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5برگزاری مسابقات مهارت زندانیان  برای اولین بار در کشور5بیرجند میزبان اردوی “آلیش” بانوان کشور5 بزرگترین مرکز گوهر تراشی شرق کشور در فردوس به بهره برداری می رسد
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*هرم پور

 شورا و شهرداری 
غافل از گردشگری

در نشست روزنامه آوا با مسئوالن استانی  و فعاالن گردشگری مطرح شد:

 تاکنون بارها از زوایای گوناگون به موضوع گردشگری خراسان جنوبی و اهمیت و تاثیر آن در توسعه استان و ایجاد اشتغال پرداخته ایم. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی نیز در راستای رسالت ذاتی خود هر ساله در ایام گوناگون سال به خصوص برای جذب گردشگری در نوروز و تابستان نشست هایی تخصصی با 
حضور متولیان امر برگزار کرده است. این بار نشست روزنامه با موضوع “لزوم برنامه ریزی های اجرایی در جذب مسافر تابستانه با رویکرد گردشگری شهری 
و همچنین خدمات به همشهریان” با حضور عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، دکتر ارجمندی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی، سرهنگ 
قاسمی معاون رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، گرجی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل، شاکری معاون خدمات شهری شهرداری 
و کاشانی مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز برگزار شد.کاشانی مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز به عنوان فعال گردشگری در ابتدای جلسه 
توضیحی درباره گردشگری تابستانه استان ارائه داد. وی با بیان این با وجود کویری بودن خراسان جنوبی ، جذابیت های بسیاری در همه شهرستان  ها حتی 

شهرهای کویری همچون بشرویه و سرایان برای گردشگری تابستانه وجود دارد، ادامه داد: معرفی خوب این جاذبه... مشروح در صفحه 3

 رسانه ها ظرفیت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی را بازگو کنند
استاندار در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی در تهران:

صفحه  5

 

 

 

گفته بودم لیست دوتابعیتی 
ها را نباید منشتر کرد

کریمی قدوسی:

صفحه  6

معلوم نیست لیست
دوتابعیتی ها  از کجا آمده ؟!

رحیمی  :

مذاکره با آمریکا »اسم
 رمز فتنه« است

سردار جاللی:

صفحه  6

صفحه  6

میهمان ناخوانده ی 
مهارشدنی!

یادم می آید سالها قبل، جمعی از افراد عالقه 
مند، پیگیر سرمایه گذاری برای احداث 
توربین های بادی تولید برق در اطراف 
شهرستان نهبندان بودند. کار در آن زمان، 
تا مراحل عقد قرارداد با شرکت های داخلی 
و خارجی برای خرید توربین ها پیش رفت، 
هرچند به  دالیلی به نتیجه نرسید. مطرح 
شده بود آن زمان سازمان ملل  به متولیان 
کار اعالم کرده به دلیل اهمیت کار، هر سال 
حداقل مبلغ یک میلیون دالر جایزه زیست 
محیطی به فعاالن در این حوزه خواهد داد و 
این تنها بخشی از دهها عایدی انجام چنین 

پروژه ای بود. اما  ... مشروح در صفحه 2

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

صدور بیمه نامه شخص ثالث 

در اقساط ۱۲ ماهه 

بدون پیش پرداخت

3۲۲۲9798 - 09۱556۱796۱ رحیم پناه

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان غالمرضا نظام دوست
مراسم یادبودی امروز چهارشنبه ۹۸/۵/۲ از ساعت 
۵/۳۰ الی ۶/۳۰ بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... 
حائری برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران 
گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: نظام دوست - تقدیری

 و سایر دوستان

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

 حاج مراد علی ایوبی
 )پدرشهید  بزرگوار حسین ایوبی 

و بازنشسته ارتش(
رساند:  اطالع می  به  اند،  نموده   شرکت 

مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه ۹۸/۵/۲ 
از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد. 

خانواده مرحوم

جناب آقای مهندس بشیری زاده فرماندار محترم و محبوب شهرستان درمیان
جناب آقای مهندس صفوی نژاد

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس راستکار مدیر محترم امور آب و فاضالب روستایی شهرستان درمیان

از اینکه با زحمات شایسته و پیگیری های مجدانه شما بزرگواران اساسی ترین مشکل و 
خواسته چندین ساله اهالی روستاهای نصرالدین، آبگرم، گاویچ و قلعه نو
 با حفر، تجهیز و راه اندازی چاه جدید مجتمع آبرسانی آواز برطرف گردید
  مراتب تقدیر و تشکر خویش را به پاس زحمات شما بزرگواران اعالم می داریم.

امام جمعه و شورای اسالمی روستاهای نصرالدین، آبگرم، گاویچ و قلعه نو

انبـار اجـاره ای
قابل توجه ارگان ها، شرکت ها و عمده فروشان انبار اجاره ای واقع در 

کیلومتر 2 جاده بیرجند- زاهدان )سردخانه مواد غذایی( با داشتن باسکول
 بدون محدودیت رفت و آمد کامیون، با ظرفیت باال     تلفن :  32202530

))آگهی مزایده عمومی((
موسسه عمران و توسعه رضوی  وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را 
با کاربری مسکونی در شهرستان فردوس به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مساحتکاربریردیف
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
هر قطعه )ریال(

شرایط 
فروش

آدرس

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۳۱۳/۶۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۱
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۵۸ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۹۳/۱۹۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۲
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۵۹ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۷۷/۳۷۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۳
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶۰ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۹۰/4۰۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی4
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶۱ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۸۶/۷4۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۵
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶۲ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۳۸/۹۶۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۶
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶۳ 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۶۷/۷۰۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۷
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶4 

فردوس خیابان رضوی باقیمانده نقدی۲۶۱/۱4۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۸
از  پالک ۳4۶۱ فرعی از ۱۳۲۶۸ 

فردوس خیابان امامت پالک نقدی۲۸4۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۹
۱۷۵۶۲ فرعی از ۸۵۱۵ 

فردوس خیابان امامت باقیمانده نقدی۳۹4۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۱۰
از  پالک ثبتی ۳4۷۲ 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه و تحویل پیشنهاد قیمت 
از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه های این موسسه به نشانی بیرجند- بلوار 
مسافر باالتر از پالک گذاری حاشیه میدان قائم و یا دفتر مرکزی موسسه واقع در مشهد به نشانی بلوار 
خیام، تقاطع بلوار دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه و بعد از تکمیل فرم های مربوطه 
 و پلمپ پاکات مدارک را تحویل دبیرخانه موسسه در دفتر بیرجند یا دفتر مرکزی مشهد نمایند.

تلفن تماس دفتر بیرجند :۰۵۶۳۲۳۳۸۳۲۱  
تلفن تماس دفتر مشهد: ۰۵۱۳۷۶۸۷۰۶۳ داخلی ۱۱۱۶
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۷ مصوبه سفر استاندار به درمیان اجرا شد

 ایرنا -سفر استاندار به درمیان  ۳۹ مصوب داشت  که  تاکنون هفت مصوب اجرا شد. فرماندار درمیان گفت: کاهش هدررفت آب در شهرها و روستاها و تهیه برنامه مدون و زمان بندی کاهش هدررفت آب از مصوبات 
سفر استاندار به شهرستان بود که تاکنون اصالح و بازسازی ۴.۵ کیلومتر از شبکه ها و خطوط انتقال آب فرسوده انجام شد. بشیری زاده افزود: نشت یابی خطوط انتقال آب ۱۱ روستا، مکاتبه برای تامین اعتبار راه های 

روستاهای باالی ۲۰خانوار، تحویل یک دستگاه آمبوالنس بیمارستان خاتم االنبیا )ص( اسدیه و  رفع مشکل گازرسانی به تعدادی از واحدهای مرغداری از جمله این مصوبات بود.

میهمان ناخوانده ی 
مهارشدنی!
*هرم پور

یادم می آید سالها قبل، جمعی از افراد عالقه مند، پیگیر 
سرمایه گذاری برای احداث توربین های بادی تولید برق 
در اطراف شهرستان نهبندان بودند. کار در آن زمان، 
تا مراحل عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی 
برای خرید توربین ها پیش رفت، هرچند به  دالیلی به 
نتیجه نرسید. مطرح شده بود آن زمان سازمان ملل  به 
متولیان کار اعالم کرده به دلیل اهمیت کار، هر سال 
حداقل مبلغ یک میلیون دالر جایزه زیست محیطی به 
فعاالن در این حوزه خواهد داد و این فقط بخشی از 
دهها عایدی انجام چنین پروژه ای بود. اما تغییرات آب و 
هوایی دنیا، افزایش بی حد آالینده ها، تغییر اقلیم منطقه، 
خشکسالی های ربع قرنی و پیامد آن یعنی کاهش شدید 
و بی سابقه ی عرصه های پوشش گیاهی، همه ی ما 
را ناگزیر از پذیرش واقعیت درناک و جدید ریزگردها و 
طوفان های شن و ماسه ای فراگیر می کند؛ پدیده ای 
که این روزها ماهیت آشکار آن، رسیدن سطح آلودگی 
هوای شهری مثل بیرجند به ده برابر وضع عادی است. 
در عکس ها و خبرهای  متنوع این روزهای رسانه ها 
حتماً خواندید که بادهای ۱۲۰ روزه سیستان به ۱7۰ 
روز افزایش یافته اند، ریزگردها نه فقط روی مهاجرت 
انسان ها بلکه روی مهاجرت پرندگان هم اثر گذار بوده 
اند و طوفان شن،  باعث ایجاد مشکالت متعددی برای 
باغ ها، مزارع، کشتزارها، و مردم مستعد بیماری از جمله 
کودکان، زنان و افراد کهنسال شده است. قرن هاست 
مردم بومی منطقه با تدبیری و تمهیدی و همتی،  از 
نعمت چنین بادهایی، با ایجاد آسبادها در شهرهای 
گوناگون، چنان استفاده های درخشان و ماندگاری  کرده 
اند و اینکه این روزها این »نعمت« را »نقمت« روزگار 
بدانیم و »بالی جان« بخوانیم، ُمشتی بر سر خودمان 
است  از تنبلی و ناجوانمرد هایی که در حق طبیعت، 
مراتع، جنگل ها و زیست بوم منطقه در این سالها روا 
داشته ایم! زمینه های چنین مشکالتی را می توان از 
دو یا سه دهه قبل به خوبی جستجو کرد و یافت؛ وقتی 
چرای بی رویه دام در مراتع، گوشت و پوست طبیعت را 
با هم می بلعید، وقتی ساخت و سازهای بی قاعده و سازه 
های متعدد عمرانی و صنعتی، توازن زیست محیطی 
جنوب خراسان سابق را با خطر مواجه می کرد، و وقتی 
فریادهای دلسوزانه برخی فعاالن محیط زیست و عالقه 
مندان طبیعت، خودخواهانه و منفعت طلبانه به مخالفت 
با توسعه و پیشرفت تعبیر می شد، قطعاً پیش بینی وقوع 
چنین مشکالتی دور از ذهن نبود! تفاوت آن روزهای ما  
با این روزهایمان، فقط در یک چیز بود؛ آن روزها دامنه 
ی اثرپذیری و اثرگذاری معضل ریزگردها و طوفان های 
شن و ماسه، وسعتی به اندازه جنوب خراسان ان روز 
داشت و امروز این وسعت، به دامنه وسیع تری به نام 
خراسان جنوبی و احتماالً تا چندی دیگر، به مساحت 
وسیع تری به نام  شرق کشور مبدل خواهد شد، در 
گستره ای از زمان نامحدود و با خسارت های بی پایان 
که شاید کمترین آن، سرعت گرفتن سیر مهاجرت و 
خالی شدن شرق کشور از جمعیت فعال باشد،  یعنی 
انگیز  تأمل  و  خطرآفرین  های  چندگانه  از  توأمانی 
اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی! به نظر شمال 
نتیجه چنین هم افزایِی منفی و  زودبازدهی چه می 
تواند باشد؟ قطعاً باز شدن حفره های اجتماعی و امنیتی 
خطرناک در شرق کشور، بازتعریف حوزه های مرزی در 
دراز مدت، بی نام و نشانی هویتی، از دست رفتن فرصت 
ها و ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی و نهایتاً مواجهه 
با ماجرای وهم انگیز انتقال آسیب ها از نقطه ای به نقطه 
دیگر، یعنی کم شدن فاصله مشکالت با پایتخت! به نظر 
می آید این روزها که هنوز غبار شن و ماسه های معلق 
در هوا، چشم مسؤوالن را خوب می نوازد، در کنار تیتر 
کردن خبرها و تصاویر مربوط به ریزگردها و طوفان ها 
و کمرشکستن از درختان و درختچه ها، و با دور شدن از 
خبرهای احساسی و هیاهوهای فقط رسانه ای، می باید 
اندیشه کرد و پیشنهاد داد. واقعیت این است که  باد و 
طوفان در این منطقه قرن هاست می وزد و قرن های 
پیاپی هم بی درنگ خواهد وزید. نگاهی دوباره به شرایط 
پیش روی استان، شاید ذهن ها را متوجه ضرورت 
استفاده از این ظرفیت خدادادی درکنار مدیریت آن و 
مهار خسارت های ناشی از آن نماید. قدم گذاشتن در 
چنین راهی، تدبیر استفاده از ظرفیت های دانشگاهی 
و علمی و پژوهشی، هنر بکارگیری نظرها و ایده های 
خالقانه، جرأت تلفیق آن با سرمایه ی سرمایه گذاران 
دلسوز و البته همت مرداِن مردی را می طلبد که سینه 
چاک اجرای طرح های بزرگ باشند. جز این، نه تدبیری 
می توان اندیشید و نه راه بی ضرری را می توان پیمود.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(

برزجی-دختران به ظاهر کم توان ذهنی و جسمی 
و زنان سرپرست خانوار در کارگاه تولیدی حمایتی 
»دستان پرتوان« چرخ اقتصاد زندگی را به دست 
به دنبال راهی در  تولید،  با  از آن  گرفتند و فراتر 
بازارهای داخلی و خارجی هستند. »دستان پرتوان« 
حدود ۱۳ سال پیش در بیرجند مرکز استان خراسان 
جنوبی راه اندازی شد؛ کارگاهی کوچک که آغازگر 
راهش ۱۰ دختر کم توان ذهنی و جسمی بودند و 
امروز با دستان پرتوان همین دختران و زنان روز به 

روز طول و عرض کارگاه ها بیشتر می شود. 

دنیایی از شور و تالش در
 چشمان دختران دستان پرتوان

قسمت ورودی کارگاه، دختری نوجوان با مانتو پیله دار 
فسفری رنگ ایستاده، چهره معصومش از قاب مقنعه 
سفید شباهت به فرشته هایی دارد که به سندروم داون 
مشهورند. باخوشحالی به استقبالم می آید دستش را 
به سمتم دراز می کند، گرمی انگشتانش را احساس 
می کنم، با لبخند سالم می دهد و می خواهد که وارد 
شوم. از اطرافیان می شنوم که او را سارا صدا می زنند با 
همراهی اش وارد کارگاه اول می شوم اتاقکی که تمام 
در و دیوارش با دست ساخته های همین توانخواهان 
تزئین شده است. یک جا آویزهایی به چشم می خورد 
توپک های  شکل  به  کاموا  نخ های  خورده  از  که 
کوچکی درآمده و با یک موج، آرم ورودی کارگاه تکان 
می خورد.کافی است موقع معرفی کارها به چشمان 
این دختران نگاه کنی؛ آنوقت دنیای از عشق، شور و 
تالش را می بینی؛ انگار وقتی کارهای هنری شان را به 
یک غریبه معرفی می کنند، جان تازه ای در جسم و 
روحشان جان می گیرد و آدم از انگیزه و سرزندگی در 

نگاه این هنرمندان لذت می برد.

شولبار تولید منحصر به فرد دستان پرتوان

در این کارگاه ها از طرح های ساده گرفته تا طرح های 
پیچیده که ساخته و پرداخته ذهنشان هست روی 
میزهایی چیده شده؛ شاید قابل درک نباشد که خالق 
این آثار ارزشمند هنری مددجویانی هستند که قدرت 
جسمی، حرکتی، تکلمی یا ذهنی مثل شهروندان 
عادی ندارند اما با استعداد و تمرین نشان داده اند که 
هنرمند هستند و نه تنها تفاوتی با دیگران ندارند بلکه 
کارهای هنری ارزشمند را از خود به یادگار گذاشته اند.

طرح های رنگارنگی که گویا بافت نخی شبیه کاموا 
های  اندازه  در  دیوارها  قاب  بر  است،  پارچه  روی 
مختلف دیده می شود، نمونه آن زیر دست چند نفر از 

دختران قرار دارد که مشغول سوزن دوزی آن هستند، 
یکی از مربیان برایم توضیح می دهد: که این طرح 
منحصربه فرد کارگاه دستان پرتوان است و به آن 
شولبار می گویند. از دختران شولبار دوز که سرمی 
گردانم پشت سرم دار تابلو فرشی است که دستانی 
را به الی  تارها  به طرز ماهرانه  با قالبی  ظریف 
انگشت دست گرفته و نخ های رنگارنگ را از میان 
آن عبور می دهد.نامش را می پرسم؛ می گوید: فاطمه.
نمی داند دقیق از چه سالی در این کارگاه مشغول شده 
به همین خاطر صدا می زند تا مربی پاسخم را بدهد، 
تنها به این جواب اکتفا می کند که نقش تابلو فرش 
گل است.پشت دار فاطمه، دختری سرش را کج 
می کند و می گوید: من شولبار می دوزم و برای فاطمه 
نقشه خوانی هم می کنم.نامش رقیه است و از سه سال 
پیش پایش به دستان پرتوان باز شده با ذوق زیاد به 

نقشه خوانی برای فاطمه ادامه می دهد.

جستجوی بهترین سوغات 
در تولیدات دستان پرتوان 

کمی آنطرف تر دخترانی مشغول دوخت کیسه های 
پارچه ای هستند. نمونه کارهایشان روی میز چیده 

شده پارچه هایی از الیاف کاماًل طبیعی که می تواند 
جایگزین مناسبی برای پالستیک های خرید باشد.
طرح های زیبایی هم روی این کیسه ها نقش بسته 
برخی از کیسه ها انگار به سفارش برگزار کنندگان یک 
سیمنار دانشگاهی است، این را می توان از نام و آرمی 
که رویش حک شده فهمید. صدایی مکالمه ۲ نفر 
که همچون من مشغول بازدید کارگاه هستند جلب 
توجه می کند یکی می گوید: هر وقت دلم می گیرد به 
دیدن بچه های کارگاه دستان پرتوان می آیم خیلی از 
سوغات هایی که به مهمانان خارج استان می دهم هم 
از همینجا تهیه می کنم مخصوصاً بیشترین خریدم از 
حوله نوزاد است که هدیه می برم. نفر بعدی هم در 
پاسخش می گوید: دوستی دارم که در شمال زندگی 
می کند قباًل برایش زعفران سوغات می بردم اما االن 
هر زمان به دیدنش می روم یکی از این رومیزی ها، 
حوله ها یا بقیه تولیدات دستان پر توان را می برم که 

چقدر از دیدن این هدایا ذوق می کند.

سفارش از عسلویه به بیرجند

چتر حمایت دستان پر توان فقط برای دختران کم توان 
ذهنی و جسمی نیست بلکه در کارگاهی مقابل این 

دختران، زنان سرپرست خانواری هستند که با دوخت 
انواع لباس صاحب شغل آبرومند شده اند تولیدات این 
کارگاه به سفارش مدارس، کارگاه ها و کارخانه هاست 
که به میزان زیاد دوخت و ارسال می شود. آنطور که 
مدیر و مؤسس کارگاه تولیدی دستان پرتوان گفت: 
۴۶ نفر کم توان ذهنی و جسمی، ۱۰ خیاط ثابت و 
۱۲ نفر پرسنل در این کارگاه مشغول فعالیت هستند. 
سارا راغبی با بیان اینکه شروع کار کارگاه با ۱۰ دختر 
کم توان ذهنی و جسمی بود ادامه داد: با گسترش 
کارگاه زنان سرپرست خانوار هم به این مجموعه 
اضافه شدند که دوخت انواع لباس کار و مدارس را 
انجام می دهند. وی اظهار کرد: تولیدات این کارگاه 
بازار فروش خود را در خارج استان پیدا کرده و همین 

االن سفارش کار از پتروشیمی عسلویه داریم.

دختران دستان پرتوان تمام »نمی شودها« 
را از زندگی پاک می کنند

مؤسس کارگاه تولیدی دستان پر توان با اشاره به 
تولیدات دختران کم توان این کارگاه گفت: پته دوزی، 
رومیزی، صنایع دستی، ساک خرید، تابلو فرش و غیره 

از جمله تولیدات این مرکز است. وی با تأکید بر اینکه 
نیروها در این مرکز ابتدا آموزش های الزم را می بینند 
افزود: آنها با این آموزش ها تبدیل به انسان های مولد 
شده و این گونه می توانند تمام »نمی شودها« را از 
زندگی خود پاک کنند. راغبی ورود دستان پرتوان 
به مشاغل خانگی را از سال ۹۶ یادآور شد و ادامه 
داد: هنر پارچه بافی در خوسف با ۴۲ زن بافنده شروع 
و پارچه های بافته شده توسط آنها پایه کار تولیدات 
کارگاه های دستان پرتوان است. وی با ابراز امیدواری 
از اینکه بتواند با عبور از مشکالت، آینده روشن تری را 
برای این موسسه رقم بزند گفت: مجموعه ای که قرار 
بود به زندگی روزمره این دختران کمک کند، امروز به 
حدی از کیفیت و تولید رسیده که سفارشات بسیاری 
از شرکت ها و سمینارهای بزرگ داخلی و خارجی را 
پوشش می دهد. این کارآفرین در خراسان جنوبی بیان 
کرد: از سال ۱۳۹۰ کارگاه دستان پرتوان به جنبش 
»نه به پالستیک« پیوست و مشغول طراحی و تولید 

کیسه های خرید سازگار با محیط زیست شد.
وی اظهار کرد: دختران دستان پرتوان امیدوار هستند 
روزی دست هر ایرانی یک کیسه خرید این مجموعه 
را شاهد باشند تا ایرانیان هم کنار سایر مردم جهان به 

نفس کشیدن زمین کمک کنند.

یرنا
س: ا

عک

دستان پر توان

نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور

تسنیم-رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: 
جمعی از نمایندگان مجلس برای تخصیص قیر در 
راستای انجام پروژه های راه شهری و روستایی کشور به 
رئیس جمهور نامه نوشتند. افضلی اظهار کرد: هم اکنون 
در شهرستان های سربیشه و نهبندان راه های بسیاری 
وجود داشته که زیرسازی آن تمام شده اما با توجه به 
عدم تخصیص قیر به پیمانکار، پروژه متوقف شده  و با 
توجه به مطالبه به حق مردمی در راستای جاده دسترسی 
مناسب، می طلبد که قیر مورد نیاز این راه ها تامین و 
آسفالت جاده ها انجام شود. وی بیان کرد: نمی دانیم 
منظور دولت از عدم تخصیص قیر چیست  که عمده 
نمایندگان مجلس این گله مندی را از دولت داشته و 
نامه فوق الذکر را امضا کردند. وی ابراز امیدواری  کرد 
این موضوع جنبه انتخاباتی نداشته باشد چراکه عدم 
تخصیص قیر در امسال و عدم آسفالت جاده ها موجبات 
نارضایتی مردم از نمایندگان را فراهم آورده و این در 

نتیجه انتخابات اسفند تاثیر مستقیم خواهد داشت.

تأمین بخشی از انرژی دانشگاه بیرجند 
توسط نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه

کاوش-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اعالم این 
خبر  گفت: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه بیرجند با هدف 
توسعه کاربرد فناوری انرژی های تجدید پذیر، ایجاد 
بستر مناسب برای پژوهش و توسعه دانش و کاربرد 
انرژی فتوولتائیک )خورشیدی( و ایجاد پایگاه داده برای 
تحلیل اقتصادی و فنی نیروگاه ، توانسته است بخشی از 
انرژی مورد نیاز دانشگاه را تولید نماید. نجفی  ظرفیت 
نیروگاه مذکور را ۳۹ کیلو وات  دانست و گفت: ۳۰ کیلو 
وات متصل به شبکه و ۹ کیلو وات جدا از شبکه است.

 جریمه ۱۶ درصدی  برای 
مشترکان  پرمصرف آب 

فارس-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گفت: 
براساس مصوب هیأت وزیران مشترکان پرمصرف آب 
در استان ۱۶ درصد جریمه خواهند شد و این پول صرف 
بازسازی شبکه های  و  مدیریت مصرف  برنامه های 
فرسوده خواهد شد.هاشمی مقدم اظهار  کرد: هزار و۲۰۰ 
کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در استان وجود 
دارد که ۵۹۰ کیلومتر این خطوط عمری باالی ۳۵ سال 
دارد. وی با تأکید بر اینکه تا افق ۱۴۱۰ سرانه مصرف 
آب شهرهای استان باید از ۲۴۰ لیتر به ۲۰8 لیتر کاهش 
یابد، عنوان کرد: به دلیل میزان باالی هدررفت آب و 

گسترش شبکه ها این مهم کار سختی است.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵ - ناصری نژاد
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آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان هوشمند انرژی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5376 و شناسه ملی 14005988550 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به فناوری های هوشمند سام کنترل 

ثمین 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 )526364(

آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان هوشمند انرژی )سهامی 
به شماره ثبت 5376 و شناسه ملی 14005988550  خاص( 
 1398/03/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی تجلی به شماره ملی 
0640357660 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تجلی 
به شماره ملی 3591275166 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم طوبی نادری به شماره ملی 0652278582 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای 
مجتبی تجلی به شماره ملی 0640357660 به عنوان مدیرعامل 
شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد 
اوراق  از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه  تعهدآور شرکت 
عادی و اداری با امضای آقای مجتبی تجلی )مدیر عامل( به همراه 

مهرشرکت معتبر است .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526365(

تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی اندیشه گستران برهان ضحا درتاریخ 1398/04/06 به شماره ثبت 34 به شناسه ملی 14008426254 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع : تاسیس و راه اندازی واحد 
آموزشی اعم از ایجاد و یا توسعه واحد آموزشی غیردولتی که شامل کلیه مقاطع تحصیلی پیش دبستانی ، دبستان تا متوسطه دوم و هنرستان 
دخترانه و پسرانه و کالس های کنکور و تقویتی)دخترانه وپسرانه( ، کالس های کار با چرتکه )دخترانه و پسرانه( ، آموزشگاه زبان های عربی و 
سایر زبان ها )دخترانه و پسرانه( ، برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی آموزشی مهارتی ، برگزاری کارگاه های علمی ، آموزشی ، مهارتی 
با دعوت از اساتید برتر هر حوزه در قالب برگزاری سمینارهای علمی آموزشی مهارتی پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی 
ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) به موجب مجوز شماره 190/104869/2200 مورخ 1398/03/19 
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی تاسیس گردید( 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، طرح مزایده ای شمال شهر ، کوچه شهید باهنر 9 ، خیابان شهید باهنر ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 9751733929 4 - سرمایه شخصیت حقوقی : 1000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه 
شرکا : طیبه ابراهیمی به شماره ملی 0640014021 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه و لیال ابراهیمی به شماره ملی 5630010298 دارنده 
10000 ریال سهم الشرکه و فاطمه مالئی به شماره ملی 5630049682 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه و فاطمه زهرا مالئی به شماره 
ملی 5630224591 دارنده 260000 ریال سهم الشرکه و امیرعباس مالئی به شماره ملی 5630261711 دارنده 270000 ریال سهم 
الشرکه و سکینه ابراهیمی به شماره ملی 5639267070 دارنده 40000 ریال سهم الشرکه و غالم مالئی به شماره ملی 5639338891 
دارنده 400000 ریال سهم الشرکه 6 - اولین مدیران : خانم طیبه ابراهیمی به شماره ملی 0640014021 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و خانم لیال ابراهیمی به شماره ملی 5630010298 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  
7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای خانم 
طیبه ابراهیمی )مدیرعامل( به همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. 8 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 9 - خانم سکینه ابراهیمی 

به شماره ملی 5639267070 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )526367(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2535 و شناسه ملی 10360042375 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به 
شناسه ملی 10320173299 با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی 0839507615 به عنوان بازرس اصلی و آرش حسنی 

به شماره ملی 0640061532 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )524894(

آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان هوشمند انرژی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5376 و شناسه ملی 14005988550 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی تجلی به شماره ملی 0640357660 
وآقای محمد تجلی به شماره ملی 3591275166 و خانم طوبی نادری به شماره ملی 0652278582 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای علیرضا تجلی به شماره ملی 0651828570 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین تجلی 
به شماره ملی 0640736548 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526366(

خاص( )سهامی  پارسیان  ارتباط  سامیار  شرکت   تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت 5950  شماره  به  تاریخ 1398/01/29  در 
که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14008280730
گردد.  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
اینترنت  توزیع   ،)ISP( اینترنت  خدمات  فعالیت:   موضوع 
)ISDP( ، خدمات انتقال داده ها )PAP( . خدمات انتقال داده 
)PSTN( خدمات عمومی تلفن ثابت . )SAP( از طریق ماهواره 
ای ماهواره  المللی  بین  همراه  ارتباط  مخابراتی  خدمات   ، 
)GMPCS(. 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-کوچه ش آیت ا... مدرس4]شهید اسدزاده1[-کوچه 
)مدرسه رسالت(-پالک 15- طبقه همکف- واحد شرقی کدپستی 
9713684773 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 
بانک  نزد  بانکی شماره 1077 مورخ 1397/11/13  طی گواهی 
بانک ملی شعبه دانشگاه ازاد اسالمی بیرجند با کد 9034 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای حسین قاسمی به شماره 
ملی 0651796441 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
آقای حسن قاسمی به شماره ملی 0651949262 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای حسام قاسمی به شماره ملی 
0653128606 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه 
 اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضای آقای حسام قاسمی )مدیر عامل( به همراه یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: خانم ندا رخش خورشید به شماره 
ملی 0944646956 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
 مالی و خانم مرضیه جعفری به شماره ملی 3621445031 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 )525192(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره چهار هزار و سیصد و چهل و دو ) 4342 ( - اصلی بخش یک شهر به 
نشانی بیرجند، خیابان شهدا، شهدا 3 پالک های 20 ,22 و 24 ملکی آقای علی کشتگر که سند مالکیت آن ذیل ثبت 8115 

صفحه 270 دفتر جلد 26 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده و مالک به موجب سند رسمی شماره 40187- 1396/11/30  
نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 18 بیرجند، آقای علی حسن نژاد فرزند قاسم دارنده شناسنامه شماره 435 و شماره ملی 0651734053 
صادره بیرجند ساکن نشانی فوق را به عنوان قائم مقام خویش معرفی نموده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال 
در سه قسمت درب ها و دیواریست به کوچه عام شرقا : 1- دیواریست به کوچه عام 2- به دیوار اشتراکی با محوطه محصور جدا شده 
فرزند آقا میرزا پالک یک فرعی از 1427 - اصلی بخش دو ، جنوبا : 1- دیواریست به کوچه بن بست 2- دیوار به دیوار منزل آقای انصاری 
مفروز از بند آقا میرزا ، غربا: به دیوار منزل 5  فرعی از 869 - اصلی مالک  )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره 106764 
- 1392/7/7 و سند متمم شماره 108837 - 1393/6/11  نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ 7/260/000/000 
ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای جالل الدین عارفی نژاد فرزند صدرالدین دارنده شناسنامه شماره 113 و شماره 
ملی 5639514558 صادره نهبندان برای مدت چهار سال در رهن بانک کشاورزی شعبه مود قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت 
مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند 
راجع به وصول مبلغ  11/853/168/494 ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ 6/630/000/000  ریال اصل طلب و مبلغ 4/062/464/384  
ریال سود متعلقه و مبلغ 1/160/704/110  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1396/11/12 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 
وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9601285 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا 
نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله 
برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده به شماره 1397014441 - 1397/12/26  مورد رهن 
پس از عقب نشینی برابر نظریه شهرداری با عرصه ای به مساحت 977/46 مترمربع و دارای اعیانی به مساحت 406/53 مترمربع مشتمل 
در سه قسمت - سازه بنا دیوارهای باربر و قسمتی نیمه اسکلت، بنای اصلی دارای چهار اتاق، بازسازی شده، هال و پذیرایی، آشپزخانه و 
سرویس های بهداشتی، گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی ، کابینت های آشپزخانه فلزی ، اجرای سقف کاذب در هال و پذیرایی ، نور 
پردازی، لوستر ، شومینه و بوفه ، سرایداری به صورت یک سوئیت کامل ، یک اتاق و آشپزخانه و سرویس بهداشتی، سوئیت مهمان دارای 
هال و پذیرایی، یک خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی. حیاط دارای استخر و آالچیق ، نمای بنای اصلی از سمت حیاط سنگ و بقیه 
نماها سیمانی و ابزار خورده و شامل یک انشعاب آب و دو امتیاز برق ، یک امتیاز گاز که با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ چهارده 
میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ) 14/450/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست بستانکار در روز چهارشنبه مورخ 
1398/5/23 از  ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
 رسید. برابر جوابیه شماره 301/98/2488- 1398/03/12 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد
و بانک مرتهن نیز طی نامه شماره 98003719 - 1398/4/17 ضمن گواهی این که مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد، مانده 
طلب خویش را به شرح تقاضانامه به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 98/4/2  مبلغ 13/374/502/618 ریال اعالم نموده که به استناد تبصره 
ذیل ماده 4-  آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و 
نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق 
دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد و هرگاه 

متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند، از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار:  1398/5/2      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بیرجند

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی - مرکز تخصصی بیمه و مالیات
دفتر پیشخوان خدمات دولت- چمنی             3242  3242

شهروندان محترم توجه فرمایید:
تکمیل اظهارنامه
 معامالت فصلی

 با بانک اطالعات مشاغل
 به صورت تخصصی 
مهلت تا ۱۵ مرداد

خدمات تخصصی

 بـورس
 از ۸ صبح تا ۹ شب

قبول مرسوالت

 پستـی
 از ۸ صبح تا ۹ شب

   صدور و تمدید

 کارت بهداشت
 از ۸ صبح تا ۹ شب

برگزاری نخستین اجالس
  فعاالن فضای مجازی

استانی سازمان فضای  مرکز  مقدم-رئیس  دادرس 
مجازی سراج در خراسان جنوبی از برگزاری نخستین 
اجالس استانی فعاالن فضای مجازی در بیرجند خبر 
داد و گفت: این اجالس ۱7 مرداد به مدت دو روز 
برگزار می شود. کسرائی نیا با بیان اینکه این اجالس با 
شعار فصل وصل، فصل اثرگذاری و رشد تشکیالتی، 
برگزار می شود، گفت:تقریبا از تمامی شهرستان های 
استان فعاالن فضای مجازی در ۴ حوزه مهم که 
امروزه در فضای مجازی با آن درگیر هستیم و عمده  
معادالت فضای مجازی را تشکیل می دهد در این 
اجالس شرکت خواهند کرد. وی افزود: رسانه های 
اجتماعی، تولید کنندگان محتوا، سواد فضای مجازی 
و تولید کنندگان نرم افزار های تلفن همراه حوزه هایی 

هستند که این رویداد را تشکیل می دهند. 
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پیام شما

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

چهار شنبه * 2 مرداد  1398 * شماره 4404

ارسال محموله 3 هزار واحدی پالسما به اتریش

صدا وسیما-امسال اولین محموله پالسمای استان با 3 هزار واحد برای استحصال فرآورده های خونی از خراسان جنوبی به کشور اتریش ارسال شد. مدیرکل انتقال خون استان گفت: این پالسما به تهران ارسال 
و سپس به کشور اتریش برای استحصال  فرآورده های خونی همچون آلبومین، فاکتور9 و فاکتور 8، ایمونو گلوبولین، فیبرینوژن ارسال می شود و مجدد برای استفاده در مراکز درمانی به کشور باز می گردد. عاملی 

آقای استاندار خدا قوت، از زمان حضور شما در استان کارها با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به 22 هزار واحد خونگیری انجام شد،  افزود: از این تعداد 20 هزار واحد پالسما تولید شده که 15 هزار واحد آن برای استحصال فرآورده های خونی به اتریش ارسال شده است.
پیشرفت زیادی کرده است،  مدیریت واقعی، در عمل دیده 

می شود خدا اجرتان دهد.
ارسالی به تلگرام آوا

استاندار محترم انشا ا... در پناه ایزد متعال همیشه سالم 
وپیروزباشید. بنده جانباز ۴5 درصد هستم و ۷ سال مدت 
منطقه دارم و قطع عضو، از سال ۶3 تا کنون مستأجرم وهم 
اکنون در شهرک چهکند مستأجر هستم.جهت وام مسکن 
به ... مراجعه کردم،  گفتند  ۷8 تومان بیشتر وام نمیدیم شما 
رو به خدا با این تورم و افزایش قیمتها با این مبلغ کجای 

شهر خانه می دهند؟  از الطاف شما سپاسگزارم.
915...128

با سالم. خواستم ما را راهنمایی کنید که برای حل 
مشکل چند ماهه تلفن های ثابت نصرآباد خوسف 
امیدی  مربوطه  ازمسئوالن  کنیم.  مراجعه  کجا  به 

نیست، لطفا پیگیری کنید.
939...850
سالم از شهرداری محترم تقاضا مندیم نظافت نرجس...

را هم در دستور کار داشته باشند. حتی هفته ای یک 
بار هم نظافت نمیشه کنار یک مجتمع مسکونی سطل 
زباله قرارداده شده فوق العاده کثیف ما اهالی مجتمع چه 
گناهی کردیم، بایدآشغال ها را باد بیاره تو مجتمع و با 

مگس پشه و .. سرکار داشته باشیم. 
915...۴81

 مسئوالن محترم لطفا برای اسکان هرچه سریعتر مالکان 
سپیده 3 کوچه فرعی دوم بین امامت ۴5 و ۴۷ لطفا 
نسبت به نصب تیر برق، لوله کشی گاز و لوله کشی آب 

و فاضالب اقدام فرمائید.
915...019

با سالم  مدت چند ماه است شهرداری در دو طرف 
بازسازی  مشغول  اسالمی  جمهوری  خیابان  حاشیه 
هستند. مأموران  محترم راهنمایی و رانندگی برای چند 
دقیقه توقف کوتاه قبض جریمه  صادر می کنند. جای 
پارک هم که نیست.بهتر نیست تا آماده شدن جای پارک 
کمی مراعات حال مردم را بکنند، جای دوری نمی رود.
939...8۷۴

جناب آقای استاندار سالم ، خواهشا به فکر پرسنل 
بحران  دچار  که  نگرانیم  باشید.  استان  زندانهای 

شویم  لطفا رسیدگی کنید.
901...۴09

جای وسایل بازی مثل سر سره بادی و... در پارکی 
مثل توحید و شعبانیه که جنب منطقه مسکونی هست، 
رونق  برای  است  بهتر  نیست.  مردم  آزار  جز  چیزی 
پارکهای صیاد و آزادی، که محل مناسب این وسایل 

است به آنجا  منتقل شوند.
915...38۴

سالم فکری به حال آسفالت دور میدان طالقانی و میدان 
ابن حسام و چهارراه صیاد شیرازی بردارید آسفالتش 

خیلی خراب شده است.
915...2۴۷

 شهردار محترم لطفا سری به کوچه عدالت ... بزنید هم 
بسیار تاریک است و هم کثیف.

915...۴82
5 ماه شده آبسردکن پارک الغدیر معصومیه ... رو برداشتن 
و بجاش سقاخونه درست کردند که االن 3 ماه شده کسی 
کار نمیکنه و تنها پارک معصومیه آبسردکن نداره لطفا 

مسئوالن  پیگیری کنند.
990...۶۶۴

باعرض سالم آسفالت بلوار شهدای عبادی از آتش نشانی 
تا میدان دام این قدر موج داره که که کنترل ماشین از 
دست آدم خارج میشه خواهش میکنم فکری به حال 

آسفالتش بردارید.
915...2۴۷

 استاندار محترم خواهش می کنم رسیدگی کنید  حقوق 
مجتمع ... 3ماه یا بیشتر عقب افتاده  زندگی خیلی ها در 

معرض خطر طالق قرار داره.
915...23۶

با سالم از اهالی دهخدا آخرغفاری هستم، سالهاست 
که در این محل زندگی می کنم و از فاضالب شهری 
خبری نیست لذا خواهشمندم به گوش مسئوالن برسانید تا 

درخصوص فاضالب  اقدام  نمایند.
915...۴39

آموزش حضوری و اجباری مدیران در زمینه روشهای 
مدیریتی جدید و احادیث و آیات و قانون اساسی که در 
مدیریت کاربرد دارد. در خراسان جنوبی به شکل واقعی، نه 
صرفا سمبلیک وجود ندارد.گیرم مدیر فردی با مسئولیت 
باشد وقتی بر اساس ذهنیات خودش مدیریت می کند چه 
انتظاری داریم که ادارات پویا و بدون تنش باشند.گمان 
می کنم این درد سیستم مدیریتی خیلی از استان ها باشد.
910... ۶۷3

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

* احترما نسبت به جوابیه مطلب در ستون پیام شما 
مورخ 1۶/۴/98 اعالم می گردد: بنا بر اعالم معاون امور 
عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری در خصوص 
خبری از فعالیت های شهرداری نیست به استحضار می 
رساند درحال حاضر نیز با تمام قوا فعالیت عمرانی انجام 
می شود و در همین راستا آسفالت معابر شهری )سایت 
اداری،  مهرشهر و ...( همچنین بهسازی پارک جنگلی و 

احداث پارک درحال اجرا می باشد.
* احترمانسبت به جوابیه مطلب در ستون پیام شما مورخ 
18/۴/98 اعالم می گردد: بنا بر اعالم معاون خدمات 
شهری شهرداری در خصوص تخلیه سطل های زباله در 
ساعت 1 شب به استحضار می رساند جمع آوری زباله 
در شب صورت می گیرد و به نیروها اعالم خواهد شد با 

کمترین صدا کار انجام پذیرد. 

حسینی- تاکنون بارها از زوایای گوناگون به موضوع 
گردشگری خراسان جنوبی و اهمیت و تاثیر آن در 
روزنامه  ایم.  پرداخته  اشتغال  ایجاد  و  استان  توسعه 
آوای خراسان جنوبی نیز در راستای رسالت ذاتی خود 
هر ساله در ایام گوناگون سال به خصوص برای جذب 
گردشگری در نوروز و تابستان نشست هایی تخصصی 
با حضور متولیان امر برگزار کرده است. این بار نشست 
روزنامه با موضوع “لزوم برنامه ریزی های اجرایی در 
جذب مسافر تابستانه با رویکرد گردشگری شهری و 
همچنین خدمات به همشهریان” با حضور عربی معاون 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، دکتر ارجمندی 
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی، سرهنگ قاسمی 
معاون رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، گرجی معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل، شاکری 
معاون خدمات شهری شهرداری و کاشانی مدیرعامل 

آژانس گردشگری آسیا پرواز برگزار شد.

شهرداری و شورای شهر بیرجند 
هیچ برنامه ای برای گردشگری ندارند

به  پرواز  آسیا  آژانس گردشگری  کاشانی مدیرعامل 
ابتدای جلسه توضیحی  عنوان فعال گردشگری در 
درباره گردشگری تابستانه استان ارائه داد. وی با بیان 
این با وجود کویری بودن خراسان جنوبی ، جذابیت 
های بسیاری در همه شهرستان  ها حتی شهرهای 
کویری همچون بشرویه و سرایان برای گردشگری 
تابستانه وجود دارد، ادامه داد: معرفی خوب این جاذبه 

ها کمک می کند تا گردشگران تصور نکنند که فقط در 
پاییز و ابتدای بهار می توانند به استان سفر کنند. وی با 
اشاره به این که سازمان میراث فرهنگی وظیفه  تأمین 
زیرساخت گردشگری  را دارد و طی سالهای گذشته در 
این باره  به خوبی عمل کرده است ، ادامه داد: اما جای 
خالی شهرداری در گردشگری خراسان جنوبی و بیرجند 
کامال احساس می شود و به نظر می رسد شهرداری و 
شورای شهر بیرجند هیچ برنامه ای برای گردشگری 
گردشگری از  بخشی  متولی  حتی  را  خود  و   ندارند 

 نمی دانند. کاشانی به دعوت اخیر شهردار کرمان از 
ایران برای سفر به کرمان و شرکت در  تمام مردم 
جشنواره های تابستانه اشاره و افزود:  در کالن شهرها 
و شهرهایی همچون اصفهان، شیراز ، کرمان و یزد 
شهرداری همیشه یک پای  ثابت گردشگری است اما 
در بیرجند این گونه نیست. از زمانی که یکی از مسئوالن 
شهرداری ادعا کرد دکترای گردشگری دارد و ماحصل 
آن اتوبوس گردشگری شد و اکنون نیز نمی دانیم کجا 
است! هیچ برنامه دیگرای برای گردشگری شهری ارائه 

نشده است.

اجاره باالی بیلبوردهای شهری 
خارج از توان مجموعه های 
گردشگری برای تبلیغ است 

این فعال گردشگری با تأکید بر این که اداره کل میراث 
فرهنگی و اداره راهداری ارگان های تورگردان نیستند و 
فقط تأمین زیرساخت را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: 
شهرداری ها می توانند تورگردانی داشته باشند تا عالوه 

بر رونق گردشگری شهری، درآمد نیز کسب کنند. 
کاشانی با انتقاد از این که جای تبلیغ ۴ جاذبه ثبت جهانی 
یونسکو و 830 جاذبه ثبت ملی استان در بیلبوردهای 
شهری خالی است، تصریح کرد: شهرداری بیلبوردها را 
در اختیار بخش خصوصی قرار داده و آن ها نیز برای 
بیلبوردی مانند تقاطع قرنی ماهیانه 20 میلیون تومان 
و برای پل های عابر پیاده بیش از 10 میلیون تومان 
اجاره می گیرند. این مبالغ خارج از توان مجموعه های 
گردشگری استان برای اجاره و تبلیغ است. به گفته 
وی شهرداری به جای بستن قراردادهای یک ساله با 
بخش خصوصی،300 روزه قرارداد ببندد و باقی روزها 
را به معرفی جاذبه های استان در ایام نوروز و تابستان 

اختصاص دهد.

مدیرعامل شرکت آسیا پرواز در ادامه با بیان این که نباید 
تصور کرد هم استانی ها مجبور به گردش در استان 
هستند، اضافه کرد: با این حال نرخ باالی بلیط هواپیما و 
رخداد تصادفات جاده ای شرایطی را ایجاد کرده که هم 
استانی ها توان مسافرت نداشته باشند. لذاباید شهر و 

استان را برای تفریح خودمان نیز جذاب کنیم.

ایجاد جریان گردشگری در بیرجند ، 
کم اهمیت تر از بلوار کشی ها نیست

های  اقامتگاه  اکنون  که  این  به  اشاره  با  کاشانی 
بومگردی، هتل ها و رستوران های استان آماده پذیرش 
مسافر هستند، ادامه داد: ایجاد جریان گردشگری در 
بیرجند و در سایر شهرهای استان، اهمیتی کمتر از بلوار 
کشی ها ندارد. به گفته وی طی چند سال گذشته ، 
تنها یک بار کارگروه گردشگری در شورا تشکیل شدکه 
آن هم برای ایرالین تازه تأسیسی بود که هنوز مجوز 
هم ندارد! وضع نامناسب نظافت بافت تاریخی از دیگر 
انتقادهای مطرح شده از سوی این فعال گردشگری بود.

 بیرجند، شهری خاموش 
و مناسب برای نجوم!

عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی هم 
گردشگری شهری را از شاخص های مهم گردشگری 
دانست و افزود: شهرداری ها پایه اصلی آن هستند و 
در این بخش خدمات شهری عالوه بر شهروند محور 
بودن باید گردشگر محور نیز باشند. وی با بیان این که 

گردشگری تکلیفی قانونی در برنامه ششم توسعه بوده 
و ستاد سفر دائمی برای آن تشکیل شده است، ادامه 
داد: اما در حوزه شهری ،  کدام برنامه فرهنگی برای 
گردشگران تنظیم شده است؟ کدام پارک ما، خاص 
برای گردشگر تعریف شده است؟ کدام رویکرد فقط 

برای گردشگر است؟
وی با اشاره به این که برخی کارها جزو وظایف اداره کل 
میراث فرهنگی نبوده اما انجام داده است زیرا در وضع 
خشکسالی تنها راه نجات استان را گردشگری می داند، 
اضافه کرد: در صنعت با یک میلیارد هزینه ، یک شغل 
ایجاد می شود اما در گردشگری با مبلغی بسیار پایین تر 

می توان اشتغال زایی کرد.
عربی در بخش دیگری از سخنانش به گردشگری 
شبانه شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: بخش بیشتر 
دارند  تمایل  شب  و  هستند  کارمند  شهر  جمعیت 
برای  تفرجگاهی  اما  باشند.  گردشی در شهر داشته 
خانواده ها نداریم. از سوی دیگر روشنایی شهر بسیار 
نامناسب است، شهر خاموش بوده و زنده نیست، این 
موضوع را بسیاری از گردشگران نیز عنوان کردند و 
تاریکی شهر را حتی مناسب برای نجوم دانستند! با 
شرکت توزیع نیروی برق که درمیان گذاشتیم گفتند 
“ روشنایی معابر استاندارد است” اما نورپردازی های 
شهرهای دیگر با این روشنایی غیر قابل مقایسه است. 

کمیته برنامه ریزی شهرستان برای 
راه اندازی تفرجگاه ها اعتبار بگذارد

این که طرح خدمات شهری گردشگر  بیان  با  وی 
محور را به شورا ارائه دادیم، اما هنوز هیچ خبری نیست، 
خاطرنشان کرد: همکاران شهرداری تمایل به همکاری 
دارند اما مصوبات شورا را مانع کار می دانند. نیاز است 
نمایندگان مردم در شورا خود محرک و سرعت دهنده به 
کار باشند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
از ورودی های شهر به عنوان ویترین شهر و معرفی 
کننده جاذبه های گردشگری یاد کرد و افزود: باید در این 
مکان ها تجمعی از خدمات و بازارچه ها را داشته باشیم 
تا گردشگر مایل به توقف و حتی گردش در شهر شود.

عربی با بیان این که فرماندار بیرجند در کمیته برنامه 
ریزی اعتباری را برای راه اندازی تفرجگاه ها در استان 
اختصاص دهند، با انتقاد از این که گاهی دیده می شود 
این کمیته برای مواردی اعتبار می گذارد که واقعا نیاز 

نیست،  افزود:حتی خیلی از اعتبارات برگشت می خورند! 
که با توجه به این که  شهرداری ارگانی نیمه خصوصی 
بوده و نیاز به بودجه دارد، اعتبارات این کمیته می تواند 

کمک کننده باشد.

 بهسازی پارک صیاد شیرازی
 در برنامه کاری امسال شهرداری

شاکری معاون خدمات شهری شهرداری پس از شنیدن 
این سخنان ، اشاره ای به اقدامات انجام شده توسط 
شهرداری کرد و گفت: در جهت رونق گردشگری، سال 
گذشته شروع به ترمیم و گلکاری ورودی های شهر 
کردیم.پارک آزادی از روشنایی خوبی بهره مند نبود که 
شهرداری به آن رسیدگی کرد. وی اضافه کرد: با توجه 
به این که از میدان ابوذر به سمت شمال شهر تمام چاه 
های آب شور هستند، این موضوع موجب شده بود گونه 
های گل کاشته شده برابر با جنوب شهر نباشد، لذا 8.5 
کیلومترخط لوله انتقال آب عملیاتی شد و آب شور و 
شیرین را در مخزنی سبک سازی کردیم تا کاشت 
انواع گل و گیاه در شمال شهر انجام شود. در همین 
راستا، امسال بهسازی بلوار صیاد شیرازی و پارک صیاد 
شیرازی را به عنوان پیشانی شهر در برنامه کاری خود 
داریم.وی با بیان این که گردشگری پارک جنگلی با 
توجه به داشتن زیرساخت ها برای احداث غرفه ها و 
رستوران های مد نظر و همین تفرجگاه هایی همچون 
دریاچه پارک، خاص دیده شده است، یادآور شد: باغ ملی 
نیز ویژه گردشگری طراحی شده و تا پایان سال 50 

درصد آن آماده می شود.

نمی توان بیلبوردها را به بخش
 خصوصی گردشگری اختصاص داد!

معاون خدمات شهری شهرداری درباره بیلبوردها نیز 
خاطرنشان کرد: تمام درآمد سازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورزشی شهرداری تأمین هزینه ها برای برگزاری جشن 
های عمومی از طریق اجاره دادن بیلبوردهاست که آن ها 
را هم به بخش خصوصی واگذار کرده است و نمی توانیم 
آن ها را رایگان به بخش های گردشگری اختصاص 
دهیم، اگر بیلبورد جدیدی نیز احداث شود آن هم در 
دست بخش خصوصی خواهد بود. اما 30 استند برای 
معرفی بافت تاریخی شهر نصب کرده ایم. در پایان سال 
نیز فضاهایی را به میراث فرهنگی اختصاص می دهیم. 

گردشگری به شهرداری ربطی ندارد
کاشانی پس از شنیدن این سخنان با انتقاد از کوچکی 
استندها و دیده نشدن آن ها هنگام عبور مسافران عنوان 
کرد: از شما نمی خواهیم بیلبوردها را به بخش خصوصی 
بدهید بلکه خود شهرداری، میراث استان و شهر را از 
طریق آن ها معرفی کند. با این تفاسیر شهرداری خود 
را متولی بخش گردشگری نمی داند. شاکری نیز پاسخ 
داد: گردشگری اصال به ما ارتباطی ندارد بلکه به میراث 
فرهنگی و سایر نهادهای متولی آن مربوط است! این 
حاضر  بخش خصوصی  نمایندگان  اعتراض  سخن 
در جلسه را بر انگیخت.عربی برای ایجاد شفافیت در 
موضوعات مطرح شده، خطاب به شاکری عنوان کرد: 
بحث ما فرابخشی بودن گردشگری است و چه بخواهید 
بپذیرید یا نه بخشی از فعالیت ها وظیفه شهرداری و 
کرد:  عنوان  پاسخ  در  شاکری  است.  شهر  شورای 
شهرداری به موضوع گردشگری ورود کرده است و 
زیباسازی میادین ورودی شهر بخشی از آن می باشد. 
این در حالیست که نه میدان جزو حوزه خدمات شهری 
بوده و نه هزار و 200 متر از بلوار که ما بهسازی کردیم. 
همه شهر را هم که نمی توان یکدفعه کار کرد، شهرداری 

کار را شروع کرده و به تدریج ادامه می دهد. 
  شهر بی جاذبه  عامل فرار مردم 

ومتخصصا ن 
دکتر ارجمندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
از زاویه دیگری به صحبت درباره گردشگری شهری 

پرداخت. وی به رشد سریع جمعیت حاشیه شهر طی 
20 سال گذشته اشاره وافزود: بیرجندی های اصیل نیز 
بیشترتالش دارند مهاجرت کنند. اگر وضع را به همین 
شکل نگه داریم باز هم مهاجرت خواهیم داشت. وی 
با انتقاد از این که شهر مرده است اضافه کرد: خراسان 
جنوبی سالهاست به دلیل مرز و ورود مواد مخدر ضربه 
می خورد ولی از موقعیتی که دارد برای جذب گردشگر 
استفاده نمی کند.ببینید بانه که در زمان جنگ آسیب دیده 
بود اکنون به دلیل  مرز چه رشدی کرده است! چرا مقام 
های دست اندرکار برای باز شدن مرز و استفاده از آن 
کاری نمی کنند؟ اینگونه عالوه بر ورود کاال از مرز، 
وروداتباع افغانستان  برای درمان را نیز خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه به جای زیر سؤال بردن همدیگر 
یک دستگاه راهنما شود و برنامه هایی را برای رونق 
گردشگری تبیین کند، اضافه کرد: اگر ما که در بیرجند 
هستیم شرایط را تغییر ندهیم و شادی و اشتغال برای 
مردم ایجاد نشود وضع بهتر که نخواهد شد بلکه بدتر 
هم می شود.اوبا اشاره به نهاجرت پزشکان متخصص 
بومی از منطقه به همین دلیل افزود : وقتی از انها علت 
را می پرسیم  می گویند وقتی  فرزندانمان بزرگ می 
از  وناچار  ندارد  آنها  برای  ای  جاذبه  شوندشهردیگر 

مهاجرت به شهرهای بزرگتر می شویم ! 

ارائه خدمات ارزان تر 
برای جذب گردشگر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به 

این که 1۴ بیمارستان در استان و ۴ بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی در مرکز استان فعال هستند بیان کرد: 
اتاق با خدمات ویژه را ایجاد کردیم تا بیماران استان به 
کالنشهرها نروند. برای این اتاق ویژه نیز با همه بیمه 
های تکمیلی قرارداد بستیم.ارجمندی با تاکید بر این که 
برای جذب گردشگر در استان باید خدمات را به گونه ای 
ارزان تر ارائه داد تا بتوان با شهرهای دیگر رقابت کرد، 
ادامه داد: برای مثال هتل جهانگردی اگر همان تعرفه 
ای را از مسافر بگیرد که هتل جهانگردی ارومیه می 
گیرید ، طبیعتا گردشگر استان دیگر را ترجیح می دهد. 
زرشک و زعفران نیز  هم اگربا قیمت مشهد فروخته شود 

، گردشگر از این جا خرید نمی کند. 

بیمارستان  لغو مجوز گردشگری سالمت 
امام رضا)ع( و ولی عصر)عج(

 در صورت نبود گردشگر
شرکت  مدیرعامل  رسید  که  سخن  جای  این  به 
آسیاپرواز از دکتر ارجمندی درباره گردشگری سالمت 
سوال کرد و گفت: پس از تفاهم نامه وزارت بهداشت 
با میراث فرهنگی در این حوزه، قرار شد دفاتر مستعد 
گردشگری سالمت معرفی شوند، اما در زمان حاضر، 
میراث فرهنگی در تهران ایراد گرفته و عنوان کردند 
که بیمارستان رازی با وجود این که بخش هتلینگ 
دارد اما مجوز IPD ندارد. ارجمندی توضیح داد: فقط دو 
 IPD بیمارستان ولی عصر )عج( و امام رضا )ع( مجوز
دارند که اگر با همین منوال بدون گردشگر طی شود 
مجوز این دو نیز لغو می شود. برای پذیرش گردشگر، 
می توان بیمار را به نام بیمارستان ولی عصر )عج( یا امام 
رضا )ع( جذب کرد اما او را در بیمارستان رازی عمل 
کنیم. وی البته مشکل اصلی را موانع ورود افاغنه به 
این استان دانست و افزود: 3۶0 هزار نفر  در روستاها 
و مناطق شهری  ان سوی مرز استان زندگی می کنند 
که دسترسی آن ها به خدمات تشخیصی و پزشکی به  

سربیشه، خیلی نزدیک تر  ازهرات  است.

 60 مجتمع خدماتی و رفاهی
 جاده ای در استان 

گرجی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری نیز با بیان 
این که در تمام دنیا یکی از چیزهایی که گردشگر را 
به مناطق گردشگری هدایت می کند جاده ها هستند 

جاذبه  و هم  ایمنی  راستا هم  این  در  کرد:  اضافه   ،
داشتن جاده مدنظراست. وی با اشاره به این که یکی 
از مسیرهای منتهی به خراسان جنوبی، مسیر دیهوک 
است که چندین بار بین استان ها دست به دست گشته 
و چون انتهای هر استان بوده توجهی به آن نکردند، ادامه 
داد: طی چند سال گذشته ، این جاده به عنوان نقطه 
کلیدی اتصال شمال، شرق،غرب و جنوب کشور رونق 
گرفت، در همین راستا از سال 95 که راهداری به عنوان 
سازمان راهداری و حمل و نقل  مستقل شد، اولین برنامه 

را تأمین و توجه به این جاده قرار داد.
وی با اشاره به این که برنامه اول ما و بانده کردن جاده 
بود، خاطرنشان کرد: همچنین بهبود عالئم و ارتقاء 
ایمنی این جاده مدنظر قرار گرفت و تاحدودی انجام 
شد. از آنجاییکه جاده کویری است و در مسافت های 
طوالنی خستگی ایجاد می کند، ساخت استراحتگاه ها و 
مجتمع های رفاهی را نیز در برنامه قرار دادیم.گرجی با 
اشاره به این که تعداد مجتمع های رفاهی استان تا قبل 
سال 95 بسیار کم بود، اضافه کرد: با جذب سرمایه گذار، 
اکنون ۶0 مجتمع خدمات رفاهی در محورهای استان 
وجود دارد که از این تعداد 20 مجتمع موافقت اصولی 
گرفتند تا شروع به کار کنند،  13 مجتمع در حال ساخت 
است و 2۷ مجمتع فعال هستند. وی از ایجاد و ساخت 
استراحتگاه های موقت جهت داشتن حداقل ایمنی و 
امنیت برای مسافر سخن گفت و افزود: این استراحتگاه 
شود. می  درختان  کاشت  و  آبادی  موجب  خود  ها 

نمای 30 ساله ترمینال، 
برای گردشگر جذاب نیست

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری در بخش دیگری 
از سخنانش به سخت گیری ها برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل اشاره و گفت: اعالم کردیم اتوبوس کمتر 
از 2 سال ساخت حق ورود به شهر را ندارد که البته 
مخالفت های بسیاری نیز با ما شد، نهایتا با 5 سال 
ساخت موافقت کردیم و تا کنون کوتاه هم نیامدیم. 
این توجه ما به نوسازی در حالیست که ترمینال بیرجند 
نمایی متعلق به 30 سال پیش را دارد. گلکاری آن 
چیدمان مرتبی نداشته و به قدری محوطه را نرده 
کشی کردند که حالت زندان را تداعی می کند. بیشتر 
افرادی که از ترمینال استفاده می کنند نیز دانشجویان، 
سربازها و خانواده های این افراد هستند که هر کدام 
می توانند در شهر خود برای بیرجند و استان تبلیغ و 
گردشگر جذب کنند. توجه به زیباسازی ترمینال قطعا 
اثر مثبتی در این افراد می گذارد. گرجی به ورودی 
های شهر نیز اشاره کرد و گفت: این اداره می تواند 
کارهای ایمنی را انجام دهد، ولی زیباسازی  کار ما 

نیست بلکه تخصص شهرداری است.

 ورودی های شهر جزو حوزه
 استحفاظی است نه خدماتی!

شاکری معاون خدمات شهری شهرداری البته پاسخ داد: 
شهرداری فقط در حوزه خدماتی خود می تواند خدمت 
دهد. حوزه استحفاظی شهری متفاوت با حوزه خدماتی 
است. ورودی ها نیز جزو حوزه استحفاظی هستند اما در 
حوزه خدمات محسوب نمی شوند.به این جای سخن 
که رسید بحث بین شاکری و گرجی بر سر حوزه های 
خدماتی باال گرفت. عربی این بین عنوان کرد: میدان 
شهدای عبادی را خود شهرداری احداث کرده است  
پس زیباسازی را هم خودشان می توانند انجام دهند.

 ورود دادستان به موضوع
 زیباسازی ورودی های شهر 

ادامه شاکری خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد  در 
سفر، از شهرداری می خواهند در ورودی شهر غرفه 
و بازارچه های سنتی راه اندازی کند اما زمین های دو 
طرف ورودی های شهر هیچکدام متعلق به شهرداری 
نیست و مالک خصوصی دارد. حتی پیشنهاد دادیم 

مالک را مجاب کنیم تا زمین کاربری موقت بگیرد. 
عربی پیشنهاد داد: در ستاد خدمات سفر اعالم کنید که 
درخواست احداث بازارچه به شرط ایجاد پیش شرط 
هایی همچون داشتن زمین امکان پذیر است تا از 
آن سمت نیز اقدام شود. گرجی نیز خاطرنشان کرد: 
دادستان می تواند در این مورد ورود کند، بدین شکل 
که یا صاحب ملک فکری برای زیباسازی زمین خود 

بردارد و یا شهرداری وارد عمل شود. 
شاکری در ادامه این صحبت ها بیان کرد: حاضریم 
زیباسازی را انجام دهیم مشروط به این که نهادهای 
دیگر هم پای کار بیایند و شورا نیز مجوز بدهد. برای 
حوزه خدماتی هم اگر به شورا پیشنهاد دهیم می توان 

محدوده آن را بیشتر کرد.

اولین کار برای زیباسازی، 
انتقال صنوف آالینده است

 سرهنگ قاسمی نماینده رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیز درباره ورودی های شهر عنوان کرد: در هر 
3 ورودی شهر استقرار صنوف آالینده را به طور کامال 
جدی می بینیم و اولین کاری که برای زیباسازی الزم 
است انجام شود، انتقال این صنوف است. متأسفانه در 
بلوار امام رضا)ع( نیز تاکنون چندین بار برخورد خودرو با 

کامیون ها و مینی یدک ها را شاهد بودیم.
به گفته وی در حوزه توسعه گردشگری ، پلیس همانطور 
که در تمام ایام سال طبق وظیفه ذاتی خود پای کار 
است، در دو پیک زمانی ایام عید و تابستان نیز طرح های 

مخصوص به خود را دارد. در این راستا تعامالت الزم با 
شهرداری ها برای آشکارسازی نقاط حادثه خیز ، رفع 
نواقص تابلوها و عوامل راهنمایی و رانندگی شهری را 
پیگیری می کند تا در این ایام هم به شهروندان خودمان 
و هم به مسافران خدمات به نحو احسنت ارائه شود.وی 
به مواردی که منجر به دفع گردشگر می شود اشاره کرد 
و گفت: تصور کنید فردی از جاده مشهد قصد ورود به 
شهر را دارد ، تا تابلوی cng را می بیند گردش می کند 
اما با دستگاه هایی خراب مواجه می شود. یا مسافری که 
وارد شهر می شود اما ساعت 1:30 ظهر تمام نانوایی 
ها تعطیل هستند، قاعدتا در سفر بعدی خود بیرجند را 
به عنوان شهری که باید از آن عبور کرد در نظر می 
گیرد!  بهتر است در ایام پیک مسافرت ها نظارتی بر 
این خدمات انجام گیرد. قاسمی در بخش دیگری از 
سخنانش انتقادی به شهرداری کرد و گفت: شهرداری 
برای زیباسازی، تمام آیتم ها را دیده است جز ایمنی 
و مباحث ترافیکی ! برای مثال در خیابان معلم هنگام 
زیباسازی فضا برای گذر عابر پیاده مشخص شده اما 
آن را آشکارسازی نکردید. شهرداری که هزینه می کند، 
پروژه را نیز کامل ببیند.وی از شب های تاریک شهر 
نیز انتقاد کرد و گفت: شرکت توزیع نیرو واداره برق، 
مدعی هستند بر اساس استاندارها روشنایی داریم ولی 
اگر استاندار شهر ماست  واین روشنایی را استاندارد می 

داند شهرهای پرنور دیگر چه هستند؟ 

 پیگیری زیباسازی ورودی های
 شهر از طریق وزارت

در پایان جلسه گرجی معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری با بیان این که حریم جاده های برون شهری 
زیر نظر این مجموعه است و مجوز برای تابلوهای 
تبلیغاتی در این حریم ها را صادر می کند، اضافه کرد: 
با گرفتن مجوزی از ستاد، می توان تابلوهای تبلیغاتی 
مختص گردشگری را با درصدی پایین تر در اختیار 
گذاشت. برای زیباسازی ورودی های شهر نیز از طریق 

وزرات پیگیر خواهیم شد.
کاشانی مدیرعامل شرکت آسیاپرواز هم به شهرداری 
حاضریم  خصوصی  بخش  عنوان  به  داد:  پیشنهاد 
بدون چشمداشت ، نظراتمان را منتقل کنیم و مشاور 

گردشگری شورا و شهرداری باشیم.

دی
رآبا

 خی
س :

عک

در نشست روزنامه آوای خراسان جنوبی مطرح شد:

شورا و شهرداری غافل از گردشگری



موفقیت و انرژی

همکاری با همسر

جذابیت، اولین ضلع مثلث رابطه عاطفی

برای درک بهتر این مسئله می توان عشق را به یک 
مثلث تشبیه کرد و متغیرهای مختلفی وجود دارند که 
باید  مراقب آنها بود تا اضالع مثلث پا بر جا باقی بماند. 
اولین ضلع مثلث که زمینه برقراری پیوند است و دو نفر 
را جذب هم می کند، شور و اشتیاق و جذابیت های اولیه 
است. در شکل گیری این جذابیت ها متغیرهای مختلفی 
مثل جذابیت های رفتاری،  دخیل هستند. این مهم است 
که شور و اشتیاق و جذابیت باید کماکان در طول زندگی 

تداوم پیدا کند.
البته این توقع وجود ندارد که خیلی از جذابیت های 
ظاهری که دختر و پسر در 25 سالگی دارند، تا 45 
سالگی هم ادامه پیدا کند ولی اگر این موضوع به تدریج 
در طول زندگی نادیده گرفته شود، طبیعتا شور و شوق در 

زندگی مشترک دچار آسیب می شود.

چند نکته برای همکاری با همسر

اگر با همسرتان همکار باشید الزم است بدانید که 
چگونه زندگی تان را با مشکل مواجه نکنید. به دلیل 
رقابت در بازار شغل و وضع اقتصادی، افرادی هستند 
که زندگی خود را وقف کارشان کرده اند. این وضعیت، 
ممکن است افراد را بین کار و زندگی، دچار سردرگمی 

کند. 
راه های متنوعی برای همکاری با همسر وجود دارد، 
بدون اینکه بر رابطه شما تاثیر بگذارند. برای مثال، 
شما می توانید به عنوان همکار کار کنید، با هم کاری 
راه اندازی کنید و یا یکی از شما زیر مجموعه دیگری 
باشد. برای داشتن همکاری با همسرتان ، الزم است 
نکات زیر را دنبال کنید تا به یک تعادل سالم برسید.
شما باید در محل کار با هم ارتباط حرفه ای و شغلی 
داشته باشید، مهمتر از همه، مسائل خانوادگی را از 
مسائل کاری جدا کنید. بنابراین، هر کاری که در دفتر 
کار انجام می دهید، باید همانجا بماند و لزومی ندارد در 
خانه با همسرتان در مورد مسائل کاری بحث کنید. 
این بدان معناست که در خانه باید زن و شوهر باشید 
و در دفتر کار، مشغول کار کردن، تا بین این دو تعادل 

ایجاد شود.
 اگر کار شما مشترک و در منزل است، مانند این است 
که با همسرتان از آشپزخانه به اتاق خواب بروید. از این 
رو، محل کار شما باید رسمی باشد. این برای سالمت 
ذهنی و شغل شما بسیار حیاتی است. جدا کردن محل 
کار از محل زندگی، به ویژه در صورت کار با همسر، 

برای لذت بردن از زندگی بسیار حائز اهمیت است.
 برای برقراری یک ارتباط موفق بین همسرتان در 
خانه و محل کار، هر دو طرف باید به همدیگر احترام 
بگذارید. شما همیشه باید سر کار احترام همدیگر را 

نگه دارید و همانند یک همکار با هم رفتار کنید.

آشنایی با خواص درمانی 
چای بابونه

چای بابونه عالوه بر دارا بودن خواص درمانی فراوان، 
از دیرباز به خاطر عطر و بوی خوش آن نیز مورد توجه 
بسیاری بوده است. برای تقویت سیستم ایمنی بدن 

مفید است و عفونت های ناشی از سرماخوردگی را از بین 
می برد. بخور گل بابونه برای  بهبود آکنه و جوش های 
 صورت نیز توصیه  شده است. چای بابونه مسکنی 
و  درد  دندان  میگرن،  سردرد،  برای  العاده  فوق 
 درد های عصبی است. درد شکم را تسکین می دهد و 

التهاب را کاهش می دهد.

کلسیم موجود در 
تاج خروس ۳ برابر  شیر است

تاج خروس، گیاهی است با بیش از ۶۰ گونه و رنگ 
سرشار از مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، آهن، مس، 
منیزیم، فسفر و منگنز است. مصرف منظم آن میزان 

کلسترول و فشار خون را کاهش می دهد. کلسیم 
موجود در آن سه برابر شیر است. سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می کند. به سبب دارا بودن خاصیت منقبض 
کننده، اسهال، خون ریزی بیش از حد دوران قاعدگی و 
 زخم دهان را درمان می کند. برای درمان زخم دهان، 

دم کرده تاج خروس غرغره کنید.

باور غلط که همه  جوشانده ها 
باید شب مصرف شوند!

بدون شک جوشانده  بابونه یا گیاه شاه پسند که خواص 
آرام بخشی و ضد اسپاسمی دارند و برای هضم بهتر 
غذا و خواب راحت استفاده می شوند را آخر شب مصرف 

می کنند، اما بیشتر گیاهان و جوشانده ها باید در طول روز 
مصرف شوند: مثل سرکه قرمز که برای تسکین پادرد و 

نعناع برای بهبود دل درد استفاده می شود.
بهتر است عصر در مصرف جوشانده زیاده روی نشود 
زیرا ممکن است باعث شود در طول شب بیدار بمانید 

و کیفیت خواب تان به هم بخورد.     

جوشانده ای برای
 تسکین  درد سینه

دهنده  تسکین  خلط آور،  سیاوشون  پر  دارویی  گیاه 
عالئم  همچنین  است  ضدسرفه  و  سینه  دردهای 
سرماخوردگی را بهبود می بخشد. این گیاه دارویی دارای 

رنگ سبز دائم است. این گیاه در طب سنتی کاربرد دارد 
و از قدیم االیام برای تسکین دردهای سینه مورد استفاده 
قرار می گرفت. می توان یک تا دو گرم از این گیاه را در 
روز با یک لیوان آب جوش دم و همراه با کمی عسل 
مصرف شود؛ استفاده داروهای گیاهی با عسل تأثیر 

بیشتری دارد.

روناس، تسکین دهنده 
دردهای سیاتیکی 

روناس برای درمان زردی به کار می رود. این گیاه کبد، 
کیسه صفرا و طحال را پاک سازی می کند. ضماد تهیه 
شده از برگ و ریشه آن، کک و مک را برطرف می کند.  

دردهای سیاتیکی را تسکین می دهد. افزایش دهنده 
شیر مادر است، یبوست شدید را معالجه می کند، اشتها را 
باز می کند.برطرف کننده خارش پوست است.تورم بدن 
 را از بین می برد.میزان اوره موجود در خون را کاهش 
می دهد. هنگام شکستگی استخوان ها برای جوش 

خوردن سریع آن ها موثر است.

جویدن برگ هاي تازه مریم گلي یکي از بهترین روش هاي طبیعي براي از بین بردن رنگ دندان به ویژه تغییر رنگ هاي 
ناشي از مصرف بیش از حد چاي یا قهوه است. براي افزایش میزان اثرپذیري مریم گلي، کافي است چند برگ تازه مریم 
گلي را به خوبي بجوید و بعد میکس شده 5 گرم برگ مریم گلي تازه را روي دندان هاي خود ماساژ دهید. تکرار این ماساژ 

هر شب در مدت زمان کوتاهي کمک مي کند تا سفیدي از دست رفته به دندان هاي تان باز گردد.
برخي از درمانگران شیوه هاي درماني طب سنتي استفاده از ترکیبي از پودر زردچوبه، روغن خردل و نمک را براي 
پاکسازي دندان ها و سفید کردن رنگ دندان موثر مي دانند. آن ها براي تهیه این خمیر گیاهي سرقاشق چاي خوري پودر 
زردچوبه را با یک قاشق چاي خوري روغن خردل و مقدار اندکي نمک ترکیب مي کنند و این مخلوط را براي مسواک 

کردن دندان ها توصیه مي کنند.

پونه خواص نعناع را دارد و بیشترین خاصیت آن به رایحه و اسانس آن برمی گردد. پونه خواصی چون خاصیت ضددرد، 
ضداسپاسم گرفتگی عضالت و ضددل درد دارد. همچنین این گیاه به هضم غذا کمک می کند و مقوی معده است. 
توجه داشته باشید که نباید در مصرف پونه زیاده روی کنید به دلیل اینکه خاصیت یبوست آور نیز دارد. جالب است که 
بدانید پونه به نوعی محرک معده و اشتهاآور است. به دلیل اینکه با خوردن پونه آنزیم هایی در معده ترشح می شود که 
باعث هضم و جذب بهتر غذا می شوند. به عالوه خاصیت ضدمیکروب و ضداحتقان بینی دارد به این دلیل از اسانس آن 
در فرآورده بخور استفاده می کنند. بهترین شکل مصرف آن به صورت تازه است زیرا رایحه و اسانس بیشتری دارد. البته 
از پونه در تهیه محصوالت دارویی نظیر پماد نیز استفاده می شود. عمده خواص پونه به دلیل اسانس موجود در آن است.

خواص ضد درد و ضد اسپاسم گرفتگی عضالت با پونهسفید كننده  دندان به نام مريم گلي

طالق یک تغییر اساسی در زندگی است که شخص را دچار 
سردرگمی می کند. ناگهان خودتان به تنهایی می بایست از 
پس مواردی مانند پول بچه ها، شغل، تغییرات و موقعیت هایي 
که اعضای خانواده را تحت فشار قرار می دهد بر بیایید. در اینجا 
توصیه هایی وجود دارد که “ چگونه زندگی جدید را پس از 

جدایی شروع کنید ؟” اگر مشکالتی دارید بدانید که :
* بعد از اتمام این زندگی ، زندگی جدیدی در انتظار شماست:

 به سختی می توانید باور کنید زیرا روزی این زندگی چیزی بود 
که شما خواستار آن بودید . شما خواهان ایجاد و تداوم آن بودید .
راستی  به  آیا  بپرسید  خودتان  از  ندهید:  فریب  را  خودتان   *

 این زندگی را می خواهید یا به علت ترس دو دستی به آن 
چسبیده اید ؟ اگر فکر تنها ماندن ترسناک تر از بودن در یک زندگی 
از هم پاشیده است به ترس هایتان اجازه دهید تا تصمیم گیرنده 
باشند. آیا برای از دست دادن زندگی که بود یا می بایست باشد 

هنوز سوگواری می کنید؟
* روزهای زندگی تان را هدر ندهید: اندوهگین بودن هیچ محدوده 
زمانی ندارد اما زندگی محدود است. شما این را متوجه بشوید یا 
نشوید، زمان به سرعت سپری می شود. زمانی می رسد که شما 
باید حقیقت را بپذیرید و بگویید:“ من باید کاری برای زندگی ام 
انجام دهم بچه هایم را بزرگ کنم و کاری کنم که زندگی شاد و 

معناداری داشته باشم و شخصی فعال در جامعه باشم .” پس از هم 
اکنون قدم های استوار بردارید و به جلو حرکت کنید .

* افکار مصیبت بار را از ذهن تان دور کنید:“ زندگی من تمام شده 
 است .” “ من همه چیز را از دست دادم .” “ همه چیز خیلی بد است ” 
افکاری هستند که تاثیرات خیلی قوی بر چگونگی احساس شما 
دارند. متوجه باشید که واقعا اینها درست نیستند . زندگی شما تمام 
نشده است فقط یک شروع جدید برای شماست. تغییر پیش 
فرض های منفی در ذهن تان به تغییر احساسات شما کمک 
 می کند. شما باید به خودتان بگویید: “ اتفاقی است که افتاده !” 

می توانید کارهای زیادی را هم اکنون انجام دهید .

اتفاقی است که افتاده!

آیه روز

مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی 
که نزدیکتر از این به صواب است هدایت کند. )سوره کهف/ آیه 24(

سخن روز

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند: برترین خردمندان و پست ترین بی خردان !
)ارنست همینگوی(

چهارشنبه   * 2 مرداد   ۱۳۹۸ * شماره  ۴۴۰۴ 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

الستیک پرایدی هانکوک کره 2017 
780/000 تومان
09151641544

به یک نفرنیروی دفتری خانم و تعدادی بازاریاب
 و پشتیبان درزمینه کارت خوان نیازمندیم.

طالقانی 2- ساختمان آلما - طبقه 4 - واحد401
09159355199

واگذاری کامل یا مشارکت در فست فود 
با فروش تضمینی 

فست فود با فضایی بزرگ و شیک
 در بهترین موقعیت به دلیل مهاجرت

 به صورت نقد و معاوضه واگذار می شود.
09010565404

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

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

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

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
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خبر ویژه

اخبار کوتاه برگزاری مسابقات مهارت زندانیان
 برای اولین بار در کشور

کاری- مدیرکل زندان های استان  با بیان اینکه   در 
سال جاری  39 دوره مهارتی فنی و حرفه ای برگزار 
حوزه های  در  مهارتی  دوره  های  گفت:  است.  شده 
فناوری خودرو، جوشکاری، خیاطی، پیرایشگری، برق 
ساختمان، تعمیر لوازم خانگی و ... بوده است. وی بابیان 
اینکه  همچنین برای نخستین بار در کشور هفته آینده 
مسابقات مهارت زندانیان خراسان جنوبی با حضور 35 
شرکت کننده برگزار می شود، خاطر نشان کرد این 
مسابقات تاکنون در هیچ زندانی برگزار نشده و برای 
اولین بار در استان خواهد بود. وی با بیان اینکه یکی 
از اهداف سازمان زندان ها نیز حرفه آموزی و اشتغال 
زندانیان است افزود: بسیاری از زندانیان که وارد زندان 
می شوند حرفه  و اشتغالی ندارند و دچار بزه و آسیب 
می شوند. وی افزود: زندانیان دوره هایی که می بینند 
نیز مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج 
وام هایی به آن ها پرداخت می کند تا با ایجاد اشتغال 

بازگشت مجددی به زندان نداشته باشند.
حوادث

آب در سال جاری به “ذکری” و “جالران” می رسد

ایرنا - آبرسانی به روستاهای محروم و مرزی ذکری و جالران شهرستان درمیان با اعتبار بیش از ۱۶ میلیارد ریال در دست انجام است و امسال به بهره برداری می رسد. مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
درمیان گفت: : برای آبرسانی به روستای ذکری تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان  هزینه شده و برای تکمیل این طرح به ۲۰۰ میلیون تومان دیگر نیاز است.وی گفت: آبرسانی به روستای محروم جالران نیز 

با پیشرفت فیزیکی 35 درصد در دست انجام است. وی افزود: تاکنون در زمینه اجرای این طرح، 3۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل طرح به ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.

*نماینده ولی فقیه به همراه شماری از مسئوالن روز 
سه شنبه در آستانه سالروز عملیات مرصاد با همسر و 
فرزندان شهید صفرعلی رضایی تنها شهید عملیات 

مرصاد از خراسان جنوبی دیدار کرد.
*نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس به وزیر راه 
و شهرسازی در خصوص عدم بازگشایی محور نهبندان 

- شهداد تذکر کتبی داد.
*به گفته ی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش 
از یکهزار و 5۰۰ طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
خراسان جنوبی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در انتظار 

پرداخت تسهیالت در بانک های عامل است. 
*فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۱۲۱ کیلو و 

۶۰۰ گرم تریاک در شهرستان طبس خبر داد. 
*فرماندار نهبندان از افزایش ۲9 درصدی اعتبارات 

شهرستان نهبندان در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
*جانشین فرماندهی پادگان ۰۴ امام رضا)ع( بیرجند 
گفت: از سال 9۶ تاکنون ۴ هزار و 3۰۰ نفر از سربازان 
وظیفه در کالس های حرفه آموزی و آزمون ها شرکت 
کردند که از این تعداد یک هزار و ۸۰۰ نفر موفق به 

دریافت گواهینامه مهارتی شدند.
*ساخت 55واحد مسکونی برای ایتام و زنان سرپرست 
زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی استان آغاز شد. 
*دومین باشگاه کارآفرینان نوجوان کشور، هفته آینده 

در فردوس راه اندازی می شود. 
*کارشناس هواشناسی از کاهش سرعت وزش باد خبرداد. 
*سرپرست اداره کل ثبت احوال استان بر مراقبت از 
اسناد و اوراق هویتی افراد با توجه به در پیش بودن 

انتخابات تأکید کرد. 
*مدیرکل پزشکی قانونی از مسئوالن و خیران خواست 
برای ساخت ساختمان پزشکی قانونی در نهبندان و 

فردوس، این اداره کل را یاری کنند.

 بزرگترین مرکز گوهر تراشی شرق کشور 
در فردوس به بهره برداری می رسد

سربازی-رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس 
از بهره برداری از بزرگترین مرکز گوهر تراشی شرق 
کشور در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد و افزود: 
با توجه به وجود سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
منطقه  این  بخش  به عنوان مرکز آموزش تخصصی 
سنگ شرق کشور به متراژ 75۰ متر مربع و با همکاری 
شرکت ایمیدرو نقش مهمی در ایجاد اشتغال جوانان 
ایفا خواهد کرد.یعقوبی از وجود ۸ کارگاه فعال برای 
برادران و ۴ کارگاه ویژه خواهران در این مرکز خبر داد 
و اضافه کرد: در این کارگاهها بالغ بر ۶۰ حرفه آموزشی 
به متقاضیان عرضه می شود. وی تصریح کرد: در سال 
گذشته  هزار و ۸3۲ نفر دوره در رشته های مختلف 
آموزشی شرکت کردند که هزار و 3۲۰ نفردر مراکز 
دولتی و آموزشگاههای آزاد موفق به دریافت گواهینامه 
مهارت شده اند. وی گفت: در ۴ ماهه اول امسال نیز 
۱5۰ دوره آموزشی در قالب 73 حرفه برگزار کردیم که 

۴۰۱ نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند.

پارك جنگلی فردوس طعمه آتش شد

فرمانده انتظامی فردوس از آتش سوزی و سوختن 
۲۰۰ اصله درخت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
از اعالم مرکز فوریت های  بیان کرد: پس  فوالدی 
پلیسی مبنی بر آتش سوزی،ماموران انتظامی به همراه 
دیگر نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل 
حادثه اعزام شدند. وی افزود: با بررسی های انجام شده 
مشخص شد پارک جنگلي به علت نامعلومی طعمه 
حریق شده که با تالش عوامل انتظامی، اهالی محل، 
عوامل منابع طبیعی و آتش نشانی، آتش سوزی به طور 

کامل مهار شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اداری و استخدامی کشور

 به استان سفر می کنند

غالمی- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، از 
سفر قریب الوقوع معاون رئیس جمهور به استان خبر 
داد و افزود: در پی دعوت و دیدار استاندار با معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور به منظور سفر به استان، دکتر انصاری فردپنج 
شنبه به بیرجند سفر خواهد کرد. وی افزود: در این 
سفر یکروزه، معاون رئیس جمهور ضمن حضور در 
توسعه  راهبردی  شورای  و  اداری  شورای  جلسات 
مدیریت استان، با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان نیز دیدار خواهد کرد.

بیرجند میزبان اردوی “آلیش” بانوان کشور
اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان در بیرجند در حال 
برگزاری است و ورزشکارانی از استان های کرمانشاه، 
چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، البرز، 
اصفهان، مازندران و خراسان جنوبی در این اردو حضور 
دارند. به گزارش ایرنا، هیات کشتی خراسان جنوبی که 
از سالیان گذشته مستاجر بوده است، با همت خیران 

صاحب خانه می شود.

عملیات اجرایی خانه کشتی با حضور رسول 
خادم هفته آینده آغاز می شود

بازدید  رئیس هیات کشتی روز گذشته در حاشیه 
خبرنگاران از اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان در 
بیرجند افزود: عملیات اجرایی خانه کشتی استان هفته 

آینده با حضور رسول خادم و کشتی گیران در لیگ برتر 
آغاز می شود. سروری برآورد هزینه احداث خانه کشتی 
را ۲ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: برای احداث 

این خانه ۲ فرد خیر بومی و غیربومی اعالم آمادگی 
کرده اند.وی بیان کرد: این پروژه به مساحت سه هزار 
مترمربع ابتدای مهرشهر بیرجند احداث می شود که 

پیش بینی شده شهریور سال آینده مصادف با سالروز 
تولد »جهان پهلوان تختی« به بهره برداری برسد. وی 
اظهارکرد: در خانه کشتی استان سالنی با ظرفیت ۲ 
هزار نفر تماشاچی، سه تشک کشتی، سالن بدنسازی، 
و خوابگاه به ظرفیت 3۰۰ نفر پیش بینی شده است. 
وی با بیان اینکه افراد خیر ۱۰۰ درصد هزینه ها را تقبل 
کرده اند عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان 
نیز قول داده است در صورت پیشرفت 3۰ درصدی 
پروژه تا انتهای طرح ما را حمایت کند.   سروری با 
بیان اینکه هدف ما توسعه ورزش کشتی در استان 
است گفت: امسال برنامه ریزی برای رده های سنی 
نوجوانان و جوانان مدنظر است. اردوی تیم ملی بانوان 
آلیش کار کشور از ۲5 تیر آغاز شد و تا سوم مرداد به 

میزبانی بیرجند ادامه دارد. سرپرست تیم ملی کشتی 
آلیش بانوان هم گفت: در نخستین اردوی تیم ملی 
آلیش در سال جاری از وزن 55 تا مثبت 75 طی 
فرایند فدارسیون کشور از هر وزن سه ورزشکار حضور 
دارند. مه سیما بابایی افزود: ورزشکارانی از استان های 
خراسان  فارس،  بختیاری،  چهارمحال  کرمانشاه، 
رضوی، البرز، اصفهان، مازندران و خراسان جنوبی 
حضور دارند. وی بیان کرد: با برنامه هایی که پیش 
بینی شده سه اردوی تیم ملی تا مسابقات جهانی داخل 
سالن کره جنوبی برگزار خواهد شد. سرپرست تیم ملی 
آلیش بانوان اظهارکرد: عنوان نایب قهرمانی جهان را 
داریم همچنین در مسابقات آسیایی ترکمنستان زهرا 

یزدانی موفق به کسب مدال طال شده است.
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استاندار: رسانه ها ظرفیت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی را بازگو کنند

 استاندار با اعالم اینکه رسانه ها می توانند با معرفی 
ظرفیت های سرمایه گذاری به رشد اقتصادی مناطق 
کمتر برخوردار کمک کنند، گفت: ایرنا به عنوان تنها 
خبرگزاری رسمی دولتی می تواند در این زمینه هم در 
عرصه داخلی و هم خارجی تاثیرگذار باشدمعتمدیان 
روز دوشنبه در دیدار دکتر هاشمی،مدیرعامل سازمان 
ساختمان  در  که  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
مرکزی ایرنادر تهران انجام شد، از خراسان جنوبی 
به عنوان استانی تازه تاسیس با ظرفیت های متنوع 
در حوزه های کشاورزی و معدنی یاد و اظهار کرد: 
این استان با وجود برخورداری از مرزهای طوالنی با 
افغانستان، فرهنگ اصیل خود را حفظ کرده است.

پهناور  استان  جنوبی سومین  خراسان  افزود:  وی 
کشور است که در زمینه زیرساخت های ارتباطی 
نظیر بزرگراهها و خط آهن نیازمند سرمایه گذاری 
است. معتمدیان اظهار کرد:  محدودیت منابع آبی  
سبب شده تا در دهه اخیر ۱7۰۰ روستا در نوار شرقی 
استان خالی از سکنه شود هرچند که هنوز ۴۱ درصد 

جمعیت  را روستانشینان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: از برنامه های توسعه استان، جلوگیری 
از مهاجرت از روستاها بویژه روستاهای واقع در نوار 

به معیشت  این رو توجه  از  مرزی کشور است و 
ساکنان مناطق روستایی در اولویت است.

تبخیر  میزان  بودن  باال  وجود  با  کرد:  اظهار  وی 
آب در استان و کمبودها در تامین آب شرب مردم، 

خراسان جنوبی فاقد سند جامع آب است از این رو از 
وزارت نیرو خواسته ایم سند سازگاری مناطق استان 
ارایه کند.وی خواستار آن شد که در  و  تدوین  را 
اجرای برنامه های توسعه ای استان که با هدف ایجاد 
اشتغال و بهبود معیشت مردم تهیه شده اند، رسانه ها 
بویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی به کمک دولت 
و استانداری خراسان جنوبی بیاید.معتمدیان اظهار 

کرد: با وجود تالش رسانه ها، هنوز خراسان جنوبی 
برای مردم و سرمایه گذاران  و ظرفیت های آن 
این  از  و تالش می شود بخشی  است  ناشناخته 
کاستی با همکاری رسانه ها و از طریق آگاهی دادن 

به مردم از جاذبه ها و ویژگی های استان مرتفع شود.

اقتصاد دانش بنیان را جدی بگیرید
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز در این 
دیدار اظهار کرد: استان های کمتر برخوردار نباید به 
محرومیت افتخار کنند که از این طریق بودجه دولتی 
بیشتری بگیرند بلکه باید نگاه خود را تغییر داده و 

فعال کنند.هاشمی    را  ناشناخته خود  ظرفیت های 
توجه به اقتصاد دانش بنیان را برای توسعه بویژه در 
استان های کم برخوردار ضروری دانست و گفت: 
تالش کنید کسب و کارهای نو را در استان توسعه 

دهید زیرا به جرات می توان گفت جوانان با استفاده 
از فناوری های نو، در حال شکل دادن جریان جدید 
اقتصادی در کشور هستند.مدیرعامل ایرنا تاکید کرد: 
اقتصاد دانش بنیان از مولفه هایی است که می تواند 
در توسعه مناطق کمتر برخوردار مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از وظایف رسانه ها را انعکاس تسهیالت، 
دیدگاه ها و ظرفیت های استان ها دانست و گفت: ایرنا 

با توجه به بعد خبری خود می تواند هم در گستره 
ملی و هم بین المللی به روند جذب سرمایه گذار 
در مناطق مختلف کشور کمک کند.هاشمی یادآور 
شد: یکی از دالیل پایین بودن میزان جذب سرمایه 
گذار این است که سرمایه گذاران اطالعات کافی از 
شرایط و امکانات مناطق مختلف در اختیار ندارند و از 
این رو رسانه می تواند این ارتباط را ایجاد کرده و روند 

جذب سرمایه را بهبود بخشد.

 ایرنای چینی به زودی راه اندازی می شود
عنوان  به  ایرنا  اینکه  اعالم  با  ایرنا  مدیرعامل 
خبرگزاری رسمی کشور و انتشار اخبار به هشت 
زبان زنده دنیا ظرفیت های خوبی در عرصه بین 
المللی دارد که می تواند هم در زمینه معرفی جاذبه 
های گردشگری و هم ظرفیت های اقتصادی به 
کمک استان ها بشتابد. توسعه بخش چندرسانه ای 
و ایرنافیلم بویژه در استان ها را از رویکردهای ایرنا 
در سال 9۸ برشمرد و گفت: ایرنا می خواهد توامان 
صدای دولت، نظام و مردم باشد.وی تاکید کرد: با 
همکاری مسئوالن استانی می توان ظرفیت های 

استان ها را بیش از پیش معرفی و انعکاس داد.

لی
ورع

س:ن
عک

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده های کالسه ۹۸۰۲۷۶ و ۹۸۰۰۲۳ و ۹۷۲۹۴۰ و ۹۸۰۲۵۷ و ۹۸۰۴۵۸ و ۹۷۲۹۳۹ اجرایی آقایان 
محمدرضا حاجی پور فرزند مهدی و رضا حاجی پور فرزند مهدی و خانم راضیه حاجی پور فرزند مهدی محکوم هستند به 

پرداخت مبلغ ۴۵۶/۲۲۵/۲۳۷ ریال در حق آقای جواد خسروی و سعید عباس نیا طهرانی و مسعود پارسا و شهربانو رضائی و حسین احمدی 
 V  ۵ و GW و مبلغ ۱۷/۱۷۴/۵۴۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم علیهم تعدادی لوازم یدکی خودرو
 )شامل انواع چراغ خطر ، براکت چراغ مه شکن ، مجموعه پلوس سیلندر ، فن ، کاسه نمد ، سنسور دما اکسیژن و آب، پمپ، فن، چراغ جلو ...( 
معرفی و توقیف و مجموعا به مبلغ چهارصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و هشتصد ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده 
بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.لیست کامل قطعات در محل اجرای احکام شورا نصب و در معرض دید 

عموم قرار دارد. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری – مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ملی  شناسه  و  ثبت ۴۷  شماره  به  خاص(  )سهامی  زیرکوه  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۴۰۰۳۷۳۲۳۹۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ و مجوز شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ سازمان خصوصی 
سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد بنی اسدی به شماره ملی ۰۸۸۹۶۵۱۰۷۸به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رازقی به شماره ملی ۶۵۲۹۹۰۶۱۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین 
موهبتی زهان به شماره ملی ۶۵۲۹۶۶۲۵۳۷ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حسین احمدی به شماره ملی ۶۵۲۹۷۳۹۳۴۳ به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله احمدی شاهرخت به شماره ملی ۶۵۲۹۷۳۷۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی 
صفاری به شماره ملی ۶۵۲۹۹۷۴۶۹۵ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت آقای مهدی صفاری )مدیرعامل( و آقای محمد بنی 
اسدی )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای حسن رازقی )نایب رئیس هیت مدیره( همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد و سایر اسناد و مکاتبات شرکت با امضای آقای مهدی صفاری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه )526368(

استناد  به  ملی ۱۰۳۶۰۰۲۸۰۴۶  شناسه  و  ثبت ۱۰۶۷  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق  بنای  قهستان  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- خانم سمانه سبزه کار با کد 
ملی ۰۶۵۳۰۹۹۰۴۵ و آقای جعفر بنی اسدی با کد ملی ۰۶۵۱۸۳۷۸۳۹ و آقای سیاوش قالسی مود با کد ملی ۰۶۵۳۲۰۶۹۲۵ به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای حبیب ا... بنی اسدی به شماره ملی ۰۶۵۲۳۲۳۴۲۱ 
به عنوان بازرس اصلی و آقای کیوان سبزه کار به شماره ملی ۰۶۵۲۷۲۴۰۶۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )528475(

آگهی تغییرات شرکت قهستان بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۸۰۴۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سمانه سبزه کار با کد ملی ۰۶۵۳۰۹۹۰۴۵ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سیاوش قالسی مود با کد ملی ۰۶۵۳۲۰۶۹۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بنی اسدی با 
کد ملی ۰۶۵۱۸۳۷۸۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی با امضای آقای جعفر بنی اسدی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )528476(

آگهی تغییرات شرکت زمین شناسی کنز کاو بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۵۹۴۸ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای پرویز امینی با کدملی ۰۶۵۱۹۸۸۱۹۵ و 
آقای ایمان رحمانی مقدم با کد ملی ۳۶۲۱۹۲۴۹۲۲ و خانم سمیه رضائی با کد ملی ۰۹۴۴۸۲۵۰۹۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای مسعود قلی زاده به شماره ملی ۰۶۵۳۱۱۶۸۵۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
نوید خرم شاد با کد ملی ۰۶۵۳۱۷۸۹۴۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه 

کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )528886(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پاک سرشت بیرجند ) سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۳۸۳۵ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا به قرار 
زیر تعیین گردیدند: آقای محمدرضا گرامیان به شماره ملی۰۶۵۱۱۲۴۷۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی گرامیان به 
شماره ملی۰۶۵۱۷۰۹۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق گرامیان به شماره ملی۰۶۵۱۷۷۱۸۵۴ به سمت 
منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای محمدصادق گرامیان به شماره ملی۰۶۵۱۷۷۱۸۵۴ به عنوان مدیر 
عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقایان 
محمدصادق گرامیان )مدیر عامل( و محمدرضا گرامیان )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره ) محمدرضا گرامیان( با امضای آقای مهدی گرامیان )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری بیرجند- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526369(

تاسیس شرکت تعاونی شترمرغ آرتین بشرویه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ به شماره ثبت ۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۳۱۵۹ ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. ۱- موضوع : تولیدی دامپروری و کشاورزی، 
طیور و آبزیان. تأمین و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش انواع شترمرغ مولد و گوشتی به صورت سنتی و صنعتی. تامین و توزیع 
نهاده های کشاورزی، دام وطیور. پرورش،تولید و فروش و توزیع جوجه شترمرغ تولید، فرآوری، بسته بندی، عرضه و فروش گوشت 
شترمرغ و محصوالت تولیدی شرکت. تهیه و نصب تجهیزات سالن های پرورش طیور. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری 
 از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، 
اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
با اولویت تعاونی ها. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات 
- درصورتی که برای انجام هریک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به 
اخذ آن است. به موجب مجوز شماره ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بشرویه تاسیس گردید. 
۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ، بخش مرکزی ، شهر بشرویه، 
))پاسگاه نیرو انتظامی (( ، بلوار امام رضا )ع( ، خیابان ))کمربندی(( ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۸۱۶۹۷۸۸۹ ۴ - سرمایه 
شخصیت حقوقی : مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال که منقسم به ۶۰۰۰۰ سهم۲۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
آن نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/۴۳۷۰۶۶۶/۱۱۱/۴۰۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نزد بانک توسعه تعاون به حساب 
شماره ۱/۴۳۷۰۶۶۶/۱۱۱/۴۰۰۶ پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ - اولین مدیران: آقای 
محمد رمضانی با شماره ملی ۰۸۲۰۱۲۰۱۱۱ و آقای امیر عابدیان با شماره ملی ۰۹۳۴۵۸۹۸۷۹ و آقای مصطفی عراقی با شماره ملی 
۰۷۹۴۹۹۲۶۲۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم هانیه حیدری با شماره ملی ۰۹۴۶۳۰۵۸۶۲و آقای محمد حسین پور با 
شماره ملی ۰۸۸۰۰۷۷۶۰۳به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای محمد رمضانی 
با شماره ملی ۰۸۲۰۱۲۰۱۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر عابدیان با شماره ملی ۰۹۳۴۵۸۹۸۷۹ به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی عراقی با شماره ملی ۰۷۹۴۹۹۲۶۲۵به سمت منشی هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند . ۶ - دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات و اوراق 
بهادار با امضای آقای محمد رمضانی )رئیس هیئت مدیره ( به اتفاق آقای امیر عابدیان )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و 
اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای امیر عابدیان )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود . ۷ - بازرسان شرکت: آقای جواد قبادی 
با شماره ملی ۰۹۲۱۳۱۲۸۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید مودی با شماره ملی ۳۶۱۰۲۵۳۸۲۷ به سمت بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۸ - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )527784(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پاک سرشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۳۸۳۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقایان محمدرضا گرامیان به شماره ملی۰۶۵۱۱۲۴۷۲۷و مهدی گرامیان به شماره ملی۰۶۵۱۷۰۹۱۷۲و محمدصادق گرامیان به 
شماره ملی۰۶۵۱۷۷۱۸۵۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای امیر صدری به شماره 
ملی۰۶۵۱۷۸۴۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مهدی عریانی به شماره ملی۰۶۵۱۹۰۷۰۲۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری بیرجند - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526370(

تاسیس شرکت بین الملل هوشمند سازان عرصه اطالعات ساختمان )سهامی خاص( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۵۹۷۸ به 
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۷۵۶۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: دربرگیرنده امور طراحی ساختمان با شیو ه های نوین پیمانکاری، مشارکت و مدیریت طرح مربوط به ساخت و مقاوم 
سازی و بهسازی و نوسازی ساختمان ها و سازه هاو ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و 
ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، 
سازمان ها شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
 مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، خیابان امام موسی صدر شرقی ، پالک ۰ ، ساختمان پارک علم و 
فناوری ، طبقه زیر زمین )منفی یک( کدپستی ۹۷۱۸۶۴۳۶۸۳ 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 
۴/۰۱۳۱/۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مدرس با کد ۶۸۱۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: آقای سید رضا امیرآبادی زاده به شماره ملی ۰۶۴۰۴۵۳۲۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت ۲ سال، آقای محمود نوفرستی به شماره ملی ۰۶۴۰۴۸۰۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای سید علی 
قاری زاده به شماره ملی ۰۶۴۰۵۱۳۰۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای 
آقای سید رضا امیرآبادی زاده )مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
حسین جراحی فریز به شماره ملی ۰۶۴۰۱۷۹۱۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی نوروزی به شماره ملی 
۰۶۴۰۵۶۷۵۶۸ 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 )527944(

آگهی تغییرات شرکت دیبا کاوش ونداد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۲۷۳۲ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان رامین همتی به شماره ملی۰۶۵۳۱۸۷۶۳۷ و علیرضا 
همتی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۷۳۰۳۸ و خانم معصومه اسماعیلی پیشبر به شماره ملی ۶۵۲۹۹۷۱۸۴۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم مریم لطفی با کد ملی ۰۶۵۱۷۳۴۹۱۶ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم 

معصومی با کد ملی۰۶۵۳۲۳۰۳۶۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526707(

آگهی تغییرات شرکت دیبا کاوش ونداد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۲۷۳۲ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای رامین همتی به شماره ملی۰۶۵۳۱۸۷۶۳۷به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا همتی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۷۳۰۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه اسماعیلی پیشبر 
به شماره ملی ۶۵۲۹۹۷۱۸۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای سیدرضا موسوی با 
شماره ملی۰۶۵۳۱۶۹۹۳۰به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. ۳ - کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور از 

قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای رامین همتی )رئیس هیئت مدیره( و مهرشرکت معتبر است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )526708(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۱۰۲ در قبال محکومیت آقای امین خزاعی فرزند علی به پرداخت مهریه خانم 
روحانی به تعداد ۴ عدد سکه بابت اقساط مهریه ، یک دستگاه سواری پژو تیپ جی ال ایکس مدل سال ۱۳۸۲، رنگ نوک 

مدادی متالیک با شماره انتظامی ۷۲ د ۷۶۱ ایران ۳۲ توسط محکوم علیه معرفی و توقیف شده است که مطابق نظریه کارشناس خودروی 
مذکور تا تاریخ ۹۸/۱۰/۷ دارای بیمه ، خودرو دوگانه سوز دستی می باشد وضعیت الستیک های جلو ۲۰ درصد و الستیک های عقب صاف 
می باشد، شیشه جلو شکسته ، آینه بغل سمت چپ شکسته، کاپوت جلو قسمت جلوی کاپوت قدری آسیب دیده و گریسی صاف شده 
است نیاز به ترمیم دارد و سینی چراغ خطرهای عقب صندوق عقب قدری آسیب دیده و ستون اتاق عقب سمت راست قدری آسیب دیده 
و بدنه سمت راست از ابتدای گلگیر جلو تا انتهای گلگیر عقب خراشیدگی رنگ دارد وضعیت آمپرجات، جلو داشورتی، صندلی ها، رودری 
ها متوسط و با توجه به وضعیت ظاهری خودرو و موارد اعالم شده و با توجه به نوسانات قیمت بازار فعلی خرید و فروش خودرو در حال 
حاضر به مبلغ بیست میلیون تومان ارزیابی شده است و قرار است از طریق مزایده در تاریخ ۹۸/۵/۱۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر 
شعبه دوم اجرای احکام مدنی ) خانواده ( به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به د دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 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

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 رسمي
 برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۰ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۱ و کالسه شماره های ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۸ و 
۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 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 ۱۵ روز 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. 
بخش ۱۱: قطعه مفروزه مزرعه مشاع و تلخی زول پالک ۱۳۰۵- اصلی. آقای محمد حکیمی نیا )از محل مالکیت آقای شاه رضا طاهری 
و خانم صغری طاهری( فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۸۹۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۸۴۶۵۸۸۲ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
و مشجر به مساحت ۱۸۷۹۳/۴۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳۰۵- اصلی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه مزرعه و قنات تلخی 
 زول( واقع در اراضی مشاع مزرعه تلخی زول بخش ۱۱ قاین خریداری شده از ورثه شاه رضا طاهری )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه( 
محرز گردیده است و در تصرف دارد. آقای محمد حکیمی نیا )از محل مالکیت آقای شاه رضا طاهری و خانم صفری طاهری( فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه ۸۹۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۸۴۶۵۸۸۲ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات دامداری به مساحت 
۲۸۱۱ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳۰۵- اصلی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه مزرعه و قنات تلخی زول( واقع در اراضی مشاع 
مزرعه تلخی زول بخش ۱۱ قاین خریداری شده از ورثه شاه رضا طاهری مالک رسمی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه( محرز گردیده 
است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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 اصالح طلبان باید در انتخابات
 آینده با معتدل ها ائتالف کنند

علی مطهری با بیان اینکه ما باید از امکانات موجود 
حتما استفاده کنیم و کنار کشیدن از انتخابات به ضرر 
اصالح طلبان و کشور است ، گفت : اصالح طلبان 
باید به طور فعال در انتخابات شرکت کنند و حتی با 
معتدل ها ائتالف کنند تا کرسی های بیشتری را در 

مجلس آینده به دست بیاورند.

دشمن از محلی که قادر به رویت
 ما نیست، منتظر غافل گیری باشد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه همگان 
واقفند که دوران گردن کلفتی و پرسه زدن در دریا 
تمام شده و باید به منافع ملت ها و حق حاکمیت همه 
کشور ها احترام گذاشت، گفت: دشمن در بعضی جا ها 
ما را رصد می کند، اما در برخی نقاط هم قادر به رصد 
ما نیست. دشمن از محلی که قادر به رویت ما نیست، 

منتظر غافل گیری باشد.

گزافه گویی پمپئو: ایران
 ترامپ را خوشحال کند!

وزیر خارجه آمریکا گفت: آنچه ما از ایران می خواهیم 
آن است که مانند کشوری عادی رفتار کند و منافع 
آمریکا را در سراسر دنیا تهدید نکند. اگر آن ها چنین 
کنند، رئیس جمهور ترامپ خوشحال خواهد شد که 

مانند دیگر کشورها با آنان رفتار کند.

سردار جاللی: مذاکره با آمریکا 
»اسم رمز فتنه« است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
در شرایط فعلی دشمن ناچار است به ریسمان مذاکره 
در شرایط  آمریکا  با  مذاکره  متمسک شود، گفت: 

فعلی اسم رمز فتنه و برای کشور یک سم است.

اعالم آمادگی عمران خان برای 
میانجیگری میان ایران و آمریکا

صورت  در  که  کرد  اعالم  پاکستان  وزیر  نخست 
خواست یکی از طرفین و قبول طرف دیگر، اسالم 
آباد آماده میانجیگری میان تهران و واشنگتن است.

اقلیتی قارون صفت با ماشین های 
میلیاردی در خیابان  ها رژه می روند

حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری گفت: امروز اقلیتی قارون صفت سوار 
بر ماشین های چند میلیاردی در خیابان ها رژه می روند.

 حاضرند به خاطر روحانی مورد لعن
 و نفرین اصولگراها واقع شوند

حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: حاال چون 
اصالح طلبان از آقای روحانی حمایت کردند حاضرند به 
خاطر همین حمایت شان مورد لعن و نفرین دوستان 
ایرادی به آن ها  اصولگرا واقع شوند و ما هم هیچ 
نمی گیریم و اشکالی ندارد ولی این دولت مهم ترین 

و بدترین مشکلش این است که زبان گویایی ندارد.

نامه »الریجانی« به »روحانی« 
درباره  افزایش حقوق کارمندان

اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در جمع 
خبرنگاران گفت: مجلس در رابطه با حقوق کارکنان 
هزار  آن ۴۰۰  فرمول  که  داشت  مصوبه ای  دولت 
تومان افزایش و تا ۱۰ درصد بود اما دولت بر اساس 
قانون عمل نکرد. لذا آقای الریجانی نامه تطبیق 
قوانین را خطاب به رئیس جمهور در رابطه با نقص 

اجرای قانون توسط دولت نوشت.

چرا صدور کارت پایان خدمت
 دچار تاخیر شد؟

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: با اقداماتی که در سال های اخیر از سوی 
ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا 
انجام شده است، نه تنها زمان صدور کارت پایان خدمت 
افزایش پیدا نکرده، بلکه این مدت کاهش نیز داشته 
و حتی مواردی بوده که سرباز طی یکی دو روز پس 
از پایان خدمت، کارتش را نیز دریافت کرده است.وی 
درباره اینکه چرا روند صدور کارت پایان خدمت برخی از 
افراد طوالنی شده است، گفت: اوال الزم است این افراد 
مطمئن شوند که آیا کارت به آدرس شان ارسال شده یا 
نه. چرا که ممکن است هنگام ارسال کارت، کسی در 

خانه و آدرس اعالم شده حضور نداشته باشد.

آمار جالب ابتکار
 از داخل خانه مردم

معاون رئیس  جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
خانواده ها برای گفتگو زمان نمی گذارند به طوری که 
ساعت گفتگو از دو ساعت به ۲۰ دقیقه کاهش یافته 
و  شنیداری  قدرت  و  افزایش  سوءتفاهم  است. 

حل وفصل مسائل کاهش  یافته است.

وزیر صنعت: سود مرکب را
 به رسمیت نمی شناسیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما موضوعی 
به رسمیت نمی شناسیم. را  به عنوان سود مرکب 
قانونی  نه  و  شرعی  نه  مرکب  سود  افزود:  وی 
است و باید حذف شده و نباید گرفته شود چراکه 
تولیدکنندگان را با مشکالت بسیار روبرو می کند. 
بر اساس این مطلب، نمایندگان مردم در مجلس 
موسسات  و  بانک ها  الزام  دوفوریتی  طرح  کلیات 
اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف 
کردند. تصویب  را  گیرندگان  تسهیل  بدهی  از 

فروردین امسال بود که دولت اعالم کرد »ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده 
است و از این پس این محصول پروتئینی با هدف 
نیمایی  ارز  با  نرخ ها  یکسان سازی  و  رانت  حذف 
وارد خواهد شد.« دلیل دولت برای قطع ارز دولتی 
برای واردات گوشت این بود که پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات گوشت قرمز، نه تنها قیمت این 
کاال را کاهش نداد بلکه با دوقیمتی شدن گوشت، 
یافت،  افزایش  آن  توزیع  و  واردات  از  سوء استفاده 
نرسید  هدف  گروه های  به دست  یارانه ای  گوشت 
و رانت زیادی پیرامون آن در داخل شکل گرفت.

بعد از گوشت 3 کاالی دیگر کره، حبوبات و چای از 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج و واردات آن مشمول 
دریافت ارز نیمایی شد. بر اساس آمار وزارت جهاد 
کشاورزی سال گذشته در قبال تخصیص ارز دولتی 

به نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های دامی و 
کاالهای اساسی، میزان واردات این کاالها به ۱۲ 
میلیارد دالر رسید. ۱۲ میلیارد دالری که به صورت 
هدفمند توزیع نمی شود و سهمی هم در تقویت 
هدف  با  دولت  است.  نداشته  مردم  خرید  قدرت 
حمایت از مصرف کنندگان داخلی به تولید برخی 
از کاالهای اساسی و مصرفی مردم یارانه می دهد 
تا این محصوالت با قیمت ارزان تری به دست آنها 
برسد، اما این اقدام برای مثال در مورد واردات گوشت 
قیمت آن را کاهش نداد بلکه با قطع ارز دولتی و 
کاهش رانت در واردات، قیمت ها در بازار متعادل تر 
شد. در خصوص کاهش نیافتن قیمت کاالها با وجود 
تخصیص ارز دولتی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: »سال گذشته با توجه به نوساناتی 
که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز 

ارزان قیمت ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰تومان به برخی از 
کاالها گرفت؛ اما در این بین با توجه به رانت های 
ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کاالهای مشمول 
ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، برخی 
از متولیان امر، توصیه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 

نظام پولی کشور داشتند.«
مقایسه قیمت ها قبل و بعد از
 تخصیص و حذف ارز دولتی

واردات  برای  یارانه ای  ارز  پرداخت  از  هدف دولت 
برخی کاالهای استراتژیک حمایت از دهک های 
 متوسط و پایین جامعه است. با وجود اینکه برخی
 بر این باورند که حذف ارز ترجیحی برای واردات این 
کاالها در افزایش قیمت آنها تأثیر دارد، اما آن طور که 
آمارها نشان می دهد حذف ارز ۴ کاال موجب شوک 
قیمتی نشده و حتی شتاب افزایش قیمت ها کند شده 

است. برخی هم براین باورند که شاید در کوتاه مدت 
خروج کاالها از سبد ارز ۴۲۰۰ سبب تغییرات قیمتی 
شود اما در میان مدت براساس سازوکارهای عرضه 
و تقاضا تثبیت می شود. به زعم بسیاری از کارشناسان 
همان طور که تخصیص ارز دولتی به کاالها نباید 
مشمول تمام دهک های درآمدی باشد، قطع ارز 
آن نیز نباید شامل تمام گروه ها باشد. کارشناسان 
پیشنهاد می دهند دولت برای واقعی شدن قیمت ها 
ارز ترجیحی را قطع کند، اما در عوض به گروه های 
هدف )کم درآمد جامعه( یارانه مستقیم بپردازد تا سبد 
هزینه خانوار دهک های هدف تحت تأثیر قرار نگیرد. 
تحلیلگران اقتصادی براین نکته تأکید می کنند که 
خروج کاالها از سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنی پایان 
مسئولیت دولت نیست، بلکه حذف در برابر ترمیم 

قدرت خرید کم درآمدهاست.

تجربه بعد از خروج
بر اساس آمار سازمان حمایت، با حذف ارز دولتی ۴ 
گروه کاالیی روند شتاب افزایش قیمت ها در چهار 

گروه کاالیی کند شده است. 
یارانه تولید به جای واردات

آمار به خوبی نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی چه تأثیری بر کل اقتصاد دارد. 
در سال های اخیر سیاستگذاران پرداخت یارانه به 
نهاده های تولید مانند یارانه کود و سم، تجهیزات 
و ادوات کشاورزی، بذر، انرژی و... تالش کرده اند 
با وجود مشکالتی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم، 

کشاورزی و تولید را توجیه پذیر کنند.      

خروج رانت خواران، ورود سرمایه گذاران

لیست دوتابعیتی ها جنجالی شد!

علیرضا رحیمی نماینده تهران، در تذکر اصل 75 
به انتقادات از سوالش از وزیر دفاع درباره پخش 
فیلم دوتابعیتی ها در صحن مجلس اشاره کرد و 
گفت: یک تذکری آقای قاضی پور مطرح کردند 
که در آن صحبت های من تحریف شد و گفتند 
من به سپاه حمله کردم و سپاه را تضعیف کردم در 
حالی که این برداشت اشتباه است. وی گفت: اوال 
سپاه نه تضعیف شدنی است، نه کسی در مجلس 
مخالف سپاه است بلکه ما مخالف سیاست های 
دوگانه هستیم سپاه پاسداران همانطور که امام )ره( 
فرموند نور چشم کشور است، سپاه در حوزه دفاع 

و دفاع از آرمان های انقالب کارنامه روشنی دارد 
و نیازی نیست که کسی با ادعای انقالبی گری، 
به هیچ  لذا من  قرار دهند  را سپر  دیگر  عده ای 
نبود  سپاه  تخریب  جهت  در  صحبت هایم  وجه 
بلکه در جهت صیانت بخشی به سپاه بود اگر فیلم 
محرمانه ای در سازمان اطالعات سپاه تهیه می شود 
این سپاه است که باید حساسیت داشته باشد و حتی 
اگر در صحن مطرح شد علیه نماینده شکایت کند. 
وی در ادامه اظهار کرد: از آقای رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه سوالی را در خصوص دو تابعیتی ها مطرح 
ناراحت شده اید. شما که تحول  کردم، شما چرا 

را وارد قوه قضائیه کرده اید ظرفیت دادستان کل 
کشور را فعال کنید تا اگر در کشور یک نفر به 
رئیس قوه اعالم کرد تابعیت انگلیسی دارد و به 
دروغ این خبر را در سراسر کشور منتشر کردند، 
دادستان کل کشور بالفاصله ورود کند.عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سوال من 
از رئیس قوه قضائیه این بود که اگر یک نفر نسبت 
دروغ را به رئیس قوه قضائیه نیز می داد، آیا دادستان 

سکوت می کرد.
رحیمی : معلوم نیست لیست

 دوتابعیتی هارا از کجا آورده اند ؟!
نماینده اصالح طلب مجلس تصریح کرد: برخی 
امنیت  تحریفات در خصوص جلسه کمیسیون 
دوتابعیتی ها  نفره  صد  لیست  شد،  مطرح  ملی 
توسط هیئت تحقیق و تفحص به ریاست آقای 
درصد   7۰ که  شد  تهیه  قدوسی  کریمی  جواد 
تکذیب  اطالعات  وزارت  توسط  لیست  این 
شد، دستگاه های دیگر مانند وزارت نفت، جهاد 
مانده  تعجب  کمال  در  دانشگاه ها  کشاورزی، 
از کجای نظام جمهوری  لیست  این  بودند که 

به  متهم  را  افراد  زور  به  و  تهیه شده  اسالمی 
دوتابعیتی بودن می کنند. رحیمی افزود: حتی در 
جلسه ای که آقای کریمی قدوسی گزارش آن 
با معاونت ضدجاسوسی وزارت  ارائه می کند  را 
در حضور وزیر اطالعات آقای کریمی قدوسی 
جلسه را به تنش کشاندند، اینکه رئیس جمهور 
تابعیت اسکاتلند دارد، به عنوان یک دروغ بزرگ 
شما و دوستان شما در تلویزیون مطرح کردید، 

آقای کواکبیان نقشی در این ماجرا نداشت.
قدوسی:گفته بودم لیست

 را نباید منتشر کرد
نفر   ۲7 سوال  پس  در  گفت:  قدوسی  کریمی 
درخصوص  دفاع  وزیر  از  مجلس  نمایندگان  از 
نفوذ و بحث دوتابعیتی ها، وزیر دفاع  کندوهای 
به مجلس آمد و 5 مرتبه علیرضا رحیمی نماینده 
سوال کننده نام مرا مطرح کرد و سوال رسمی من از 
وزیر امور خارجه که درباره نفوذ در تیم مذاکره کننده 
هسته ای و نقش دری اصفهانی در این تیم بود و 
همچنین درخصوص اظهاراتم درخصوص دوتابعیتی 
بودن رئیس جمهور بیان کردند.نماینده مردم مشهد 

افزود: اگر اسمی از یک نفوذی و دوتابعیتی برده 
شد، سوال این است که ما با چه قدرتی این کار 
را انجام دادیم؟ طرح بررسی دوتابعیتی ها را مجلس 
به تصویب رساند و رأی هیئت تحقیق و تفحص از 
سوی رئیس مجلس به من ابالغ شد و کار تحقیق 
و تفحص بدین ترتیب آغاز شد.وی بیان کرد: پس 
از این با وزیر اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و 
وزیر امور خارجه نشست هایی داشتیم که هر کس 
دوتابعیتی است را احصا کنیم و حدود یک سال 
روی این موضوع کار کردیم. گزارش این مهم را 
در کمیسیون امنیت ملی قرائت کردیم. در همانجا 
لیستی به پیوست این گزارش به کمیسیون ارائه شد 
و من در آنجا گفتم که این لیست را نباید منتشر کرد 
چرا که جامعه پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد. 
وی افزود: برخی آقایان در همان جلسه از جمله 
آقای کواکبیان اصرار کردند که اسامی قرائت شود. 
با اصرار عزیزان، آقای جمالی نوبندگانی اسامی این 
یکصد نفر را قرائت کرد. پس از آن هم بنده عنوان 
کردم که مصلحت نیست این اسامی از کمیسیون به 

بیرون درز کند.

اجرای نمای ساختمان، گرانولیت، رومی، شسته
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی

واگذاری مدیریتی و انجام حجمی 
امور نظافتی خوابگاه های دانشجویی

مدیریتی  واگذاری  عمومی  مناقصه  دارد:  نظر  در  بیرجند  دانشگاه 
فراخوان  شماره  به  دانشجویی  های  خوابگاه  نظافتی  امور  حجمی  انجام  و 
)۲۰۹۸۰3۰۲۵۷۰۰۰۰۰۲( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 
سامانه چهارشنبه ۱3۹۸/۵/۲ می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 
سایت: ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۱3۹۸/۵/۲ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 
۱۲ روز شنبه ۱3۹۸/۵/۵ زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز چهارشنبه 
۱3۹۸/۵/۱۶ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: انتهای بلوار شهید آوینی - پردیس 
دانشگاه بیرجند و تلفن: ۵۱-۰۵۶3۲۲۰۲۰۴۹ اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت 

انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹3۴
دفتر ثبت نام:  ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

میـدان شهـدا، جنـب بانک صادرات، ساختمـان آوا  ۳۲۲۲۴۱۱۳

ثبت نام کربال )عرفه( زمینی 
تعـداد محـدود

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

برای اولین بار در بیرجند

۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 
زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی

 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.

۲0 % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مرداد ماه
آدرس: معلم 2۷  ، زیبایی رونیکا     تلفن: 32۴2۵۰۰2  مدیریت : اصدقی


