غالمحسین کریم پورفرد با کد ملی 
۰۶۵۱۶۶۵۴۵۰ و آقای محمد علی جعفرپورمقدم با کد ملی ۰۶۵۱۷۲۳۱۱۶ و آقای سید حمید هرم پور مقدم با کد ملی ۰۶۴۰۰۰۰۷۰۳ 
و آقای محمد رضا خوشحال با کد ملی ۰۶۵۲۱۷۶۹۰۹ و آقای علی جعفرپور مقدم با کد ملی ۰۶۵۳۱۴۳۰۰۱ و خانم حمیده بهارشاهی با 
کد ملی ۰۶۵۲۲۵۷۴۹۶ و خانم نازنین صمیمی با کد ملی ۰۶۵۰۱۴۴۷۱۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مریم نصرآبادی با کد 
ملی ۰۶۵۱۷۷۶۹۸۸ و آقای سامان اکبرپور با کد ملی ۰۶۵۱۷۳۲۶۷۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند که آقای غالمحسین کریم پورفرد با کد ملی ۰۶۵۱۶۶۵۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی جعفرپورمقدم با کد 
ملی ۰۶۵۱۷۲۳۱۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید هرم پور مقدم با کد ملی ۰۶۴۰۰۰۰۷۰۳ به سمت خزانه دار و 
خانم حمیده بهارشاهی با کد ملی ۰۶۵۲۲۵۷۴۹۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ - 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. ۷ - بازرسان موسسه: آقای عماد جعفرپورمقدم با کد ملی ۰۶۵۳۱۹۷۷۷۲ به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه نصرآبادی 
با کد ملی ۰۶۵۱۹۲۸۹۶۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۸ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. ۹ - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۲۰۲۹۲(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری جوانه تالش )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۱۷۰۲ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - 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 )۵۲۰۸۰۲(

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 3۲۲۱3۲۷۲- ۰۹۰۲۱۶3۲۲۷3
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موفقیت و انرژی

عادات خوب

ارتباطات از راه های پیشرفت 
شخصی و زندگی بهتر

و  شخصی  پیشرفت  در  موفقیت  عامل  ارتباطات 
دستیابی به زندگی بهتر است، با  توسعه دادن دایره 
ارتباطات گسترده  شما خواهید دانست که هر تغییر 
اصلی در زندگی تان توسط شخص یا اشخاصی که 
درهایی را برای شما باز یا بسته می کنند،توام خواهد 
بود.امکان دستیابی شما به زندگی بهتر توسط تعدادی 
از مردم که شما را می شناسند و دوست تان دارند و 
نیز خواهان کمک کردن به شما هستند، تعیین خواهد 
شد.برای گسترش شبکه ارتباطات خود، باید در هر 
موقعیتی دائما در تماس باشید. به نظر می رسد ارتباط 
مستقیمی بین تعداد افرادی که می شناسید و اینکه تا 

چه حد موفق هستید وجود دارد.

عادات خوب در کار کردن

 از عوامل موفقیت که شما را قادر می سازد حداکثر 
کار خود را در مدت زمان کوتاه تری انجام دهید صرفا 
داشتن عادات خوب در کار کردن می باشد.توانایی شما 
در افزایش پایبندی به زمان سرمایه گذاری شده می 
تواند شما را قادر سازد تا به هدف تان به طور گسترده 
تر در مدت زمان کوتاه تر نائل شوید در مقایسه با افراد 
دیگری که سازمان نیافته عمل کرده و بی دقت هستید.

توسعه عادات خوب کاری نیازمند این است که قبل از 
عمل فکر کنید. لیستی تهیه کنید و اولویت ها را قبل از 
شروع، تعیین کنید. داشتن عادات خوب کاری در نظر 
گرفتن نتایج محتمل مثبت و منفی هر کاری را می 
طلبد. نگرش ذهنی مثبت از دیگر عوامل موفقیت در 
کار و زندگی، کاهش مدت زمان دستیابی به اهداف 
تان با گسترش مثبت اندیشی است. داشتن یک دیدگاه 
فکری مثبت، بیشترشبیه گرفتن یک تصمیم است. به 
خاطر داشته باشید شما همانی می شوید که عمل می 
کنید. اگر شما در فعالیت هایی شرکت می کنید که افراد 
مثبت، با اعتماد به نفس و خوش بین در آنها شرکت 
دارند در نهایت شما هم یکی از آنها می شوید و به 
بهترین زندگی خود دست می یابید. زمانی که کارها 
به خوبی پیش می روند، هر کسی می تواند روحیه 
مثبتی داشته باشد اما شما می توانید در هر موقعیتی 
به جستجوی خوبی ها بپردازید و این باعث می شود 
که مثبت نگر باشید و شروع به پیشرفت در زندگی کنید. 
خالقیت و نو آوری روش جالب دیگری برای شروع 
پیشرفت در زندگی است و سرعت دستیابی شما به 
اهدافتان را افزایش می دهد. خالقیت چیزیست که 
همواره به آن نیاز دارید تا از آن طریق به دنبال راه های 
بهتر، سریعتر، آسانتر و ارزانتر برای انجام شغل تان باشید. 
به یاد داشته باشید یک ایده خوب تمام آن چیزیست که 

برای شروع موفقیت و خوش بختی الزم دارید.

خاصیت های 
شیر سویا

برای  دلیل جایگزینی  به  بیشتر  خواص شیر سویا 
نوشیدنی های دارای الکتوز شناخته می شود. شیر 
سویا به دلیل کمک برای درمان مشکالتی مانند فشار 

خون، دیابت، سرطان، مشکالت قلبی، چاقی و دیگر 
موارد دارای اهمیت است. شیر سویا  موجب کاهش 
فشار خون و درمان آن می شود. شیر سویا با پایین 
آوردن کلسترول و پیشگیری از مشکالت قلبی عروقی 
به بهبود بیماری دیابت نیز کمک می کند. مصرف شیر 

سویا  در برنامه غذایی تان فراموش نکنید.

شیرین کننده های مصنوعی 
مصرف نکنید!

چربی های ترانس که در بسیاری از خوراکی های فرآوری 
شده پیدا می شود، برای تاثیرات منفی که بر سالمت قلب 
می گذارند، شناخته شده است، اما اینها ریسک گسترش 

کولیت و زخم معده  را نیز گسترش می دهند. خوراکی 
های فرآوری شده ای مثل نوشیدنی های کم کالری 
و بستنی ها اغلب حاوی شیرین کننده های مصنوعی 

هستند که ممکن است باعث مشکالت گوارشی شود.
تعداد است  ممکن  مصنوعی  های  کننده   شیرین 

باکتری های مضر دل و روده را افزایش دهد.

میوه ای که شما را از شر
 موخوره خالص می کند

بهترین  از  یکی  مغذی  مواد  داشتن  دلیل  به  موز 
تقویت کننده های سالمت به شمار می رود. موز غنی 
از پتاسیم، روغن های طبیعی و ویتامین هاست که 

به نرم شدن مو کمک می کند و از شکنندگی مو ها 
سر شوره   کنترل  باعث  حتی  کند،  می   جلوگیری 
می شود. ویتامین موجود در موز به همراه روغن بادام 
سبب براق شدن و نرمی مو ها می شود. همچنین 
پوست موز برای زیبایی پوست بسیار مفید است و 

باید در رژیم زیبایی تان گنجانده شود.

رطوبت برای درمان 
سرفه الزم است

یکی ازعلل سرفه همانند بسیاری از بیماری های دیگر 
می تواند خشکی باشد پس یکی از فاکتور های مهم 
درمان رفع آن تلقی می شود، کودکان کوچک با شیر 

مادر و بزرگتر ها با آب ولرم، سوپ، آب نارگیل به راحتی 
می توانند مجرای تنفسی خود را مرطوب کنند.

مصرف غذا های آبکی و گرم مانند سوپ مرغ، انواع 
بیماری  طول  در  همواره  ساده  سوپ های  و  آش 
سرماخوردگی، سینه درد و سرفه از جمله تجویز های 

پزشکان بوده است.  

اگر آب سیاه چشم درمان نشود
 ممکن است موجب کوری شود 

آب سیاه بیماری بسیار خطرناکی است که متاسفانه 
دردی هم ندارد اما به خوبی قابل تشخیص است. 
بهتر است افراد بعد از ۴۰ سالگی هر یک الی ۲ سال 

یک معاینه کامل چشم انجام دهند و در هر معاینه 
پزشکی فشار چشم حتما اندازه گیری شود تا عصب 
بینایی چشم به وسیله لنز های مخصوص رویت شود. 
اگر برای درمان آب سیاه چشم به موقع به پزشک 
مراجعه نشود ممکن است به از دست رفتن کامل دید 

منجر شود.

چربی ها، نه تنها جلوی نمایان شدن چین و چروک های پوستی را می گیرند، بلکه به افزایش خاصیت ارتجاعی 
پوست کمک می کنند. شکالت حاوی ترکیب های ضدچروک است. پلی فنول های موجود در ترکیب های کاکائو آثار 
آنتی اکسیدانی دارند و با تاثیر بر پوست می توانند جلوی پیری پوست را بگیرند. البته تحقیقات پژوهشگران ثابت کرده، 
حداقل باید از 3۲9 گرم پلی فنول در روز استفاده کنید تا تاثیر مثبت آن را بر پوست ببینید. معموال میزان پلی فنولی 
که در مراکز خدمات پوست ارائه می شود، بسیار پایین تر از این میزان است. آنچه مسلم است اینکه کره کاکائو از 
پوست در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید محافظت می کند و با مرطوب کردن پوست جلوی بروز چین و چروک 
آن را می گیرد. برای رسیدن به این هدف روزانه به اندازه یک گردوی کوچک کره کاکائو را روی پوست تان ماساژ 

دهید تا به خورد پوست برود.

یک پیمانه برنج فقط بخش کوچکی از یک بشقاب غذا را تشکیل می هد که کالری زیادی را به بدن وارد می کند. برنج 
از دو نوع نشاسته تشکیل شده است که شامل نشاسته قابل هضم و نوع خاصی از کربوهیدرات به نام »نشاسته مقاوم« 
است که ممکن است این نشاسته ها کلید کنترل وزن باشند. انسان ها آنزیم الزم برای هضم نشاسته مقاوم را ندارند، 
بنابراین نشاسته به قند مقاوم تبدیل شده و مانند نشاسته قابل هضم به سرعت جذب جریان خون نمی شود. در نتیجه 
وارد روده بزرگ شده و در روده بزرگ متابولیزه می شود که در آنجا به اسید های چرب زنجیر کوتاه تبدیل می شود . در 
نتیجه باکتری های مفید روده بزرگ را تغذیه می کند. هر چه نشاسته مقاوم غذا بیشتر باشد، کالری قابل جذب از نشاسته 
آن در بدن کمتر می شود و در نتیجه کالری بیشتری از غذا را جذب بدن انسان می کند. نشاسته مقاوم به مقدار زیادی در 

غذاهایی مانند حبوبات، لوبیاها، غالت کامل، سیب زمینی نپخته و موز نارس)کال( وجود دارد.

اگر زیاد برنج می خورید، بخوانیدماساژ صورت با روغن کاکائو 

رفتارها یا عادت های بدی وجود دارند که آدم ها را غیرجذاب و 
آزاردهنده نشان می دهند  بسیاری از آدم ها تالش می کنند تا مهربان، 

مراقب و دلسوز باشند.
1. اگر مجذوب خود هستید: بسیاری از مردم این کار را بدون آن که 
متوجه باشند انجام می دهند. تمرکز شما فقط روی خودتان است، فقط 
درباره خودتان صحبت می کنید و توجهی ندارید که دیگران هم در 
کنار شما ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشند.  فکر می کنید 
تنها شخص مهم شما هستید. اگر این حرف ها در مورد شما صدق 
می کند، حاال زمان تغییر است. هیچ کس نمی خواهد با کسی دوست 

باشد که تنها مراقب خود است.

۲. اگر تمرکز شما فقط به بیرون است و درون را نادیده می گیرید: 
زیبایی واقعی از درون قلب و روان ما می آید. زیبایی ظاهر قاعدتا 
نباید موضوع مهمی باشد. اما آدم هایی که رفتارهای غیرجذاب 
دارند، تصور می کنند که زیبایی بیرونی همه چیز است. این آدم ها 
بهتر است در آیینه نگاهی عمیق به خود بکنند و آنچه در اعماق 

آن ها نهفته است را ببینند.
3. اگر همیشه در مسابقه و رقابت هستید:  آیا شما هم از آن دسته 
آدم هایی هستید که همیشه از دیگران بهتر هستند، بیشتر و بهتر 
می بینید و بیشتر و بهتر کارها را انجام می دهید؟ اگر چنین است، شما 
از جمله آدم های غیرجذاب هستید. ما باید بیشتر مراقب دوستان مان 

باشیم و اجازه بدهیم که آن ها هم، زمان های خاص خودشان را داشته 
باشند. اگر آن ها از ترس خود بر ارتفاع غلبه کردند و به ارتفاع ده متری 
رفتند، نگویید »این که چیزی نیست من سی متری می روم«. بگویید 

»چه عالی. من به تو افتخار می کنم.«
۴. اگر دوستان خود را دشمن می بینید: افرادی که غیرجذاب به نظر 
می رسند، همیشه با دوستان خود در جنگ و دعوا هستند. به جای این 
که با هم باشند و از بودن با دوستان لذت ببرند و از آن ها مراقبت 
کنند، دایم به پشت سر خودشان نگاه می کنند و نگران این هستند 
که از پشت خنجر بخورند. دوستان شما، دشمنان شما نیستند؛ آن ها 

متحدان شما  هستند.

شما هم احتماال غیرجذاب هستید، اگر...

آیه روز

همان کسانی که ایمان آورده  اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می  گیرد آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش 
می  یابد. )سوره رعد/ آیه ۲۸(

سخن روز

اینکه بعضی ها به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کنند،اثبات کننده این است که دیگران هم می توانندبه 
آنها دست پیدا کنند. )آبراهام لینکلن(

چهار شنبه   *۲۶ تیر ۹۸ * شماره ۴۳۹۸ 
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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

4۲۶4۷۸۵۹۱

۸۹۵۲۱4۷۳۶

۱۳۷۵۹۶4۲۸

۷4۲۱۶۵۳۸۹

۹۶۳۷۸۲۱4۵

۵۸۱4۳۹۲۶۷

جدول سودکو

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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

تخریب و بازسازی ساختمان    09155614365-  09157203117

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

به یک حسابدار با تجربه خانم و یک 
سرایدار جهت همکاری در تاالرنیازمندیم. 

آدرس: شوکت آباد   09155104166
قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری

روزنامه آوا در نظر دارد: 
دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 

را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره جهت 
همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل آورد.  لذا عالقه مندان در 
صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام به دفتر روزنامه واقع در 
میدان شهدا - شهدا 8 ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

به تعدادی نیروی آقا جهت کار
 در کارگاه لبنیات نیازمندیم.

09375578861

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

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

انجام کلیه مصنوعات چوبی 
 Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

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

09151602018

برگ سبز خودروی سایپا 132به شماره پالک 
559 ب 96 ایران 52 به نام مجتبی کارکن
 به شماره ملی 0640109608 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال مهندسی به شماره 
3930000332 به نام ایمان منصوری
 به شماره ملی 0651923123 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح 2۹ - پالک ۶۸      

۰۹1۵723۹۶11

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

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: ۳۲4۳۱۱۶۹ - 0۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹
آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی
سردست   ۵۲/000 تومان
مغز ران    ۶0/000 تومان
ران            ۵۵/000 تومان
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

مردم در صحنه تصادف،از
کارشناسان، کارشناس تر می شوند!

یا  حوادث  های  در صحنه  مردم  تجمع  حسینی- 
تصادفات شاید یکی از بدترین عادت هایی باشد که 
همواره مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. عادتی 
که در این موقع نه فقط کمک کننده نیست بلکه 
موجب کندی عمل امدادگران و آتش نشانان نیز می 
شود. کارشناس امداد و پدافند مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی روز گذشته در جلسه کمیته 
ستاد خدمات سفر استان، با انتقاد شدید از این موضوع 
عنوان کرد: ازدحام افراد غیر مرتبط در صحنه تصادف 
باعث می شود اوال خودروهای امدادی نتوانند خود را 
به نزدیکی محل برسانند وزمان طالیی برای نجات 
مصدومان را از دست بدهند . دوما اگر مصدوم در 
خودرو گیر کرده و نیاز باشد ماموران آتشنشانی با 
استفاده از تجهیزات وی را رها کنند، با این ازدحام، 
فضای کافی برای انجام کار نخواهند داشت. حسنی از 
این ازدحام بدتر را ، نظر دادن افراد در صحنه تصادف 
دانست و گفت: متاسفانه به امدادگران دستور می دهند 
و حتی کارشناس تر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی 
می شوند! وی تصریح کرد: با شروع سفرهای تابستانی 
امکان وقوع حادثه نیز وجود دارد لذا از هم استانی ها 
تقاضا می کنم در صحنه تصادف توقف نداشته باشند 
و یا اگر ایستادند و دیدند کاری از دستشان بر نمی 
آید ، صحنه را ترک کنند. حسنی با اشاره به این که 
برخی از افراد درباره حادثه های بعد از تصادف اطالعی 
ندارند، عنوان کرد: برای مثال در واژگونی یک تریلی 
حامل سوخت، امدادگران اورژانس باید 600 متر عقب 
تر بایستند، اما افراد ناآگاه کنار تریلی توقف کرده و 
در صورت انفجار تریلی ، متحمل تلفات جانی می 
از پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست  شوند.وی 
کرد: در جریمه کردن افرادی که در صحنه حادثه، 
بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توقف می 
کنند، اهتمام بیشتری داشته باشید تا منجر به بروز 
مشکالت بعدی نشود. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

تولید 7۵ هزار تن فرآورده نسوز در بزرگترین واحد تولید اکسید منیزیم کشور

صداوسیما- ساالنه 75 هزار تن انواع فرآورده های نسوز قلیایی در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، تولید می شود که نیاز صنایع بزرگ کشور را مرتفع کرده 
است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه همچنین گفت: عالوه بر400 نفری که  مستقیم در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه مشغول به کارند ، این 

واحد زمینه اشتغال پایدار برای افرادی که در معادن منیزیت خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کار می کنند، را نیز فراهم کرده است.

 حمل بیش از 4000 تن کاال از بندر امام 
)ره( به استان در ده روز اخیر 

دادرس مقدم-معاون حمل و نقل اداره کل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان از حمل بیش از 4000 
تن کاال از بندر امام )ره( به خراسان جنوبی در  ده روز 
اخیر خبرداد.گرجی با توجه به اهمیت تخلیه بنادر کشور 
و موارد تشویقی در نظر گرفته شده از قبیل الستیک و... 
برای ترغیب رانندگان برای تخلیه هر چه سریع تر بنادر 
کشور از کاالهای اساسی و مورد نیاز تصریح کرد: در 
این زمینه و در راستای همکاری و همراهی تشکل های 
صنفی حمل و نقل استان موارد تشویقی مناسبی در 
نظر گرفته شده است. وی افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام گرفته طی ماه جاری بالغ بر ۲50 دستگاه ناوگان 
باری توسط تشکل های صنفی و شرکت های حمل و 
نقل برای حمل کاالهای اساسی و نهاده های دامی به 
بنادر جنوبی کشور اعزام شدند.  وی گفت: در طی ده 
روز گذشته تاکنون 4۳56 تن کاال شامل؛ انواع خوراک 
دام و طیور، نهاده های کشاورزی و مواد شیمیایی طی 
۱۸۱ سفر از بندر امام خمینی)ره( به مقصد استان و به 
شهر بیرجند مرکز استان نیز طی ۹6 سفر میزان ۲۲74 

تن انواع کاال حمل شده است.

اعزام اولین زائران استان
 به سرزمین وحی

غالمی- مدیرکل فرودگاه  های استان گفت: نخستین 
کاروان زائران حج تمتع خراسان جنوبی، بامداد  دیروز 
فرودگاه بیرجند را به مقصد مدینه منوره ترک کرد.  
سالمی در آیین بدرقه این  گروه  اظهار کرد: این کاروان 
۲4۹ نفر بودندکه از شهرستانهای قاین و سرایان ساعت 
6بامداد، راهی این سفر معنوی شدند. وی با بیان اینکه 
زائران شهرستانهای فردوس،  دومین کاروان شامل 
سرایان و طبس هستند افزود عملیات اعزام زائران تا 
۲۹ تیر ادامه دارد  به گفته وی: امسال ۲ هزار و 4۹7 
زائر در قالب ۱7 کاروان با انجام ۱0 پرواز هواپیماهای 
ایرباس ۳00 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

در مراسم معنوی حج تمتع شرکت می کنند. 

بیمه شدگان تامین اجتماعی
 در  استان افزایش یافت

تعداد  افزایش  از  اجتماعی  تامین  مدیرکل   - ایرنا 
بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی استان خبر داد و 
گفت: پارسال تعداد بیمه شدگان ۱۱4 هزار و ۸۹0 نفر 
بود که امسال تاکنون به ۱۱5 هزار ۸74 نفر افزایش 
یافته است. درویشی روز سه شنبه به مناسبت هفته 
تامین اجتماعی در دیدار با نماینده ولی فقیه افزود: 
همچنین تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی استان 
از ۱5 هزار و 7۳۲ نفر در سال گذشته به ۱7 هزار و 
4۲۱ نفر و بیمه شدگان اجباری از 74 هزار و ۱00 نفر 
به 77 هزار و ۱46 نفر در سال جاری رسیده است. وی 
بیان کرد: پارسال در مجموع 500 میلیارد تومان از 
تعهدات تامین اجتماعی پرداخت شد که از این میزان 
۳۹۳ میلیارد تومان در بخش تعهدات بلندمدت بوده 
است.مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی هم 
گفت: اکنون ظرفیت های پزشکی و درمانی خوبی برای 
جامعه هدف تامین اجتماعی در استان فراهم شده است 
اما نیازمند جذب نیروی متخصص هستیم. فیروزی 
طرف  از  باید  متخصص  نیروی  جذب  برای  افزود: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری 
شود تا ظرفیت ها کامل مورد استفاده جامعه هدف قرار 
بگیرد.وی ابراز امیدواری کردمجلس بتواند سهم تامین 
اجتماعی از نیروهای متخصص واجد شرایط را برای 

استان جذب کند.

مهلت 48 ساعته برای افزایش آبرسانی سیار روستایی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به دستگاههای 
متولی آب استان 4۸ ساعت مهلت داد تا برای افزایش 
آبرسانی سیار به روستاها اقدام کنند.به گزارش صدا 
مدیریت  شورای  درنشست  میرجعفریان  وسیما، 
بحران استان گفت: گرمای شدید هوا در تابستان، نیاز 
روستائیان و عشایر فاقد شبکه آبرسانی را به آب شرب 
افزایش داده که دستگاهها باید این وضع را مدیریت 
کنند تا مشکل به حداقل برسد. وی تاکید کرد: تامین 
آب آشامیدنی روستاییان و عشایر باید اولویت همه 
دستگاهها به ویژه فرمانداران و سازمان مدیریت و 
از  دستگاهها  همه  گفت:  وی  باشد.  ریزی  برنامه 
ظرفیت و ماشین آالت شان برای آبرسانی سیار به 
روستاها استفاده کنند و هر چه در توانشان است را 
به کار گیرند تا مردم در فصل گرم تابستان کمترین 
دغدغه آب شرب را داشته باشند. میرجعفریان با بیان 

آشامیدنی    آب  تامین  برای  استانی  اعتبارات  اینکه 
روستاها کافی نیست، افزود: مسئوالن باید پیگیر جذب 
اعتبارات ملی از وزارتخانه ها باشند تا مجتمع های 

آبرسانی تکمیل شوند.

دستگاه ها تانکرهای آبرسان را در
 اختیار شرکت آبفار قرار دهند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هم در 
این نشست گفت:هم اکنون به 447 روستای استان 
با تانکر آبرسانی می شود که پارسال ۲7 روستا از 
چرخه آبرسانی سیار خارج شد. صفوی نژاد افزود: 
با ۳۸  اکنون  آبرسانی هم  فاقد شبکه  روستاهای 
تانکر آبرسانی سیار می شوند که برای افزایش نیاز 
آبی روستاها به ۱۲ تانکر دیگر نیاز است. وی از 
دستگاههای اجرایی خواست تانکرهای آبرسان شان 

را برای تامین آب شرب مورد نیاز روستاها در اختیار 
شرکت آب و فاضالب روستایی قرار دهند.

مبارزه با ملخهای مهاجم
 در 1400 هکتار از مراتع

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم دراین نشست 
گزارشی از آخرین وضع مبارزه با ملخ های مهاجم 
ارائه کرد و گفت: ۱۱5 میلیون تومان اعتبار ملی برای 

مبارزه با ملخ ها به خراسان جنوبی داده شده که 
خوشبختانه با بسیج تمام امکانات همه چیز تحت 

کنترل است و جای هیچ نگرانی نیست.
با ملخ های مهاجم امسال در  وی افزود: مبارزه 
موفقیت  با  استان  مراتع  از  هکتار   400 و  هزار 
اختصاص  به  قوسی همچنین  است.  انجام شده 
 ۹5 و  بهره  کم  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱75

پرداخت  برای  بالعوض  کمک  تومان  میلیارد 
 50 افزود:  و  داد  خبر  استان  به  سیل  خسارت 
درصد این اعتبارات ابالغ شده و تاکنون 7 هزار 
و 700 پرونده در شهرستانها برای دریافت خسارت 
تشکیل شده است. وی تاکید کرد: این تسهیالت 
و کمکها پس از بررسی کارشناسی به کشاورزان 
و دامداران خسارت دیده واقعی پرداخت می شود 
در  مدیریتهای جهاد کشاورزی  و  فرمانداران  که 
شهرستانها باید نهایت دقت را به عمل آورند تا حق 

کسی ضایع نشود.
فرمانداران شهرستانها هم در این نشست گزارشی 
از آخرین وضع آبرسانی سیار به روستاها ارائه دادند 
و از اعضای شورای مدیریت بحران خواستند برای 
تامین اعتبار تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی و 

افزایش تانکرهای آبرسانی، کمک کنند.

ری
 اکب

س:
عک

حسینی- صبح دیروز جلسه کمیته خدمات ستاد 
سفر و کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین 
۹۸ توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل برگزار 
شد. گرجی معاون حمل و نقل این اداره کل با 
بیان این که هرساله در ایام پیک سفرها، خصوصا 
نوروز و تابستان، دستورالعمل هایی برای مدیریت 
سفر، ارتقاء خدمات و ایمنی سفرها ابالغ می شود، 
ادامه داد: در همین راستا جلساتی برگزار می شود 
تا ضمن بررسی راهکارهای سال گذشته، برنامه 
از  ببینیم. وی  تدارک  امسال  برای  بهتری  های 
اجرای موارد ایمنی و خدمات مانند شیب شیروانی 

جاده، خط کشی ، نصب عالئم و ساخت سکوهای 
و  داد  خبر  تابستانی  سفرهای  برای  استراحتگاه 
گفت: بیشترین تردد را از جاده دیهوک راور داریم 
لذا اینجا نقطه کلیدی ما بوده و تدابیر بیشتری را 

در نظر خواهیم گرفت. 
گرجی با اشاره به طرح موضوعاتی همچون سوخت 
جایی  جابه  مکان  و  زمان  اربعین،  های  ناوگان 
مسافران در این جلسه کمیته حمل و نقل اربعین 
بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به حذف 
ویزا، امسال تعداد زائران استان ۲0 تا ۳0 درصد 
افزایش داشته باشد. گرجی در بخش دیگری از 

سخنانش با اشاره به این که عدم ثبت نام زائران در 

سامانه های تعبیه شده توسط حج و زیارت موجب 
باشیم، خاطرنشان کرد:  نداشته  آمار دقیقی  شده 

این سازمان و رسانه ها در زمینه آگاهی بخشی 

برای ثبت نام اقدام کنند تا حداقل ۸0 درصد از 
آمار زائران را به دست بیاوریم. در این جلسه درباره 

زائران کشور پاکستان که هنگام برگشت از اربعین، 
از خراسان جنوبی عبور می کنند نیز صحبت شد که 
گرجی عنوان کرد: سنوات گذشته این زائران در حد 
یک یا دو اتوبوس بودند اما سال گذشته به ۲0 هزار 
نفر رسیدند! وی از مشکالت سفر پاکستانی ها را 
مشخص نبودن زمان برگشت آنان دانست و افزود: 
باید مرجعی متولی ناظر بر ورود این زائران به کشور 
باشد و در هر استان آمار آن ها بررسی و کنترل شود. 
پیگیری سهمیه الستیک ناوگان اربعین و تامین 

سوخت این ناوگان از دیگر موارد مطرح شده بود.

پیش بینی افزایش 30 درصدی زائران اربعین با حذف ویزا
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با  احمر  هالل  جمعیت  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
حوزه  در  احمر  هالل  جمعیت  خدمات  به  اشاره 
سالمت جامعه بیان کرد: انجام غربالگری تست 
قند خون و فشار خون از طرح های جمعیت در 
جلوگیری از بیماری های شایع است. شهریاری با 
بیان اینکه در این راستا طی سال گذشته برای سه 
هزار و 4۲7 نفر غربالگری تست قند و فشار خون 
انجام شد، افزود: همچنین در سال جاری برای سه 

هزار و 665 نفر این غربالگری انجام شده است.وی با 
اشاره به اقدامات کاروان های سالمت هالل احمر در 
نقاط گوناگون استان بیان کرد: طی سال گذشته 4۲ 
کاروان سالمت به شهرستان های استان اعزام شده 
اند. وی ادامه داد: دو هزار و ۸۱ نفر از خدمات این 
کاروان ها در زمینه ویزیت، داروی رایگان، مشاوره 
زنان و زایمان، روانشناختی و غربالگری تست قند 
خون و فشار خون بهره مند شدند. وی بیان کرد: 

در سه ماهه سال جاری هم هفت کاروان سالمت 
به شهرستان های سربیشه، طبس، زیرکوه، فردوس 
و درمیان اعزام شده و خدمات متنوعی را به 4۹4 
نفر ارائه کردند. وی با اشاره به دیگر اقدامات هالل 
احمر در سال جاری افزود: طی سه ماهه سال جاری 
با همکاری این جمعیت، 47 نفر برای اولین بار به 

زیارت اماکن مذهبی مشرف شدند. 
وی از اهدای ۲۱۸ واحد خونی توسط داوطلبان این 

جمعیت به نیازمندان  در سه ماهه امسال خبر داد 
و گفت: طی این مدت ۱4 هزار بسته غذایی بین 
نیازمندان ۱۱ شهرستان توزیع شده است.شهریاری 
با بیان اینکه هزینه دارویی55۳ نفر از مددجویان به 
میزان یک میلیارد و ۲77 میلیون ریال پرداخت شده 
است، افزود: بیش از شش میلیارد ریال کمک نقدی 
و سه میلیارد ریال کمک غیر نقدی برای سیل زدگان 

کشور جمع آوری و به آن ها اهدا شده است.

انجام غربالگری تست قند خون و فشار خون 
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بامداد پر تصادف

وقوع چند تصادف بامداد سه شنبه در راه های خراسان 
جنوبی یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت. رئیس 
پلیس راه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲06 
با عابر پیاده  در 45 کیلومتری جاده روستایی پیشبر - 
زهان شهرستان زیرکوه در ساعت ۱:۲۲ بامداد  روز 
گذشته یک پیرمرد 66 ساله فوت کرد. وی عنوان 
است. وی  بررسی  در دست  این حادثه  کرد: علت 
همچنین گفت: ساعت ۲:04 بامداد  دیروز ۲ دستگاه 
خودروی 405 حامل سوخت در ۳5 کیلومتری قاین 
بعد از سه راهی روم با یکدیگر برخورد کردند که در 
این حادثه نیز یک نفر مصدوم شد.وی علت این حادثه 
را بی توجهی یکی از رانندگان به جلو ذکر کرد. رضایی 
افزود: یک دستگاه آمبوالنس که برای امدادرسانی به 
این حادثه  اعزام شده بود، ساعت ۲:06 دقیقه بامداد 
این  در  که  شد  واژگون  قاین   - بیرجند  محور  در 
حادثه نیز ۲ نفر امدادگر مجروح شدند و علت حادثه 
لغزندگی سطح جاده بر اثر ریختن گازوئیل بوده است.

 سمینار بزرگ دیدار با موفقیت 
در بیرجند برگزار شد

کاوش-به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 
استان، سمینار »دیدار با موفقیت« با حضور احمد حلت 
با حضور ۳۸0 شرکت کننده در بیرجند برگزار شد. به 
گفته محمودی این سمینار بزرگ به عنوان سی و 
ششمین برنامه دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
با هدف ارتقای توانمندی فردی و خودشناسی بانوان 
توسط جهاددانشگاهی و با همکاری دفتر فرهنگی 
و اجتماعی استانداری برگزار شد. وی ادامه داد: این 
سمینار با هدف ایجاد انگیزه برای بهترزیستن و تقویت 
روحیه امیدواری و توسعه نشاط اجتماعی در بین بانوان 
برگزار شد. حلت، دکترای روانشناسی بالینی در این 
همایش در مورد رازهای موفقیت، اظهار کرد: اصالح 
کالم و فکر، باالبردن معیارها و شاد زیستن و زندگی 

در اکنون جاودانه از رازهای موفقیت است.

 اردوی 4 روزه 400 بانوی مددجو 
در خراسان جنوبی

کاوش-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
400 بانوی مددجو از استان سیستان و بلوچستان به 
مدت چهار روز از برنامه های سومین و چهارمین دوره 
به سبک شهدا  زندگی  فرهنگی  آموزشی  اردوهای 
یادمان شهیدان خاتمی بهره مند شدند. سلم آبادی افزود: 
سال گذشته 6 هزار و 500 نفر در اردوهای آموزشی 
و فرهنگی کمیته امداد شرکت کردند. وی با تاکید بر 
اینکه شرکت در این اردوها برای مددجویان رایگان 
است اظهارکرد: سال گذشته هزینه های فرهنگی برای 
خانواده ها و دانش آموزان پنج میلیارد تومان بود که 
امسال با توجه به تورم موجود هزینه ها افزایش می یابد. 
سلم آبادی افزود: برنامه های فرهنگی و آموزشی این 
دوره های  استان،  امامزادگان  زیارت  شامل  اردوها 
آسیب اجتماعی، مهارت زندگی، مهدویت، معنویت، 

اخالق اجتماعی، سینما و بازار است.

* به گفته معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
خراسان  در  امروز  از  کتاب  تابستانه  طرح  اسالمی 

جنوبی آغاز شد و تا سوم مرداد ادامه دارد
* فرمانده انتظامی بیرجند  از کشف ۸ هزار لیتر قیر 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.
*مسئول امور نظارت و آموزش دفتر نظارت شورای 
نگهبان از برگزاری همایشی برای تبیین عملکرد شورای 
نگهبان در ماه آینده با حضور اساتید و نخبگان خبر داد .
* دمای هوا تا روز جمعه در خراسان جنوبی به طور 

نسبی افزایش می یابد و هوا گرمتر می شود.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون   *
صنایع دستی و گردشگری گفت: انجمن حرفه ای 
اقامتگاه های بوم گردی استان برای پیشبرد بهتر اهداف 

گردشگری راه اندازی شد.

امین جم - نشست گفتگوی جمعی از اعضای شورای 
عالی استان و مدیرکل صعنت ، معدن و تجارت صبح 
دیروز ،  برگزار شد.مدیرکل صعنت ، معدن و تجارت 
با بیان اینکه این سازمان درمجموع 60 درصد سهم 
اقتصاد کشور را پایش و بررسی می کند ، ادامه داد 
: از بخش های مهم این سازمان خصوصا در استان 
معدن است که ظرفیت های خوبی نیز در آن وجود 
دارد.شهرکی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی پنجمین 
استان کشور در حوزه معدن و ذخایر است ، تصریح 
کرد : با این حال به دلیل نبود زیرساخت های مناسب 
عقب ماندگی های بسیاری داریم.وی با بیان اینکه 
از مشکالت ما در استان بی میلی سرمایه گذاران 
برای حضور است که گاهی باعث ورود بخش های 
دولتی برای استفاده از ظرفیت های موجود می شود ، 
ادامه داد:  چالش ما این است که منبع داریم اما نمی 
توانیم استفاده کنیم.مدیرکل صعنت ، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در چندسال گذشته 
در بخش مطالعات ژئوفیزیک هوایی معادن در استان 
بودجه های خوبی گرفته ایم و نقاط زیادی شناسایی 
شده است که باعث می شود ریسک سرمایه گذاران 
نیز کاهش یابد ، گفت : احتماال تا چند ماه آینده کار 
مطالعات به پایان خواهد رسید ومی توانیم مزایده و 
واگذاری داشته باشیم.شهرکی با بیان اینکه موضوع 
فرآوری محصوالت استان نیز اولویت دیگر ما بوده 
و هست ، عنوان کرد : به جرات می توانم بگویم ۹5 
درصد از استخراج ما حداقل یک مرحله ی فرآوری 
را در استان طی می کند.وی ضمن اشاره به اهمیت 

موضوع زیرساخت در حوزه معدن ، گفت : گاهی حتی 
سرمایه گذار پیدا می شود اما در آن منطقه معدنی مورد 
نظر ، برق ، آب ،راه دسترسی مناسب و ... نداریم و 

به همین دلیل جذب سرمایه گذار بسیار سخت است.

لزوم ارتباط شورا با صنعت،معدن 
مدیرکل صعنت ، معدن و تجارت عنوان کرد در حوزه 
صنعت سعی شد تا حد امکان مدیریت و کارخانه های 
موجود حفظ شود ،  ادامه داد : کمتر از 40 درصد از 
واحدهای صنعتی ما تعطیل هستند که برخی از آنها 
به دلیل فصلی بودن تولیداتشان است.وی با بیان اینکه 
ارتباط شوراها با این سازمان می تواند منجر به اتفاقات 
مثبت بسیاری شود ابراز امیدوری کرد اینگونه جلسات 
ادامه دار باشد زیرا هم باعث باز شدن موضوعات و 
پاسخ دهی به سواالت موجود می شود و هم می توان 
از همکاری این دو نهاد برای حل مشکالت استفاده 

کرد.مدیرکل صعنت ، معدن و تجارت درباره روزبازارها 
معضلی  به  تبدیل  ها  روزبازار  متاسفانه   : نیزگفت 
برای مغازه داران شده است گاه برخی ازفروشندگان 

استانهای  دیگراز ابتدا تا انتهای هفته در روزبازارهای 
شهرهای گوناگون شرکت می کنند و محصوالت خود 
را می فروشند.شهرکی ادامه داد: این موضوع باعث می 
شود استان ضرر کند و پیشنهاد ما این است که روزبازار 
در تمام شهرستان ها در یک روز برگزار و ساماندهی 
شود تا برخی افراد نتوانند تمام بازار را بدست گرفته و در 

این میان هم استانی ها ضرر کنند.

محروم نیستیم، عقب نگه داشته شده ایم
نماینده شورای شهر خوسف نیز در این جلسه با بیان 
اینکه دیگر وقت صحبت های فرمایشی و تعارفات 
گذشته و واقعیت این است که در این چهل سال 
آنقدر که باید کاری نکرده ایم ، گفت : اگر کوتاهی 

نمی شد االن وضع استان ما باید 5 برابر بهتر می 
بود.حجت االسالم موسوی با اشاره به اینکه این 
وزارت خانه سنگین هم نخواهد توانست کاری کند 
و نمایندگان هم نتوانستند کاری برای مردم انجام 
دهند، ادامه داد: باید بگوییم استان ما محروم نیست 

بلکه عقب نگه داشته شده ایم.

در سوله ها »موسی کو تقی!« النه 
کرده؛این نوع قیاس درست نیست آقا!

وی افزود: وضع تولید به شکلی است که مثال در 
شهرک صنعتی بیرجند در سوله ها »موسی کو تقی« 
ها النه کرده اند .در همین میان “شهرکی” در پاسخ 
به صحبت های موسوی ، گفت : این شیوه سخنرانی 
شما خودزنی  است آقا!هرنوع قیاسی درست نیست.باز 
هم می گویم کمتر از 40 درصد واحدهای صنعتی ما 
تعطیل شده است.موسوی نیز در پاسخ با بیان اینکه 
بیاید یک روز صبح وضع را بررسی کنیم ، با خنده 
گفت:اقای مهندس صحبت فایده ندارد!ما می گوییم 
کدام تعطیل است و شما می گوید کدام باز!شهرکی 
نیز در پاسخ گفت : ما عالقه ای به سیاه نمایی نداریم 
و باید قبول کنیم نمی توانیم ایده آل باشیم.چون 
مشکالتی داریم و نمی توانیم مانند سایرکشورها پیش 
برویم.زیرا روی اعتقادات خود  ایستاده ایم و باید تالش 

کنیم زیرا دشمن می خواهد کاری کند تسلیم شویم.

عزمی برای انتقال صنوف آالینده نمی بینم
میری نماینده شورای شهر بیرجند نیز در این جلسه 

با اشاره به اینکه موضوع صنوف آالینده بسیار مهم 
است و باید پیگیری شود ، ادامه داد : در این مورد 
فقط شهرداری دخیل نیست و دستگاه های زیادی 
وجود دارند اما بنده به شخصه عزم راسخی در این 

خصوص نمی بینم.

هدف ما تعطیلی روزبازارها نیست
رییس شورای عالی استان نیز در جمع بندی پایانی 
این جلسه ، با بیان اینکه از استاندار محترم که پای 
درد و دل های مردم می نشینند و تیم همراه ایشان 
تشکر ویژه دارم ، ادامه داد : خرید کاالهای تولید استان 
نکته بسیار مهمی است که گویا دستوری حکومتی می 
خواهد تا به نتیجه برسد.قرایی با اشاره به روزبازارها 
گفت : هدف ما تعطیل کردن نیست بلکه می خواهیم 
آسیب هارا کاهش دهیم و برای این موضوع ، با 
همکاران خود در سایر شهرستان ها جلساتی خواهیم 
داشت و موضوع برگزاری روزبازارهای استان در یک 

روز مشخص را بررسی می کنیم. 
گفتنی است در این جلسه نمایندگان سایر شهرستان 
و  نظرات  ارائه  به  نیز  استان  عالی  شورای  در  ها 
به  تسهیالت  ارئه  که  پرداختند  خود  پیشنهادات 
کشاورزان و حمایت از آنها ، بهبود روند توزیع مواد 
و کاالهای اساسی ، بررسی مشکالت ایجاد شده 
توسط برخی معادن برای مردم ، تحقق قانون در 
خصوص سهم مردم همجوار با معادن در رابطه با 
مشکالت پیرامونی آن ، نحوه خرجکرد مالیات بر 

ارزش افزوده و ... از ان جمله بود.

روزبازارهای استان در روزی خاص برگزار شوند
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آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی و نقشه برداری قوس سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1299 و 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 وآقای 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 تعهد آور 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 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(

آگهی تغییرات شرکت آبتین تجار هور )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 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(



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 (
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خراسان جنوبی در صدر استان های پاک قرار گرفت
عکس : محمودآبادی

خیز بلند دامپزشکی استان در کشور

محمودآبادی- دامپزشکی خراسان جنوبی در کنترل بیماری ها رتبه سوم  
کشوری را از آن خود کرد.

ایران طی سال های گذشته در بحث کنترل بیماری های مشترک انسان و 
دام و همچنین آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان توانست در سطح جهان بهترین 
عملکرد را به دست آورد. این خبر را معاون بهداشتی پیشگیری سازمان 
دامپزشکی کشور اعالم کرد. موضوعی که باعث شده ایران را در جهان 
به لحاظ امنیت بهداشت غذایی در صدر توجهات قرار دهد. دکتر ماکنعلی 
با اشاره به اینکه ایران در سال 96 مانند تعداد زیادی از کشور های جهان 
درگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شد، گفت: اما با برنامه های پیشگیری 
و درمان توانستیم طی دو سال به بهترین جایگاه برسیم تا جایی که امروز 
در کشور هیچ بحرانی از نظر بیماری های طیور و دام وجود ندارد. وی این 
موفقیت را مدیون تالش دامپزشکان سراسر کشور به خصوص در استان 
های مرزی دانست و اعالم کرد: موفقیت امروز در وبسایت سازمان جهانی 
بهداشت دام نیز مطرح شده، در این وبسایت آمده است که ایران از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان پاک شده است. وی با اشاره به بیماری تب برفکی نیز 
افزود:  12 هزار کانون تب برفکی در کشور داشتیم که از سال گذشته تاکنون 
این کانون ها به صفر رسیده است. ماکنعلی ادامه داد: در رخداد سیل نیز با 
توجه به آمادگی که از قبل داشتیم هیچگونه مشکل بهداشتی و یا بیماری 
غیر قابل کنترلی را مشاهده نکردیم. به طوری که سازمان جهانی بهداشت 
دام از عملکرد ایران تعجب کرده بود. وی اضافه کرد: هم اکنون سازمان 
دامپزشکی کشور در بعد توسعه فعالیت های کشاورزی، برنامه ریزی های 
 گسترده ای دارد به نحوی که در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان ،

 خراسان شمالی و خراسان جنوبی طرح ورود وام مولد را عملیاتی کردیم.  
 معاون بهداشتی پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود:با توجه به برنامه
  ورود دام در حال توسعه مراکزدامداری هستیم که تعطیل و یا نیمه تعطیل شده بودند.

وی ابراز امیدواری کرد: ظرف کمتر از یک سال  دامداری ها و دامداران خراسان 
جنوبی به شرایط نرمال برگردند چراکه در نظر داریم قسمتی از نیازمندی 
های کشور را از این استان تامین کنیم.دکتر ماکنعلی ادامه داد: از ابتدای سال 
 تاکنون 2 هزار و 200 دام سبک مولد و 99 نفر شتر مولد به استان وارد کردیم.

تمرکز برای ورود دام مولد
وی تاکید کرد: تمرکز سازمان دامپزشکی کشور برای خراسان جنوبی ورود 

دام مولد است تا از این طریق بخشی از نیاز کشور نیز تامین شود.
اعتبار ویژه برای آزمایشگاه شرق کشور

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به مقام 

سوم خراسان جنوبی در پیشگیری از بیماری های دام،این استان را جزو 
پاکترین استان های کشور عنوان کرد.

دکتر اصغرزاده با توجه به سفر مسئوالن کشوری به استان افزود: با 
گفتگوهایی که انجام شد، قول مساعد برای تامین اعتبار آزمایشگاه 
دامپزشکی شرق کشور را دریافت کردیم. وی ادامه داد: این پروژه 60 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین 7 میلیارد تومان اعتبار مورد 
نیاز آن خواهیم توانست تا پایان سال شاهد بهره برداری از ساختمان 
آزمایشگاه مرجع در شرق کشور  این  به گفته وی  باشیم.  آزمایشگاه 
خواهد بود و آزمایش هایی مانند مرس و انجام دو آزمایش مهم در 

بیماری های شتر به این آزمایشگاه اختصاص خواهد یافت.
  آنفلوآنزا نداشتیم

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تاکید کرد: خوشبختانه استان پاکی داریم 
و تولید کننده ها دغدغه خاصی ندارند.

 دکتر اصغر زاده افزود: قرار است خراسان جنوبی قطب تولید شتر در کشور  شود.این 
موضوع عالوه بر اشتغال زایی در منطقه باعث شده طرح ارتقای مرتع را نیز با 
 کشت خارشتر دنبال کنیم که نقش مهمی در تامین آذوقه دام و شتر خواهد داشت.
وی درباره واردات شتر از پاکستان هم گفت: اداره کل دامپزشکی استان این 
وظیفه را بر عهده دارد.عالوه بر این باید با حمایت از بخش خصوصی بحث 

های صنایع تبدیلی و ... را نیز دنبال کنیم.
تامین نیرو را دنبال می کنیم

این  نیز در  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور 
جلسه با اشاره به اینکه خراسان جنوبی محروم نیست، گفت: در بحث 
تامین اعتبارات سازمان دامپزشکی باید گفت چون وضعیت اعتبارات 
کشور  به طور کلی خوب نیست، نمی توانیم قول اعتبار خاصی برای 
استان بدهیم اما الزم به ذکر است اعتبارات خراسان جنوبی  با رشد 

خوبی مواجه بوده است.
مهندس مومنی ادامه داد: اعتبارات دامپزشکی استان عالوه بر بخش 
ملی در تملک نیز نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته است. 
اعتبارات  افزایش  دالیل  از  یکی  را  استاندار  های  پیگیری  وی 
آزمایشگاه  مورد  در  مومنی  دانست.  استان  این  به  کشور  توجه  و 
تخصیص  خوبی  اعتبارات  امسال  گفت:  کشور  شرق  تخصصی 
برسیم. سال  پایان  تا  درصدی   80 پیشرفت  به  امیدواریم  که   یافته 

وی ادامه داد: در بحث تامین نیروی مورد نیاز برای دامپزشکی استان 
نیز رایزنی هایی شده است، ما نیز پیگیر تامین نیرو خواهیم بود.

قابل توجه همشهریان بیرجندی
 مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

جناب آقای حاج رضا دباغی 
درگذشت خواهر خانم گرامی تان

 مرحومـه مهـری توتـونی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا برای آن عزیز سفرکرده علو درجات

 و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

قابل توجه اشخاص حقوقی
 و صاحبان محترم امالک اجاری:

۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد 
امالک  درآمد  محترم  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص   ۱۳۹۷

اجاری از طریق سامانه www.tax.gov.ir می باشد.
 لذا جهت برخورداری از هرگونه معافیت  و مشوق مالیاتی و 
عدم تعلق جرائم غیر قابل بخشش  در اسرع وقت نسبت به 

تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایید. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶
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آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-۱۲(
دستگاه برگزار كننده مناقصه :

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات : واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان شهید چمران فردوس 

شرايط شركت در مناقصه: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و دارای صالحیت از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی 

مدت و محل انجام كار : شش ماه کامل شمسی- بیمارستان شهید چمران فردوس
مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه :

الف( واریز مبلغ 150/000ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي )سیبا( 
جهت شرکت در هر یك از مناقصات و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد 

اقدام نمایید.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس :  http://iets.mporg.ir  و 

http:mss.bums.ac.ir یا
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 150/000/000 
ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام 

سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( 
مهلت خريد اسناد : از تاریخ 98/04/26 لغایت 98/04/29
مهلت تحويل اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 98/05/08

محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و 
رسید دریافت گردد. 

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات :
 سالن معاونت توسعه- مورخ 98/05/09 ساعت 9 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا 
قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند


