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2هر ماه یک افتتاح طرح های بسیج سازندگی در استان ها5وجود 9 کانون بحرانی در نهبندان2هشدار مدیریت بحران درباره وزش باد شدید و گرد و خاک 
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* هرم پور

امید به آغاز تحولی 
جدید در بنیاد!

یک سال قبل در چنین روزها و حال و 
هوایی، در حرم مطهر حضرت معصومه 
سالم ا... علیها، برای اولین بار، مهندس فتاح 
را از نزدیک مالقات کردم؛ همان مرد ساده، 
بی تکلّف، مردمی، بدور از هرگونه تشریفات، 
بی هراس از هر اتفاق ناگوار، با همان تن 
نحیف و کت و شلوار ساده و البته چهره ای 
مصمم و پر اراده، همتی بلند و چشمانی 
امیدوار به خدمت به محرومان!  شایداگر 
همان چند لحظه و چند کلمه صحبت  
بین من و ایشان در راهروی خروجی حرم 
اتفاق نمی افتاد، اینقدر به انتخاب و انتصاب 

رهبری بیشتر از  ... ادامه در صفحه 2

معاون رئیس جمهور : این همراهی را با خراسان جنوبی خواهیم داشت که دستگاه های ملی در توزیع سهمیه های استخدامی، 
سهم درخوری را در اختیار این استان قرار دهند* قول صدور مجوز استخدام هیات علمی در دانشگاه بیرجندمطابق برنامه و 

ابالغ وزارت علوم* استاندار: برای انجام ماموریت ها با کمبود شدید نیروی انسانی به خصوص در شهرستان ها مواجه هستیم
صفحه ۵

به دستور استاندار انجام شد:

 برپایی میز خدمت در
  میعادگاه های نمازجمعه

صفحه 2

دولت توسعه عناب را
 به قم! واگذار کرد

صفحه  3 

34 درصد پست های سازمانی در استان بالتصدی است

سازمان های نصفه و نیمه

 

 

 

 اگر اروپا اذیت کند مانع
 صادرات مواد مخدر نمی شویم

حجت االسالم گلپایگانی :

صفحه  6

صبری که دشمن را گستاخ 
کند،  صبر راهبردی نیست

سعید جلیلی :

اصالح طلبان باید گسترده 
در انتخابات شرکت کنند

علی مطهری:

صفحه  6

صفحه  6

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در نظر دارد: یک فقره مناقصه پروژه عملیات اجرای بخش 
دوم وکارهای تکمیلی در پروژه آبرسانی به محالت عشایری بمرود شهرستان زیرکوه با شماره 
فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳6۵۴۰۰۰۰۰۱ از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس: www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط دعوت 

می نماید در تاریخ مقرر شده در این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

نام و نشانی
 مناقصه گذار

اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی - بلوار شهدای عبادی 
 تلفن 9-32233۷۰۶- ۰۵۶ و کدپستی 9۷۱9۸۷33۵۱

عملیات اجرای بخش دوم و کارهای تکمیلی در پروژه آبرسانیموضوع مناقصه
 به محالت عشایری بمرود شهرستان زیرکوه

اجرای خط انتقال به همراه حوضچه های مورد نیاز و مخزن بتنی، تکمیل عنوان پروژه
ایستگاه پمپاژ )کارهای تکمیلی، ابنیه، کارهای مکانیکی و الکتریکی(

 به همراه اجرای تاسیسات برداشت در محالت عشایری بمرود

شرایط 
مناقصه گران

دارا بودن گواهی صالحیت در آب با حداقل پایه ۵ از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

۷ ماه شمسیمدت اجرای پروژه

چاه عشایری بمرود - شهرستان زیرکوهمحل اجرای پروژه

4۱/4۷3/۸۵۶/9۶۰ ریال )چهل و یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه مبلغ برآورد اولیه
میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و نهصد و شصت(

اعتبارات ملیمحل تامین اعتبار

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

 2/۰۷3/۷۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد هزار (
 - دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل دریافت اسناد 

مهلت
 دریافت اسناد

۱39۸/۵/۵ لغایت ۱39۸/۵/9

آخرین مهلت 
عودت اسناد

تا پایان وقت اداری مورخ ۱39۸/۵/2۷

زمان و محل جلسه 
بازگشایی پاکات

۱39۸/۶/3 - در محل اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

به اسنادی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی خانواده محترم آسیابان

ضایعه درگذشت

 مرحوم غالمرضا آسیابان 
ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن 

عزیز از دست رفته، سالمتی و طول عمر با عزت
 برای شما عزیزان از درگاه قادر متعال خواستاریم. 

خانواده رسمی 

اعزام نصاب به عمان و گرجستان   شرح در صفحه آخر

همسر و پدر عزیزمان...

“شـادروان حسـن موذنـی”
در چهاردهمین سال عروجت

  یاد و خاطره خوبی هایت را  مرور و جای خالی ات را
 حس می کنیم. روحت شاد و یادت گرامی باد

 از طرف همسر و فرزندانت

در مقام شما چه می توانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف
و رحمت را بر رگ های خسته و کوفته مان جریان دادید ، 
در ماتم مرحوم پدرمان  محبت های شما بزرگواران ، چه آن 
کس که به قدوم مبارک خود و چه آن کس که با ُگل خاطر 
سوگوارمان را تسلی بخشید و چه آن عزیزی که به خط و 
جراید گرد غم از چهره غمگین ما زدود را چگونه سپاس 
گوییم که با این عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما 
 نیستیم، پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم

و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف از روی عنایت خویش باشد.

با تقدیم احترام خاندان  جالل زاده 

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

پـدر ومـادرگـرامی:
برای انتخاب مدرسه محل تحصیل فرزندتان  ،

توجه به نیازهای  او ضروری  است. 
کودکان حق دارند در محیطی وسیع ،شاد و جذاب 

با دبیرانی دلسوز و متعهد و کالس های مجهز تحصیل کنند.
انتخابی احساسی؛ برپایه تصور ،تبلیغات  یا  بَِرند آموزشگاه یعنی 
امکانات  مقایسه  و  . مشاهده  نادیده گرفتن حقوق کودکان 

مدارس  به تصمیم گیری برای انتخاب بهتر کمک  می کند
32423۵۰۶-32433۷99  - ۰9۱۵۱۶۰۵۷3۰  

"غیر انتفاعی"دبستان و  پیش دبستانی  پسرانه  استقالل
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تگزاس 2 پرفروش ترین فیلم سینمایی در خراسان جنوبی

صداوسیما-تگزاس 2 پرفروش ترین فیلم سینمایی در خراسان جنوبی در سه ماه نخست امسال بوده است. سرپرست اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد با اشاره به  اکران 33 فیلم در این مدت 
در سینماهای خراسان جنوبی گفت: 24 هزار و 500 نفر برای دیدن فیلم به سینماها رفتند که 131 میلیون تومان درآمد داشته است.غالمی با بیان اینکه تگزاس 2 با 20 میلیون تومان فروش، 
پرفروش ترین فیلم سینمایی در این مدت بود افزود: فیلمهای رحمان 1400 و شبی که ماه کامل شد در رده های بعدی قرار دارد. وی گفت: قیمت بلیتهای سینما از پارسال تاکنون هزار تومان 

امید به آغاز تحولی
 جدید در بنیاد!
* هرم پور
... )ادامه از صفحه یک( اینقدر به انتخاب و انتصاب رهبری 
بیشتر از قبل ایمان نمی داشتم؛ هر چند همه و همیشه 
داریم و  انقالب،ایمان  این  فرزانه  قائد  انتخابهای  به 
سخت امیدوار؛ »اهّم توصیه  های اینجانب اوالً اهتمام به 
توانمندسازی تهیدستان و مصروف کردن این امانت ملّی 
در جهت آبادانی و پیشرفت جامِع مناطق محروم، و ثانیًا 
رعایت دقیق بندهای اقتصاد مقاومتی، وثالثاً به کارگیری 
نیروهای جوان و متخصص و انقالبی و جریان سازی 
فعالیت جهادی در همه ی بخش های این بنیاد است« 
این بخشی از حکم انتصاب آقای پرویز فتاح از سوی 
مقام معظم رهبری در سی و یکم تیر سال جاری به 
عنوان رئیس جدید بنیاد مستضعفان است؛ احکامی که 
این سالها، با دقتی مضاعف در آنها می توان چهار محور 
مهم و عمده ی میزان رضایت معظم له از مدیریت 
سابق، انتظار ایشان از مدیر منصوب جدید، افق های 
دید ایشان برای آینده و  در نهایت انتظار جامعه عمومی 
و مردم از این انتصابها را یافت. واقعیت آن است که 
قراین و شواهد محیطی و اجتماعی، وجود حساسیت 
های باالی مردمی و در برخی موارد،  نارضایتی هایی 
از اقدامات، تصمیم ها و عملکردهای بنیاد طی سالهای 
پس از انقالب را در جامعه نشان می دهد. این ماهیت 
بالذات تهدیدی را که در شهرها و استانهایی مثل بیرجند 
و خراسان جنوبی، به دلیل سایه گسترده ای که یک 
نهاد حاکمیتی به نام بنیاد بر سر اموال، امالک و دارایی 
های منطقه گسترانده و در پاره ای موارد منجر به گالیه 
مندی ها و ریزش هایی از عمق و سطح  جامعه نسبت 
به  ارزش ها و اصول انقالب شده است، به هیچ عنوان، 
نه می توان نادیده گرفت و نه می توان با آن مزاح و 
شوخی کرد! تقریباً در همه این سالها، از هر شهروند هم 
استانی در رابطه با بنیاد و عملکرد آن بپرسید، یا در باره 
ی بنیاد، وظایف، عملکرد و حیطه اختیارات و خدمات 
انجام شده توسط این نهاد انقالبی هیچ نمی داند و یا 
جواب هایش همراه با عصبانیت، نارضایتی، گالیه مندی 
و احیاناً  تعمیم مشکالت آن به همه ی ارکان نظام 
است! اینکه بخشی از این باور عمومی، علیرغم همه 
ی زحمات و تالش های کارکنان و مدیریت بنیاد به 
ویژه در حوزه رفع محرومیت ها در استان، به نبودموازنه 
رسانه ای و فقدان موفقیت آنها در ارائه مطلوب عملکرد 
هایشان بر می گردد یا به ابالغیه ها و بخشنامه هایی که 
به اجبارِ مدیران باالدستی بنیاد،  به ممنوعیت مصاحبه 
و ارائه آمار، ارقام و فهرست های مالی و حسابرسی در 
مهم ترین شوراهای شهرستانی و استانی و کشوری و 
به تلویح، به نبود شفافیت عملکرد آنها دامن زده است، 
در جای خود قابل بحث و مداقه است. اما هرچه هست، 
بنیاد به شدت نیازمند تغییری جدی، حرکت نو و خالقانه، 
شفافیت فراگیر، همت مضاعف برای خدمت و در کنار 
همه ی اینها، مبارزه با شبکه های فساد پیرامونی و برخی 
رانت ها و رانت خوارها و ویژه خواری های اطراف و 
اکناف این نهاد انقالبی است؛  عملکردی که به نظر 
می رسد با حضور سرداری جهادی و مدیر ی توانمند 
از جنس مردم و خدمتگزار ی واقف به درد و مشکالت 
و رنج های روز طبقه محروم جامعه ایرانی، می تواند در 
آینده ای نزدیک جامه عمل بپوشد. آقای فتاح و مدیران 
زیرمجموعه ایشان در استانها پس از این، »دو راه« مهم 
را پیش رو خواهند داشت؛ اول آنکه به مانیفست َسلَف 
خود در سالهای گذشته عمل کنند و همچنان راه پر 
اشتباه نبود شفافیت، و اطالع رسانی دقیق و زحمات بی 
ثمر در بستر برنامه های کهنه و قدیمی را در پیش گیرند 
و دوم اینکه در سایه مدیریت جهادی جدید و کاریزمای 
شخصی و ملّی مهندس فتاح، به ویژه در استانهای درگیر 
با حوزه های گوناگون بنیاد همچون خراسان جنوبی، به 
محورهای مهم اشاره شده در حکم انتصاب ایشان که 
از جمله مفاد مورد تأکید مقام معظم رهبری است عمل 
نمایند؛ محورهایی که قطعاً می توانند تحول آفرین، 
شتاب دهنده توسعه همه جانبه و پایدار استان خراسان 
برای جذب حداکثری ودفع  نقطه عطفی  جنوبی و 
حداقلی از سوی نهادهای حاکمیتی در رابطه با آرمانها 
و ارزش های انقالب باشند. به نوبه خودم پیشنهاد می 
کنم با توجه به حساسیت های ایجاد شده اخیر نسبت 
به عملکرد بنیاد، به ویژه در حوزه قیمت های زمین 
در بیرجند و خبرهای متعدد از ورود شوراهای نظارتی 
و دستگاههای متولی و نیز برخی جبهه های مطالبه 
گر جوان و مردمی در قالب ساخت مستند، مصاحبه 
و طرح سؤال در رابطه با عملکرد بنیاد و حداقل در 
راستای ضایع نشدن زحمات و تالش های ناگفته 
کارکنان و مدیران خدوم بنیاد در استان و یا اظهار 
نظرهای متنوع و بدون استناد و پراعوجاج، اولین سفر 
هدفمند و برنامه ریزی شده ی استانی رئیس جدید 
بنیاد مستضعفان به بیرجند و خراسان جنوبی انجام شود 
و با آغاز شفافیت های نوین در حوزه گزارش دهی به 
مردم، که از جمله خصلت های بارز این مدیر مردمی و 
جهادی است، فصل جدید عملکرد انقالبی بنیاد برای 
عمل به سرفصل های بیانیه گام دوم انقالب و اصول 
اقتصاد مقاومتی از این استان  آغاز گردد. )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 

شماره09304943831 ارسال فرمایید(

به دستور استاندار انجام شد

برپایی میزخدمت  در میعادگاه های نماز جمعه
از  حضوری  خدمت  میز  ایجاد  آبادی-  مهدی 
طرح های نوینی است که در دستگاه های اداری اجرا 
شده تا زمینه رضایت  ارباب رجوع را فراهم کند. هدف 
اصلی ایجاد میز خدمت در دستگاه های اجرایی، ارائه 
و  ارباب رجوع  به  آسان  و  سریع  به موقع،  خدمات 
ارتقاء سطح رضایت مندی آن هاست.استاندارخراسان 
جنوبی به مناسبت چهلمین سال برپایی نماز جمعه به 
معاونان استاندار و روسای دستگاه های اجرایی برای 
شنیدن مشکالت مردم دستور داد تا در میعادگاه های 

نمازجمعه استان شرکت کنند.

مردم به گوش شنوا نیاز دارند 
این طرح  از  استقبال  با  بیرجندی  عباسی شهروند 
می گوید: حضور بی واسطه بین مردم و مسئوالن 
باعث افزایش اعتماد به سازمان های دولتی می شود 
و شهروندان برای موضوع کوچکی سرگردان پیچ و 
خم های اداری نمی شوند. وی به گفتگوی خود با 
شهردار بیرجند اشاره و می افزاید: ایشان با سعه صدر 
به صحبت هایم گوش کرد و قول پیگیری آن را داد و 

امیدوارم این کار ادامه داشته باشد. 
عباسی تاکید می کند: مردم در مراجعه خود همیشه 
نیاز به گوشی دارند که با صبوری مسائل آن ها را شنوا 
باشد و راهکار ارائه دهد. وی با بیان این که در برخی 
ادارات  فقط میز خدمت وجود دارد، تصریح می کند:  
امروز مشاهده  مدیران استانی در محلی برای پیگیری 
مشکالت شهروندان را باید به فال نیک گرفته و 

استمرار آن مطالبه مردم است. 

فکر می کردم، کسی صدای
 جوان را نمی شنود  

احمدی شهروند دیگری نیز با تشکر از استاندار برای 
برپایی این میز خدمت عنوان می کند: این شیوه در 
رضایت مردم ازمسئوالن تاثیر زیادی دارد و ارتباط 
مشکالت  حل  سرعت  افزایش  باعث  واسطه  بی 
شهروندان خواهد شد. وی ادامه می دهد: در گذشته 
برخی ادارات در نماز جمعه میز خدمت  داشتندبودند اما 
اینکه بیشتر ادارات دولتی همزمان این کار را انجام 
بدهند، سابقه نداشته است. احمدی به گفتگو خود با 
رئیس اداره صمت اشاره و تصریح می کند: با ایشان 

درباره فعالیت تولیدی صحبت کرده و آقای شهرکی 
دیدگاه مثبتی دراین زمینه داشتند و راهنمایی های 
الزم را برای پیشبرد کار ارائه کردند. وی اضافه می 
کند: امروز زمانی که متوجه حضور مسئوالن در نماز 
جمعه شدم، برای پیگیری مشکلم ترغیب به حضور در 
این محل شدم و تا قبل از این همیشه فکر می کردم، 
کسی صدای جوان را نمی شنود اما امروز بدون واسطه 

با مسئول اداره صنعت معدن و تجارت؛ نه معاون و 
مشاور گفتگو کردم و خیلی خوشحال شدم.

مزیت های دیدار رودررو 
با  گفتگو  از  پس  نیز  دیگری  شهروند  محمدی 
فرماندار بیرجند به خبرنگار آوا می گوید: تالش برای 
رفع مشکالت مردم و کاهش تنگناها و کاستن از 
بار فشار ناشی از بروکراسی وگیر ودارهای اداری و 
جلب رضایت مردم امر مطلوبی است. وی اضافه می 
کند: اینکه مسئوالن در بین مردم باشند و از نزدیک 
در جریان مسایل ومشکالت آنها قرار گیرند را باید 
به فال نیک گرفت و  گره گشایی از مشکالت مردم 
و خدمت به آن ها، بهبود سطح رضایتمندی آنان 

از نظام و افزایش حمایتشان از دولت وبه تبع آن 
حاکمیت موثر واقع خواهد شد.  محمدی به مزیت 
کند:  می  اظهار  و  اشاره  ها  فعالیت  اینگونه  های 
حذف نظر شخصی کارمندان و از بین بردن فساد 
در سیستم های اداری به دلیل شفاف بودن فعالیت 
ها و صرفه جویی در زمان و هزینه های دریافت 
مجوز فقط قسمتی از مزیت های این طرح می باشد.

اطالع رسانی ضعیف بود
حسنی نیز با قدردانی از این رفتار انقالبی مسئوالن، 
عنوان می کند: با توجه اطالع رسانی ضعیف، بسیاری 
از شهروندان درباره این میز خدمت اطالعی نداشتند 
که با استمرار این گونه فعالیت ها، نواقص کار نیز 
برطرف شود تا شاهد حضور بسیاری از شهروندان  
باشیم. وی به خلوت بودن میز برخی ادارات اشاره و 
می افزاید: بسیاری از مردم مشکالت اداری با همین 
ادارات دارند که به دلیل بی خبر بودن نتوانستند برای 

پیگیری موضوع خود به اینجا بیایند.

صحبت های مدیران 
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان 

است،  داشته  شهروندان  با  دیدار  جلسه   62  اینکه 
درباره  مردم  مشکالت  ترین  مهم  گوید:  می 
تشخصیص مالکیت های اراضی ملی است که برخی 
از این مشکالت با مدیریت استانی قابل حل خواهد 
بود و برخی دیگر نیاز به تصمیم ها و اعتبار ملی دارد. 
نصرآبادی می افزاید: در گفتگو با شهروندان عالوه 
بر پیگیری مشکالت مردم به رویکرد این سازمان، 

مشکالت مردم در حوزه های گوناگون همچون 
گرد و غبار و خشکسالی و نقش منابع طبیعی در 

کاهش این مشکالت پرداخته می شود.
مشکالت  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  شهردار 
عمومی  و  حقوقی  زمینه شخصی،  در  شهروندان 
های  ساختمان  کند:مشکالت  می  عنوان  است، 
احداث شده توسط مردم و پیگیری درباره آسفالت 
معابر، جدول کاری بیشترین مراجعه مردمی را دارد. 
جاوید با اشاره به دیدار هفتگی با شهروندان در روز 
دوشنبه تصریح می کند: در این مالقاتها مردم بی 
واسطه مشکالتشان را بیان می کنند و اینگونه دیدارها 

باعث تسهیل امور می شود.
 فرماندار نیز بیشترین حضور شهروندان به فرمانداری 

را پیگیری مشکالت شمال شهر عنوان می کند و 
اظهار می کند: تالش ادارات بیرجند برای از بین بردن 
فاصله بین جنوب و شمال شهر است و امسال نیز 
اعتبارات مناسبی برای توسعه این منطقه پیش بینی 
شده است. ناصری با اشاره به دیدارهایش با مردم 
تصریح می کند: گاهی به دلیل مشغله های کاری 
هر هفته پذیرای شهروندان نیستیم اما با برنامه ریزی 

های انجام شده، این دیدارها پیگیری می شود. 
شهرکی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هم با 
بیان اینکه قیمت کاالها، نظارت در بازار و نحوه اطالع 
رسانی بیشترین مطالبه شهروندان از این اداره است، 
عنوان می کند: سازمان صمت، اداره مردمی است و 
هر روز مراجعات زیادی از شهروندان به این اداره وجود 
دارد و همکاران موظف به پاسخگویی به مردم است.

دیدارهای مردمی ادامه خواهد داشت 
ملکی مدیرکل بازرسی استانداری با اشاره به دستور 
استاندار برای برگزاری این جلسه، تصریح می کند:  
برای  استاندار  دستور  به  اجرایی  دستگاه  حدود 25 
پیگیری مشکالت مردمی امروز در محل نماز جمعه 
حضور دارند. وی به دیدارهای مردمی معتمدیان در 
شهرستان ها اشاره و می افزاید: با توجه به تاکید 

استاندار این کار ادامه خواهد داشت.

خدمت رسانی وظیفه اصلی 
مسئوالن است 

مدیران  اصلی  وظایف  از  مردم  به  خدمت رسانی 
این  اساسی در  اجرایی است و  اصل  دستگاه های 
به  آسان  و  سریع  موقع،  به  خدمات  ارائه  موضوع، 
ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایت مندی آنان 

از عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد.
 ارتباط بیشتر مسئوالن با مردم منجر به افزایش 
و  شد  خواهد  کشور  به  آنها  اعتماد  و  امید  حس 
هرچقدر این ارتباط ساده و بی آالیش باشد، نزد مردم 
بیشتر پذیرفته می شود. از طرف دیگر افزایش فاصله 
بین مردم و مسئوالن منجر به کاهش محبوبیت و 
عالقه مردم مدیران می شود و به همان میزان که 
مسئوالن  از مردم دور شوند روحیه بیگانگی  در 

میان شهروندان  نهادینه می شود. 

50 کیلومتر باند دوم آماده
 بهره برداری در خراسان جنوبی

50 کیلومتراز طرح 2 بانده کردن خراسان جنوبی آماده 
بهره برداری است. معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان گفت: 140کیلومتر باند دوم در 
خراسان جنوبی در دست اجراست که 50 کیلومتر آماده 
بهره برداری و 90 کیلومتر نیز آماده آسفالت استمودی 
با بیان اینکه برای اتمام این باندها به 300 میلیارد تومان 
تهاتر  از طریق  داریم  است، گفت: سعی  نیاز  اعتبار 
مالیاتی، بانکی، اسناد خزانه، ماده 56، بودجه سنواتی و 
دیگر اعتبارات قانونی موجود در بودجه اعتبار مورد نیاز را 
تامین تا این راهها تا پایان سال مالی زیربار ترافیک رود.

 هشدار مدیریت بحران برای
وزش باد شدید و گرد و خاک

دادرس مقدم-مدیریت بحران استانداری برای وزش 
باد شدید و گرد و خاک تا صبح یکشنبه هشدار داد. 
میرجلیلی گفت: براساس پیش بینی هواشناسی وقوع 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی امروز تا صبح 
یکشنبه در استان  به ویژه در شهرستانهای نهبندان، 
سربیشه و طبس پیش بینی شده که باعث کاهش 
دید افقی و اختالل در تردد جاده ای خواهد شد.لطفی  
کارشناس هواشناسی استان نیز  با بیان اینکه از روز 
یکشنبه  وضع جوی در بیشتمردمر نقاط استان آرام 
است، افزود: تغییرات دمای هوا طی ساعات آینده در 
طول روز ناچیز بوده اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 

افزایش دو تا سه درجه ای دما را انتظار داریم.

هر ماه یک افتتاح طرح های بسیج 
سازندگی در استان ها

 ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: براساس 
برنامه ریزی سازمان بسیج از این ماه تا پایان سال هر ماه 
یک افتتاحیه طرح های محرومیت زدایی و عام المنفعه 
در یک استان انجام می شود. هنری افزود: نخستین 
افتتاحیه روز گذشته با حضور رئیس سازمان بسیج 
سازندگی با چهار هزار و 500 پروژه در سراسر کشور 
به نمایندگی در استان کردستان افتتاح شد.وی گفت: 
همچنین مطابق زمانبندی انجام شده در هفته دفاع 
مقدس با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی و معاون 
عمرانی وزیر کشور مراسم افتتاحیه یکی از طرح ها به 
نمایندگی در استان برگزار خواهد شد. وی بیان کرد: در 
مجموع اجرای ۷50 پروژه محرومیت زدایی و عام المنفعه 
احداثی و مرمتی برای این استان پیش بینی شده که 
تاکنون 225 پروژه به اتمام رسیده است. وی گفت: از 
مجموع پروژه های تکمیل شده 16۷ پروژه احداثی و 58 
پروژه مرمتی بوده که 6 میلیارد و 100 میلیون تومان 
برای آن هزینه شده است. هنری با بیان اینکه 15 درصد 
هزینه کرد این پروژه ها از محل مشارکت های مردمی 
و خیرین تامین شده است اظهارکرد: این پروژه ها در 
عرصه های مختلف تعریف شده اما اولویت با منابع آب، 

کشاورزی، اشتغال و زیرساخت ها بوده است.
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اطالعیـه سرویس مدارس
با عنایت به اینکه مقرر گردیده ثبت نام متقاضیان فعالیت )شرکت ها و رانندگان(

 در بخش سرویس مدارس برای سال تحصیلی 99-98 صرفا از طریق
 دفتر پیشخوان دولت صورت پذیرد، لذا دفتر پیشخوان خدمات دولت

 به آدرس پاسداران، روبروی شعبه تامین اجتماعی
 آمادگی خود را جهت انجام این موضوع اعالم می دارد. 

چمنی - تلفن: 3242  3242       ساعت کار:  8 صبح الی 9 شب

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 ۱5 مرداد

خدمات تخصصی

 بـورس
 از 8 صبح تا 9 شب

قبول مرسوالت

 پستـی
 از 8 صبح تا 9 شب

   صدور و تمدید

 کارت بهداشت
 از 8 صبح تا 9 شب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
کهنسال فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۹ صادره از سربیشه در یک باب مغازه قدیمی به مساحت ۷۰/۴۶  مترمربع تحت پالک ۷۶۳ 
فرعی از ۲۸ - اصلی واقع در بخش ۶ سربیشه، خریداری از مالک رسمی آقای محمد نجاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۵/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۲۰
محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی فقدان سند مالکیت
اطالعا  نظر به اینکه خانم اقدس عباسپور با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 

۲۴۶۶ فرعی از ۳۱۷ فرعی از ۱۸۲۰و ۱۹۳۴و ۱۹۳۵- اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات به علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی 
ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که سه دانگ مشاع پالک فوق ذیل ثبت ۱۲۰۷۴ صفحه ۱۷۷ دفتر ۶۵ به نام خانم اقدس 
عباسپور فرزند عباس ثبت و سند مالکیت به شماره سریال ۱۲۷۷۴۱ الف ۷۹ صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای بیش از این ندارد. لذا 
مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۸۰/۱۱/۸  یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 

و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۵      علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۷۴۰ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۳۱۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ و مجوز شماره ۲۹۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ سازمان 
خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی آقای محمدعلی محمدی به کد ملی ۰۶۵۲۲۰۸۲۱۵ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امینی به کد ملی۰۶۵۱۶۵۱۱۶۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سمعیان به کد 
ملی ۰۶۵۲۵۸۶۳۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید آقا زنگویی به شماره ملی ۰۶۵۶۷۹۴۲۰ و شرکت تعاونی تولید ادوات 
کشاورزی صنعت سازان شفق خراسان ثبت شده به شماره ۲۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۶۲۵۲ با نمایندگی آقای علیرضا جهانگرد 
به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۹۹۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - آقای 
 مهدی میرزائی با کد ملی ۰۸۸۹۰۷۲۷۵۲ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ - کلیه چک ها ،
 اسناد و اوراق مالی ، اعتباری ، معامالتی ، تجاری و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم 
حضور رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر صندوق معتبر است. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل 

و مهر صندوق معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۳4۱۵۲(

آگهی تغییرات شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان سید مهدی عسکری به شماره ملی ۵۲۳۹۷۵۵۶۷۱ 
و سید محمدعسکری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۴۳۶۱ و محمدعلی آریا نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۴۸۹۷۶ و محمدحسین نصرآبادی به 
شماره ملی ۰۶۵۲۸۱۷۹۰۴ و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند و حومه به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۸۱۷۸ با نمایندگی آقای 
محمدرضا احمدی به شماره ملی ۰۶۵۲۹۶۱۲۱۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای 
خداداد ملک آبادی زاده به شماره ملی ۰۶۵۰۲۶۰۵۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کاهنی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۷۳۴۷۳ به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس صورت های مالی سال ۹۶ 

شرکت به تصویب رسید. ۴ - 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 )۵۳644۲(

آگهی تغییرات شرکت مهراب سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۷۶۷۰ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم نسیم ذخیره داری به شماره ملی ۳۶۷۳۵۳۶۷۰۲ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فوالدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۱۲۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
احمد کاظمیان به شماره ملی ۰۶۵۱۸۰۰۳۳۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اوراق 
و اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای سعید فوالدی )مدیرعامل( و آقای احمد کاظمیان)عضو اصلی هیئت 
مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری امضای آقای سعید فوالدی )مدیرعامل ( به همراه 

مهرشرکت معتبر خواهدبود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۳6۵۸۵(

آگهی تغییرات شرکت مهراب سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۷۶۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم نسیم ذخیره داری به شماره ملی ۳۶۷۳۵۳۶۷۰۲ 
و آقای سعید فوالدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۱۲۷۲ و آقای احمد کاظمیان به شماره ملی ۰۶۵۱۸۰۰۳۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - خانم سعیده فوالدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۱۳۴۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد عباسی 
تبار به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۶۵۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۳6۵۸7(

طبس  کاوش  سامان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۱۶۸ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۵۱۳۰۱۷۰
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۷/۰۸/۲۱  مورخ 
ملی  شماره  به  خویدکی  پناه  کرم  حسین  آقای   -  ۱
خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   ۴۴۳۲۹۶۸۷۶۱
طاهره دهقان منشادی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۵۰۴۲۴ 
محمدرضا  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت 
به   ۳۷۱۹۷۷۴۰۷۴ ملی  شماره  به  خویدکی  پناه  کرم 
 ۲ مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت 
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  گردیدند. ۲-کلیه  انتخاب  سال 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضای محمدرضا کرم پناه خویدکی 
)مدیرعامل ( و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با 
امضای منفرد محمدرضا کرم پناه خویدکی )مدیرعامل(

همراه با مهرشرکت دارای اعتبار است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری طبس )۵۳4۱۵۵(
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خراسان جنوبی 3 برابر میانگین کشوری زیرساخت فنی و حرفه ای دارد

تسنیم-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: خراسان جنوبی سه برابر میانگین کشوری دارای زیرساخت های آموزشی و فنی و حرفه ای است. خوشایند در دیدار با نماینده 
ولی فقیه اظهار  کرد: مهارت آموزی برای ارتقای مهارت شاغالن و کسانی که فاقد مهارت هستند  از رسالت های سازمان فنی و حرفه ای است. آیت ا... عبادی نیز با تأکید 
نصببر اینکه مهارت آموزی در کشور یک نعمت است گفت: کار کردن عبادت است و عبادت فقط نماز، روزه و حج نیست بلکه خدمت به جامعه نیز از بهترین عبادت هاست. خصوص  در  لطفا  محترم  شهردار  سالم.  با    

کفپوش های ایمن محل بازی کودکان واقع در پارک 
بهجت و فاطمیه مهر شهر اقدامی نمایید. 

915...358
متعجبم از اینکه مطب بعضی از پزشکان به خاطر فرار 
مالیاتی کارت خوان ندارد پزشکان فراموش نکند، که در 
همین مملکت و از پول همین مردم پزشک شدن زیاده 

طلبی پایانی ندارد بیایید باهم مهربان باشیم.
915...297

استان  ومسئوالن  اتوبوسرانی  بازرسی  گوش  به  لطفا 
برسانید. علی آباد )شهرک بعثت( با داشتن یک دستگاه  
اتوبوس چرا رانندگان بعضی سرویس های سرظهر اگر 
از ابوذر مسافرنباشد راه نمی افتند؟ بارها زنگ زدیم گفتند 

حرکت کرده، اما چرا به آخرخط نرسیده؟!
990...049
لطفا شهرداری به روشنایی پارک توحید بیشتر توجه کند.
بعضی از چراغها خاموش هستند و فضای پارک تاریک است.
915...212

 می خواستم از رانندگان تاکسی که با این گرمای هوا 
و درآمد پایین، ازشکم خودشون میزنن تا زن و بچشون 

سرشون باال باشه تشکر کنم.
915...774

رو  موسوی  های  زمین  تکلیف  نمیشه  پیدا  کسی 
مشخص کنه هیچ کس به فکر مردم نیست کاش با 
انتخاب آقای فتاح مشکل ما حل بشه بنیاد کلی زمین 
داره که می تونه در اختیار ما قرار بده ولی متأسفانه 

هیچ تالشی انجام نمیشه.
990..420

 دبستان ...که دخترم پارسال در آن کالس اول بوده برای 
ثبت نام گفتند باید دو عدد چک بیارین وگرنه ثبت نام 
نمی کنیم و از طرفی آموزش و پرورش میگه هیچ وجهی 

نباید گرفته بشه، ما قشر کم درآمد فرهنگی چه کنیم؟
915...297

هستم،  جانباز  یک  من  محترم  استاندار  قوت  خدا 
درپاسگاه های مرز پاکستان گوشم از موج آرپیجی پاره 
شد، به خاطر اینکه کسی نبود ما را به دکتر برساند 
همانطوری کر شدیم. اگه شما یک لطفی در حق ما 

بکنید، وگرنه ما پرونده ای نداریم.
915...768

 درمورد تمیزی شهر بیرجند باید بگویم: میان شهر من 
تا شهر تبریز تفاوت از زمین تا آسمان است. درشهر 
نداره.  وجود  صورت  این  به  وگدایی  فقیری  تبریز 
وتمیزی از فرهنگ شونه ولی دربیرجند آنقدر فقیر وجود 
داره که نمی زاره یه ذره آشغال به زمین برسه اون 
مسئول احتماال از تو هواپیما یا هلی کوپتر داشته بیرجند 

و نگاه می کرده. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

بلوار شهید ناصری از سر چهار راه غفاری وضعیت مناسبی 
به لحاظ فضای سبز ندارد مخصوصا که بوته های گز و 

علفهای هرز در آن زیاد شده. شهرداری اقدام کند
ارسالی به تلگرام آوا

 استاندار محترم از زمان حضورتان به این استان خیلی 
کارها شده، ما اهالی محله کارگران خواهش می کنیم، 
نسبت به  تعویض خیابان کارگران به نام خیابان ملت  

اقدام نمایید. نهایت تشکر از شما را داریم.
915...008
با آنکه مراکز بهداشت شهرستانها از پر چالش ترین 
قسمت های معاونت بهداشتی هستند. اما احساس می 
کنیم، مدیران به جای اصالح فرآیندها و دستورهای 
اشتباه که از دل جلسات پرسش و پاسخ بیرون می 
آید. تمایلی برای تشکیل جلسات ولو ساالنه ندارند. 
اگر نماینده مجلس یا استاندار درخواست تشکیل این 
بدهند و خودشان هم چند لحظه حضور  را  جلسات 

داشته باشند عالی می شود.
910...673
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت پرسنل محترم 
از  بدینوسیله  پلیس 110  و  نشانی  آتش  و  اورژانس 
گرامی  خواهران  و  برادران  این  روزی  شبانه  زحمات 

تشکرمی نمایم . اجرکم عندا...
915..358
پالک  تکلیف  که  خواهشمندیم  چهکند  دهیاری  از   
های خانه ها را مشخص کنند. و همچنین از زمان دفع 
شهدای گمنام نزدیک 30 تا 40 روز می گذرد ولی هیچ 
رسیدگی به قبور آنها نشده، نه اطراف قبور رو درست می 

کنند و نه چراغی می گذارند.
937...695
خواستم  از زحمات مسئوالنی که با تالششون مشکل 
چند ماهه تلفن های نصرآباد خوسف را برطرف کردن 
سپاسگزاری کنم. باالخره امروز بعد ازمدت ها تونستیم 

با تلفن خانه صحبت کنیم.
915...859
 قدیما برادران زحمتکش رفتگر کوچه ها رو یک جارویی 
می زدند ولی حاال، جوی آب کوچه مدرس...اینقدر کثیف 

است که لجن بسته. لطفا شهرداری پیگیری کند.
915..045
با سالم به  مسئوالنی که موقعیت جغرافیایی شهر برایش 
 فرق ندارد و مردم شمال و جنوب شهر را با یک دیده
می نگرند، بلوار شعبانیه حد فاصل موعود و بقیه ا.. 
حمل  تانکر  مثل  سنگین  خودروهای  پارک  محل 
سوخت لودر تریلی و ... گردیده و عالوه بر گرد و خاک 
وآلودگی صوتی  و احتمال انفجار، زیبایی و آلبوم شهری 
را نازیبا نموده است و مزاحمت جدی برای مجاوران 
دارد. آیا این وضعیت رواست؟ حداقل صاحب زمین در 
صورت عدم ساخت نسبت به حصار ملک اقدام تا این 

وضع سامان پیدا کند.
915...797

پیام شما

جهانی  معرفی  و  بیشتر  ارزآوری  راهکارهای 
محصول عناب در راستای رونق گردشگری در 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند مورد 

بررسی قرار گرفت.
اقتصاد  گردشگری،  مهر،کمیسیون  گزارش  به 
هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی با محوریت 
عنوان  به  عناب  ارزآوری  راهکارهای  بررسی 
یکی از محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی 
که 98 درصد تولید جهانی را دارد تشکیل شد و 
دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی استان 
مباحث پیرامون این محصول را مورد بحث و 

بررسی قرار دادند. 
بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
برگزاری  با  کرد:  بیان  جلسه  این  در  بیرجند 
برنامه 10  بیابان لوت یک  بین المللی  همایش 
براساس آن هر دو سال  ساله طراحی شد که 
یکبار در استان های مشرف به بیابان لوت، این 

همایش با موضوعات گوناگون برگزار شود.
مجیدی با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی همایش 
بین المللی بیابان لوت در دانشگاه بیرجند تشکیل 
شده است، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت 
بیابان لوت به درستی استفاده کنیم.وی با اشاره 
انواع گردشگری،  از درآمدزاترین  اینکه یکی  به 
گردشگری سالمت است، افزود: از دیگر اتفاقات 
گردشگری  حوزه  در  بازرگانی  اتاق  که  مهمی 
پیگیری کرد، برگزاری سمینار گردشگری سالمت 

در خراسان جنوبی بود.

مشکالت فعاالن حوزه گردشگری 
در شورای گفت و گو مطرح شود

شورای  جلسات  از  یکی  امیدواریم  گفت:  وی 
در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
خراسان جنوبی با محوریت مسائل و مشکالت 
فعاالن حوزه گردشگری در این منطقه باشد چرا 
که با مسائل عدیده ای رو به رو هستند. رئیس 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون 
مناطق  در  گردشگری  حوزه  در  کرد:  اظهار 
گوناگون استان کارها و فعالیت های بسیار خوبی 

صورت گرفته است.
پیشران  گردشگری  اینکه  به  اشاره  با  مجیدی 
توسعه خراسان جنوبی است، بیان کرد: گردشگری 
می تواند مصداق واقعی و حقیقی اقتصاد مقاومتی 
و رونق بخش بخش های دیگر اقتصادی در استان 
و کشور باشد. وی یادآور شد: دلیل ورود کمیسیون 
است  این  عناب  همایش  بحث  به  گردشگری 
گردشگری  گردشگری،  از بخش های  یکی  که 
کشاورزی است و می توان از ظرفیت محصوالت 

استراتژیک برای رونق گردشگری نیز بهره برد.
مجیدی بیان کرد: در مورد همایش ملی عناب نیز 
باید چون همایش بین المللی بیابان لوت دبیرخانه 
دائمی راه اندازی و با یک برنامه 20 ساله زمینه 

جهانی شدن این محصول را نیز فراهم کنیم.

استفاده از ظرفیت جام جهانی 
برای معرفی محصول عناب

با اشاره به ظرفیت جام جهانی 2022  مجیدی 
نمایندگی  دفتر  همکاری  با  می توان  داد:  ادامه 
ذی  دستگاه های  سایر  و  خارجی  امور  وزارت 
ربط از این فرصت برای معرفی محصول عناب 
استفاده کرد. خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی 
همه  مورد  در  کرد:  بیان  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
محصوالت استراتژیک استان و از جمله محصول 
بندی  بسته  در  از مشکالت ضعف  یکی  عناب 
با اشاره به ضرورت  این محصوالت است. وی 
معرفی عناب به عنوان یکی از سوغات های اصلی 

ادامه داد:  به گردشگران خارجی  خراسان جنوبی 
این مهم می تواند زمینه ساز ارز آوری برای استان 

و کشور را فراهم کند. 
وی همچنین با تبیین مشکالت خراسان جنوبی در 
حوزه منابع آبی، اظهار کرد: این موضوع در حوزه 
کشاورزی ما را به سمت محصوالت کم آب بر 

چون زرشک و عناب هدایت می کند. 

صنایع تبدیلی گیاهان دارویی
 در اولویت قرار گیرد

خیریه یادآور شد: توجه به بحث صنایع تبدیلی 
اولویت ها است چرا که  از  گیاهان دارویی یکی 
برای منطقه سودآوری چند برابری خواهد داشت.

محسن پویان دبیر همایش ملی عناب و مدیر 

استان  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده 
بیان کرد: در زمینه همایش ملی عناب با بسیاری 
از دانشگاه های کشور و بزرگان پژوهشی مراکز 

علمی رایزنی و از آنان دعوت شده است. وی با 
اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در 
سال 95 پروژه دهکده گیاهان دارویی را با 12 
میلیارد تومان به تصویب جهاد مرکز رساند، ادامه 
داد: تاکنون برای این پروژه 4 میلیارد تومان اعتبار 

هزینه شده است.

دریافت ۶۰ مقاله برای 
شرکت در همایش ملی عناب

دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  مدیر 
در  شرکت  برای  تاکنون  گفت:  خراسان جنوبی 

همایش ملی عناب 60 مقاله دریافت کردیم.
پویان اظهار کرد: دولت سند توسعه عناب را از 
وزارت جهاد کشاورزی خواسته است و هر چند 

در این سند از خراسان جنوبی نیز به عنوان تولید 
کننده یاد شده است ولی شهر قم را برای توسعه 

عناب معرفی کرده اند!

دانشگاهی  جهاد  پشتیبانی  معاون  آرا  راغ 
ملی  همایش  دبیراجرایی  و  خراسان جنوبی 
دو  در  کرد:  بیان  کمیسیون  این  در  نیز  عناب 
سند  و  کشور  علمی  جامع  نقشه  گذشته  سال 
ملی توسعه استان و بسیاری از اسناد باال دستی 
گیاهان  مهم  ظرفیت  به  و  کردیم  بررسی  را 

دارویی و بحث عناب رسیدیم. 
وی ادامه داد: ساماندهی تحقیقات و حمایت از 
تحصیالت  دانشجویان  کاربردی  پژوهش های 
تکمیلی، گردشگری هدفمند و ایجاد موزه گیاهان 
گیاهان  دهکده  تشکیل  کلی  اهداف  از  دارویی 
دارویی در زمینی به مساحت 14 هکتار توسط 
جهاد دانشگاهی است. وی همایش ملی عناب 
گیاهان  موضوع  با  کتاب  پنج  چاپ  به  اشاره  با 
دارویی و کارگاه های متعدد در برخی شهرستان ها 

توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: همه 
بیشتر  چه  هر  شناساندن  راستای  در  موارد  این 
ظرفیت های گیاهان دارویی خراسان جنوبی است.

نت
نتر

 : ای
سها

عک

در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند مطرح شد؛

دولت توسعه عناب را به قم! واگذار کرد

آگهی تغییرات شرکت زمین شناسی کنز کاو بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2904 و شناسه ملی 10360045948 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای پرویز امینی با کدملی 0651988195 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای ایمان رحمانی مقدم با کد ملی 3621924922 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه رضائی با کد ملی 
0944825095 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمد شیوا با کد ملی 0651646782 به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای پرویز 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای ایمان رحمانی مقدم )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد شیوا )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )528887(

تاسیس شرکت توسعه عمران تارا نفیس فردوس )سهامی خاص( در تاریخ 1398/04/11 به شماره ثبت 1401 به شناسه   
 ملی 14008437250 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

ایجاد کارگاه های تولیدی به صورت نرم افزای و ایجاد کارگاه های متمرکز و شعبه کارخانه ای ، بسته بندی و تخصصی در رشته های مختلف 
اعم از نان سنتی ، زعفران ، زرشک ، زیره ، انواع گوشت قرمز و سفید، پسته ، عناب و غیره طبق ضوابط و مقررات جمهوری اسالمی ایران 
، احداث کارخانجات تولیدی ، فرآوری کلیه کاالهای مجاز و کلیه خدمات جانبی ،تخصص های مختلف و واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز و انجام امور بازرگانی مربوطه ، خدمات مشاوره ای به واحد های صنعتی و تولیدی، حضور درنمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی 
جهت ارائه محصوالت تولیدی ، برگزاری تورهای نمایشگاهی تجاری و چند منظوره برای بازرگانان و تجار )به جز برگزاری نمایشگاه های 
مد و لباس ونمایشگاه قرآنی و مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی(، انعقاد قرارداد و عقود اسالمی با مراجع مالی و بانکی داخل و خارج 
 از کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از بانک ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس، جانبازان ، خیابان 
حجت االسالم معنوی ، بلوار امام رضا ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9771879720 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
 گواهی بانکی شماره 267/2220/97 مورخ 1397/12/18 نزد بانک ایران زمین شعبه فردوس با کد 2220 پرداخت گردیده است. اعضای
هیئت مدیره: آقای حسین ارشادی فاز به شماره ملی 0933680880 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آساگستران خراسان به شناسه 
ملی 10380305808 و به نمایندگی مرجان رئیس زاده سرند به شماره ملی 0651755867 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال، پخش فرآورده های فردوس فرآور به شناسه ملی 10380409301 و به نمایندگی غالمحسن درودی به شماره ملی 5749650391 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی 10380413510 و به نمایندگی حسین ارشادی 
فاز به شماره ملی 0933680880 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حسین ارشادی فاز 
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی 
0859872696 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محمد هدایت به شماره ملی 0938915959 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )534151(

آگهی مزایده شماره  98/2  - فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
  بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند- انتهای مدرس - میدان 
جماران - مدیرت بانک تجارت )طبقه سوم( مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ 98/05/17 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به 
آدرس فوق تسلیم نمایند. بازگشایی پاکات درتاریخ 98/05/19 رأس ساعت 9:00 صبح  درمحل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهدشد و حضور 
شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است.چنانچه تغییری درتاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد،مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  

توضیحات: 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که مي بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.

2- شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت 
خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(.

3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگي بوده و درپاکت الک و مهر شده )دربسته(تسلیم گردد.
4- ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امکانپذیر مي باشد.

5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مي باشد.
6- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد

7- در پیشنهادهای خرید به صورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد
8- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد

تلفن تماس:   32445033 

شرحرديف
مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

مساحت تقريبي 
شرايط پرداختتوضیحاتقیمت پايه ) ريال (اعیان)مترمربع(

1

عرصه و اعیان ساختمان، سوله 
صنعتی و ماشین آالت واقع در 
شهرستان قاينات ، بعد از اسالم 
آباد روبروی روستای گريمونج،  
 پالک ثبتی 2 فرعی از يک اصلی 
مجزا از يک فرعی از اصلی مذکور 

100000694724/228/000/000
ملک با وضع موجود 
واگذارمی شود وکلیه 
هزينه های مترتبه به 

عهده خريدار می باشد 

30 درصد نقد
مابقی دراقساط 15ماهه با کارمزد

 12 درصد در قالب عقد
قرارداد اجاره به شرط تملیک

2

عرصه و اعیان ساختمان و سوله 
صنعتی و ماشین آالت واقع در مود 
ابتدای روستای مرتوند پالک ثبتی 

1163/381
24051956/8611/270/000/000

ملک با وضع موجود 
واگذارمی شود وکلیه 
هزينه های مترتبه به 

عهده خريدار می باشد 

25 درصد نقد
مابقی در اقساط60 ماهه با کارمزد
12 درصد در قالب عقد قرارداد

 اجاره به شرط تملیک

مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی

تاسیس موسسه غیر تجاری پنج راه دانش راشا در تاریخ 1398/04/15 به شماره ثبت 491 به شناسه ملی 14008444140 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع:توسعه مدیریت و مشاوره در خصوص 
بازاریابی )غیر هرمی و غیرشبکه ای( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت : 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 0 ، ساختمان پارک علم و فناوری ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( کدپستی 9718643683 سرمایه شخصیت حقوقی :

 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سیده سمیه رمضانی به شماره ملی 0651967856 دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه ، آقای مهدی محمود زاده به شماره ملی 0652632671 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: خانم سیده 
سمیه رمضانی به شماره ملی 0651967856 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود ، آقای مهدی محمود زاده به شماره 
ملی 0652632671 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضای آقای مهدی محمود 
زاده )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 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 )534153(



موفقیت و انرژی

کودک لجباز

دوست خوب کمک مان می کند 
با خودمان مهربان تر باشیم

اخیرتان  کارِی  مصاحبه   در  نتوانسته اید  چون  شاید 
آن طور که می خواستید عمل کنید، حسابی از دست 
خودتان دلگیر هستید یا شاید به هر دلیلی حتی از دیدن 
تصویر خودتان در آینه بدتان می آید. بسیاری از ما هر 
وقت زندگی به کام مان نباشد، عادت داریم خودمان را 
سرزنش کنیم. در چنین شرایطی، یک دوست خوب 
می تواند نظر ما را درباره  خودمان تغییر بدهد. دوست 
خوب اگر احساس کند از خودمان بدمان می آید، سعی 
می کند به طریقی حال  مان را خوب کند. دقیقا به همین 
دلیل، کسانی که از نعمِت داشتن دوستان صمیمی 
به  نسبت  بهتری  خیلی  احساس  هستند،  برخوردار 
خودشان دارند، چرا که دوستان شان باعث دلگرمی  شان 

می شوند و پشت شان را خالی نمی کنند.

به کودک لجباز خود، حق انتخاب دهید

اگر به او دستور بدهید، به احتمال خیلی زیاد انجامش 
نخواهد داد. اما اگر به او حق انتخاب بدهید، او احساس 
خواهد کرد که سرنوشتش را خودش تعیین می کند. 
البته انتخاب هایی را به او بدهید که بتوانید با آنها 
کنار بیایید و خودتان را به گمان اینکه قدرت تان را از 
دست داده اید، تحقیر نکنید. اگر رفتن و یا نرفتن به 
سوپرمارکت قابل مذاکره نیست و او دوست دارد که در 

خانه بماند و بازی کند، انتخاب درست شما این است :
آیا دوست داری که االن خانه را ترک کنیم یا 10 دقیقه 
دیگر؟ باشه، قبول. 10 دقیقه دیگر بدون هیچ جر و 
بحثی، بیا دست بدهیم. از آنجایی که ممکن است بعد 
از 10 دقیقه هم دوست نداشته باشی که بازی را متوقف 
کنی، به نظرت چه کاری می توانیم انجام دهیم که تو 
بتوانی بعد از 10 دقیقه راحت با من خانه را ترک کنی؟

 “شنیدم که امروز نمی خواهی ژاکتت را بپوشی؟ 
من فکر می کنم که بیرون هوا سرد است و مطمئنا 
 ژاکت می پوشم، البته بدن تو مال توست و خودت

 می توانی تصمیم بگیری. تا زمانی که مریض نشوی، 
خودت می توانی تصمیم بگیری که آیا ژاکت بپوشی 
یا نه؟ولی من می ترسم که وقتی بیرون برویم، سردت 
شود. من نمی خواهم که دوباره به خانه برگردم. چی 
فکر می کنی که ژاکتت را توی کیفت بگذاریم تا اگر 

سردت شد بتوانی آن را بپوشی؟” 
نگران نباشید، او ذات الریه نمی گیرد مگر اینکه وقتی 
بیرون از خانه از شما ژاکت خواست، به او بفهمانید که 
از برنده شدن تان در برابر او خوشحالید. وقتی که او با 
پوشیدن ژاکتش، احساس تحقیر شدن نکرد، هر وقت 
احساس سرما کرد، خودش برای پوشیدنش به شما 
التماس خواهد کرد. اعتماد به نفسش را تضعیف نکنید، 
فقط به او یاد بدهید که اگر بعضی وقت ها نظرش را 

عوض کند، هیچ اتفاقی نمی افتد.

بیماری که زیبایی
 را از چشمان تان می رباید 

برگشتگی پلک به داخل عارضه ای است که پلک 
به داخل برمی گردد و پوست و مژه ها به سطح چشم 
کشیده می شود. نتیجه این سایش تحریک و ناراحتی 

چشم است. پلک در بعضی موارد تمام مدت به داخل 
برگشته است و در باقی موارد فقط پس از چشمک زدن 

یا فشار دادن پلک به داخل برمی گردد.
کننده چشم، عالئم  کرم چرب  و  مصنوعی  اشک 
برگشتگی پلک به داخل را کاهش می دهند اما معمواًل 

جراحی باید برای اصالح کامل عارضه انجام شود.

پای مرغ  برای پوکی
 استخوان مفید نیست!

برخی پای مرغ را برای درمان راشیتیسم و پوکی 
استخوان موثر می دانند. در صورتی که این درست 
انواع  و  کلسیم  مانند  مغذی  مواد  مقدار  و  نیست 

ویتامین در آن بسیار کم است. البته  پنجه مرغ منبع 
با این  خوبی از یک سری امالح و پروتئین هاست 
وجود میزان این مواد در حد چشمگیری نیست. به 
دلیل کلسترولی که دارد، بهتر است بیماران قلبی و 
عروقی که کلسترول خون شان باالست در مصرف 

پنجه مرغ احتیاط به خرج دهند.

چای کهنه و تازه دم
 کدام برای سالمتی بهتر است؟

زمان ماندگاری برگ چای در آب جوش 10 دقیقه 
است و بیش از 10 دقیقه موجب تلخی چای شده و 
چای پررنگ موجب می شود که آب بدن کشیده شود و 

بدن کم آب تر از حالت عادی شود. مصرف چای رقیق 
و نسبتا کم رنگ در یک تا دو ساعت بعد از مصرف 
غذا نیز مناسب است. چای تازه حس خستگی را از تن 
خارج می کند، برعکس، چای کهنه خستگی را افزایش 
بدن  پررنگ موجب می شود که آب  می دهد. چای 

کشیده شود.

درمان بیماری قلبی
 با دارچین و عسل

مخلوطی از عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و به جای 
مربا روی نان قرار دهید و به طور منظم در وعده صبحانه 
صرف کنید.این روش در کاهش کلسترول، جلوگیری از 

بروز حمله قلبی، تنفس راحت و تقویت ضربان قلب موثر 
است. بیماران مبتال به حمله قلبی نیز با مصرف روزانه 

این مخلوط از حمله قلبی بعدی درامان خواهند بود.
با باال رفتن سن شاهرگ های حیاتی خاصیت انعطاف 
پذیری خود را از دست می دهد. عسل و دارچین به 

شاهرگ ها و سیاهرگ ها قدرتی تازه می بخشد.

هنگام مسواک زدن
 عجله نکنید

از خطاهای شایع هنگام مسواک زدن، زمان کوتاهی 
است که برای این کار اختصاص داده می شود. برای 
اینکه به خوبی دندا  ن هایتان را مسواک بزنید باید 

حدود دو دقیقه وقت برای این کار صرف کنید. وقتی 
با عجله مسواک می زنید نمی توانید جرم های دندان را 
از بین ببرید. دو سوم افرادی که از بیماری مربوط به 
لثه رنج می برند افرادی هستند که با وجود توصیه های 
دندانپزشکان همچنان از اختصاص دادن دو دقیقه به 

مسواک زدن کوتاهی کرده اند.

چند قلم دارو در منزل دارید که آن ها را به توصیه دیگران خریده اید؟  تا به حال چند بار بدون مراجعه مجدد به متخصص، 
داروی مصرفی را قطع کرده اید؟ چند بار در اثر مصرف دارو هایی که دیگران برای شما تجویز کرده اند، دچار دردسر 
شده اید؟ از این ها که بگذریم، عالوه بر این که مردم ما بی پروا دارو مصرف کرده و از طرفی از مصرف دارو هراس 
دارند. این صحبت ها نشان می دهد هرکدام از ما به شکلی در به هم زدن تعادل دارویی کشور نقش داریم. مصرف دارو 
موضوعی کامال فنی و علمی بوده و به طور مستقیم با سالمت ما سر و کار دارد؛ بنابراین شروع مصرف هر دارو حتما 
باید به تجویز پزشک معالج بوده و حتی نباید مبتالیان به همان عالئم، مصرف آن را توصیه کنند؛ چرا که بسیاری از 
بیماری ها دارای عالئم مشابه هستند، اما تشخیص و درمان آن ها به طور کلی با هم متفاوت است و نمی توان صرفا 

براساس تشابه عالئم، درمان های مشابه را تجویز و توصیه کرد.    

اگر نخواهید شیر لبنی بنوشید، انواع خوراکی های مشابه با نام های دیگر در دسترس هستند. شیر سویا، برنج، شاهدانه، 
فندق، نارگیل و شیر بادام را در فروشگاه ها پیدا کنید. نوشیدنی سویا نزدیک ترین و مشابه ترین نوشیدنی به شیر لبنی از 
نظر میزان پروتئین است، شیر سویا کربوهیدرات کمتری نسبت به نارگیل و برنج و بادام دارد. شیر نارگیل معموالً دارای 

چربی اشباع شده  بیشتری نسبت به بقیه شیر های گیاهی است.
در میان جانشین های غیر لبنی شیر و در میان انواع گوناگون آن ها میزان ویتامین و مواد معدنی متفاوت است. نوشیدنی 
پیدا کنید که غنی شده باشد، چون این یکی از مواد معدنی بسیار حساسی است که باید در رژیم غذایی وجود داشته باشد. 
توجه داشته باشید که نوشیدنی های ارگانیک غنی سازی نمی شوند. اگر چیزی انتخاب کنید که دوست نداشته باشید آن را 

بنوشید که فایده ای ندارد، حتی اگر بهترین و مغذی ترین جانشین را انتخاب کرده باشید.

جانشین های شیر در یک نگاهاگر مثل نقل و نبات دارو مصرف می  کنید، بخوانید

مدیر موفق و اثرگذار در محیط کار نکته بسیار مهمی است که 
سبب رشد و ارتقای سازمان و همکاران در آن محیط می گردد، 
همچنین باید دانست این اثرگذاری تنها با علم تئوری به مباحث 
مدیریت حاصل نمی شود بلکه می توان با رعایت نکات کوچکی 

به مدیری موفق بدل شد.
لبخند بزنید:  چند بار تاکنون شنیده اید که کسی بگوید: »او مدیر 
خوبیست یا همیشه بداخالق است« هیچ وقت. مدیران خوب 
مثبت اندیشی و جذبه معنوی را در هر کاری که انجام می دهند، 

تزریق می کنند.
زود سر کار حاضر شوید: یک راه موثر و راحت برای جهش سریع 

این است که روز خود را خیلی زود شروع کنید. بسیاری از مدیران 
موفق و رهبران عالی، در ساعات غیرمعمولی نظیر ۴ یا ۵ صبح از 
خواب بیدار می شوند. البته الزم نیست شما هم این کار را بکنید 

بلکه کافی است اندکی انعطاف پذیر باشید. 
دادن  قرار  خطاب  یا  کردن  کنید: صحبت  اقتدار صحبت  با 
دیگران، با حس اعتماد به نفس، بسیار مهم است و شما باید 
این کار را قاطعانه انجام دهید. به خودتان اعتماد داشته باشید و به 

آرامی و در عین حال محکم صحبت کنید.
از سکوت حتما استفاده کنید: بعضی وقت ها سکوت بهترین ابزار 
است چرا که در برخی موقعیت ها بسیار قدرتمندتر از کلمات عمل 

می کند. همچنین، استفاده استراتژیک از سکوت می تواند تاثیر 
ماندگاری داشته باشد. محترمانه رفتار کنید:  هیچ کس از توهین 
خوشش نمی آید بنابراین شما جزو افرادی که توهین می کنند 
نباشید. برای یک مدیر خوب الزم است تا با همه، از کارآموز گرفته 

تا راننده و سرایدار، با احترام رفتار کند. 
دست دیگران را بگیرید: بسیاری از افراد رئیس بودن را در راس 
همه مسئولیت های خود قرار می دهند اما این کار برای آنها احترام 
و ارزش به دنبال ندارد بلکه برای آنکه رئیس موثری باشید باید 

همکاران خود را هم باال بکشید و اجازه ندهید کسی درجا بزند.

نکاتی که یک مدیر موفق رعایت می کند

آیه روز

و برخی از مردم کسانی  اند که سخن بیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ بی]هیچ[ دانشی از راه خدا گمراه کنند و 
]راه خدا[ را به ریشخند گیرند برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود. )سوره لقمان// آیه ۶(

سخن روز

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند 
نمی سوزانند. )گراهام بل(
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جدول ۴۴۰۶                        

افقی: 1- کارگردان فیلم من مادر 
نفقه  صنعتی 2-  خاک   - هستم 
دوران  پشمالوی  فیل   - شهد   -
یخبندان 3- پنبه پاک نکرده - آواز 
دادن - قورباغه - آماده، فراهم ۴- 
باهوش - الفبای موسیقی - سرگشته 
-  محبت ۵- ناپاک - مقتدا - تولید 
کننده ۶- دیرهنگام  - گیاه تاالبها 
- کشور بیگانه 7- وقت تلف کردن 
- از دل پر درد بر آید - روشنی و 
 نور 8- ریسمان - عضو پا 9- مقام

خونی  گروههای  از   - ای  نقره 
- نوعی چرم 10- حادثه و اتفاق - 
الفبای آبادانی - نام فیلمی با بازی 
آتیال پسیانی 11- یه کمی در زبان 
ترکی - جنس خشن - واحد شیشه 
12- شهر، زادگاه - انسان - دل آزار 
کهنه - شایع شدن 13- آدم احمق 
هنرستان  دروس  از   - شانس   -
-  سست و نا استوار 1۴- ترسیدنی 
در رمان ها - قرض - پرخاش 1۵- 
چاشنی قرمز غذا - فیلمی از مهدی 

فخیم زاده
عمودی: 1- درخشان - فیلمی از 
محمد بانکی 2- هوای مرطوب - 
مار بزرگ - پزشک 3- آب منجمد 
- از بازیگران خانم مطرح کشورمان 
۴- تاخیر - فرزند - ارجمندی - صبر 
و بردباری  ۵- شور و شادمانی - 
کمتر - هدیه دادن - پایه و اساس 
۶- انجمن علمی - چیزی که از 
بی ادبان می آموزند 7- سوره ای در 
قرآن - ضمیر داخل - ترسناک 8- 
بندگی - نفس خسته - بنیاد - ساز 

کدر 9- پول زیر میزی - رود فرانسه 
- من و تو 10- دهان - نام یک 
درخت -  حرف زیادی 11- رطوبت 
کم - دسته و گروه - زرنگ - ظلم 
12- اسب چاپار - نفی عرب - نام 
ابزار   - کشورمان  در  اتومبیل  یک 
نویسنده کتاب چ ک ی ده  بنایی 13- 
ت اری خ ای ران از ک وچ آری ائ ی ه ا ت ا پ ای ان 
س ل س ل ه پ ه ل وی  - برهنه 1۴- شیوه 
رفتار - چرم پرزدار - زخم سوختگی 
1۵- سیارات  - رمانی از محسن 

هجری برای گروه سنی نوجوان

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
آوا8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
یبونجناسارخربک1
لیاسویبرمبیرا2
هنکاهلاونوسلن3
ینکوبارخهید4
اشوهدمحالمنی5
ومافجکهبنسد6
لحاررایتنوگبا7
ووهبانریدارت8
ارواریشاریلاو9
لنیادرنوهقر1۰
انابابهجاوخی11
لامرودصونیح12
بجعلییورکراون13
اورپمهردلاناک14
برضمسیتامگبتسا15

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

ایـزوگام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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

طالقانی 2- ساختمان آلما - طبقه 4 - واحد401
09159355199

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

به یک حسابدار با حداقل 5 سال 
سابقه کار نیازمندیم.
09021611844

یک شرکت پخش برای تکمیل کادر خود در شهرستان قائن از جوانان مستعد و پر انرژی 
کارمند فروش)بازاریاب( استخدام می نماید.

شرایط مورد نیاز:
ترجیحا بومی شهرستان قائن - دیپلم متوسطه - فوق دیپلم - لیسانس - روابط 

عمومی قوی - عالقه مند به کار تیمی - سخت کوش و عالقه مند به یادگیری - دارا 
بودن کارت پایان خدمت - دارا بودن گواهینامه رانندگی - حداکثر سن 30 سال

* داشتن خودرو - وانت پراید الزامی می باشد *
از افراد واجد شرایط تقاضا می شود شرح مشخصات شخصی /شغلی خود را حداکثر 

تا تاریخ 1398/5/10 به این شرکت ارسال فرمایید.
Shamed.hoseini55 @                     : پست الکترونیکیgmail.com

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

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

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

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بیرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار تولید و نوآوران 
تلفن: ۳۲۲۵۵۱۱۹- ۳۲۲۵۵۱۱۸- ۰۵۶  همراه:۰۹۱۵۱۶۱۱4۷۶

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قیمت پیشنهادی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     09153635015 - ناصری نژاد
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استان در هفته گذشته

» خطبه های آدینه«

مسئوالن  گره گشایی کنند
حجت االسالم نوفرستی امام جمعه موقت  بیرجند با 
بیان اینکه مردم مشکالت اقتصادی دارند گفت: گره 
گشایی از کار مردم رسالت و تکلیف الهی است بنابراین 
از مسئوالن نظام اسالمی درخواست داریم گره گشایی 
کنند و زمینه حل مشکالت مردم را به هر شکلی که 

می توانند فراهم کنند.
نماز جمعه برای آگاه سازی 

جامعه از حوادث است
حجت االسالم عرب امام جمعه موقت سربیشه نیز در 
با اشاره به پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد 
از انقالب به امامت آیت ا... طالقانی گفت: اقامه نماز 
جمعه برای اتحاد و وحدت بین مسلمانان و  مربوط به 
یک قشر و گروه خاص نیست  و خاطر نشان کرد نماز 
جمعه برای آگاه سازی جامعه از حوادث و اتفاقات دنیا 

راه اندازی شده است.

اخبار کوتاه

حوادث

موسسات قرآنی خراسان جنوبی سرانه آموزشی گرفتند 

تسنیم-مدیرکل فرهنگ وارشاد  از اختصاص سرانه آموزشی موسسات قرآنی به ۱۵ استان از جمله خراسان جنوبی خبرداد. نبی زاد در بازدید از فعالیتهای موسسات قرآنی اظهار د کرد : این سرانه به مؤسسات قرآنی طنین 
بهشت بشرویه، بلداالمین بیرجند، تالیات ذکر، ثقلین، جامعه القرآن الکریم ، سفینه النجاه، عاشقان مهدی)عج(،عروه الوثقی و مؤسسه قرآن پژوهی اولی االبصار و موسسه تسنیم ذکر بیرجند و نور ایمان خراسان، اختصاص 
یافته است.وی گفت: امسال 27 موسسه قرآنی  از جمله مؤسسات گلستان عرفان بیرجند، جامعه القرآن الکریم سرایان، جامعه القرآن سه قلعه، نور هدایت سرایان حدود 70 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

3۵1 فقره پروانه کسب صنفی
در استان صادر شد

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی از صدور 3۵۱ فقره 
پروانه کسب صنفی در سه ماهه ابتدای سالجاری در 
این استان خبر داد. به گزارش ایسنا،آریانفر اظهار کرد: 
از 3۵۱ پروانه کسب صادره 46 فقره تولیدی، 88 فقره 
خدمات فنی، 48 فقره خدماتی و ۱۵2 فقره نیز توزیعی 
است. وی ادامه داد: همچنین از این تعداد ۱7 فقره پروانه 
کسب ایثارگری برای خانواده شهداء و ایثارگران استان 
صادر شده است.وی با اشاره به میزان اشتغال این تعداد 
پروانه کسب، اظهار کرد: با صدور این پروانه های صنفی 
برای 877 نفر در استان اشتغال ایجاد شده است. آریانفر 
یادآور شد: هم اکنون 26 هزار و 779 واحد صنفی دارای 

پروانه کسب در استان فعالیت دارند.

تعطیلی یکساله سینمای فردوس

صداوسیما-سرپرست اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، علت این تعطیلی را غیراستاندارد بودن 
سالن اکران فیلم دانست و گفت: سالنی که در آن فیلم 
اکران می شد، متعلق به آموزش و پرورش بود که به 
دلیل فرسوده بودن آن، این اداره از نمایش فیلم در آن 
ممانعت کرد.غالمی افزود: قرار بود مکان جدیدی برای 
اکران فیلم اختصاص یابد که تاکنون این امر محقق 
نشده است.وی همچنین از تعطیلی سینمای نهبندان 
از آغاز امسال نیز خبر داد و گفت: این سینما هم به 
دلیل خرابی سیستم پخش فیلم تعطیل شده که دستگاه 
سیستم پخش فیلم برای تعمیر دوبار به تهران ارسال 
شده است و پیگیر رفع آن هستیم.  وی با بیان اینکه 
هم اکنون ۵سینما در شهرهای بیرجند، قاین، طبس و 
سرایان فعال است افزود: قرار است در صورت تامین 
اعتبار، مردم شهرهای حاجی آباد و سربیشه نیز تا پایان 

امسال از نمایش فیلم در سینما بهره مند می شوند.
وجود 9 کانون بحرانی در نهبندان

ایسنا-رئیس اداره منابع طبیعی نهبندان از وجود 9 کانون 
بحرانی در این شهرستان خبر داد و گفت: 24 درصد 
از اراضی نهبندان معادل 604 هزار هکتار بیابانی است.

کدخدا زاده  با بیان اینکه 24 درصد از اراضی نهبندان 
معادل 604 هزار هکتار بیابانی است، افزود: این 9 کانون 
بحرانی شامل؛ دهسلم، چاهداشی، طبسین، گدار زرد 
علی آباد، دشن سهل آباد، نهبندان، حیدرآباد، درح و 
سرچاه عماری است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در راستای بیابان زدایی، بیان کرد: طی سال گذشته ۱0 
هکتار بیابانزدایی با عملیات بیولوژیک، کاشت نهال با 
شش مرحله آبیاری، در منطقه سهل آباد انجام شده است.

آفرین  مرداد سالروز عملیات غرور  مناسبت ۵  *به 
مرصاد، یادواره شهید عملیات مرصاد در خراسان جنوبی 
در مسجد حضرت علی اکبر مهر شهر بیرجند برگزار شد.
*فروش صنایع دستی خراسان جنوبی در بازارچه ها و 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور در سال جاری 

به یک میلیارد و ۱00 میلیون تومان رسید.
*رئیس اداره اوقاف فردوس گفت: درسطح  شهرستان 
از محل موقوفه حیاض شهر جهت تهیه آب شرب 
مردم و در راستاي اجراي نیات واقفان ، ۱۵ دستگاه 
آبسردکن خریداری و در محل های گوناگون نصب 

گردیده که مورداستفاده عموم مردم قرارمي گیرد. 
گفت:  کشاورزی  جهاد  گذاری  سرمایه  امور  *مدیر 
ساالنه 2۵0 میلیارد تومان در حوزه کشاورزی خراسان 
جنوبی طی سه سال گذشته سرمایه گذاری شده است. 
*جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خراسان جنوبی از افزایش 30 درصدی قاچاق دام در 

استان طی سال جاری خبر داد.
* ۵0بسیجی شهرستان سربیشه به اردوی راهیان نور 

غرب کشور رفتند.
*به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف 
6سازه  آبخیزداری با اعتبار دو میلیارد تومان امسال در 

شهرستان خوسف اجرا می شود.
*46 نفر از فعاالن بسیجی و رده های برتر نیروی 
مقاومت بسیج در اولین جشنواره مالک اشتر سرایان 

تجلیل شدند.
*اعضای ستاد نماز جمعه آیسک شهرستان سرایان 
و جمعی از جوانان به مناسبت سالروز اقامه اولین نماز 

جمعه کوهپیمایی کردند.
*36واحد مسکن شهری در  خراسان جنوبی تکمیل 

شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.
*پرداخت زکات عامل تأمین هزینه درمان 829  بیمار 

نیازمند در خراسان جنوبی شد.
*کافه مهارت ها در 2 بوستان بیرجند به مردم مهارتها و 

مشاوره شغلی به صورت فشرده ارائه می دهند.

از راه آهن در ایستگاه مناقصه
 تا باغ ملی رو هوا

جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم 
ترین آنها می توان  به »راه آهن در ایستگاه مناقصه، 
تاریخ جغرافیای ایران، غربت 7 ساله گنج بیرجند و 
مناقصه طالیی برای کیلومتر 6۱6 در روز شنبه اشاره 
کرد. توفیقات کشاورزی دولت، تاکید بر تسهیل امور 
مناطق ویژه و مطالبات 40 میلیاردی؛ سرعت گیر 
خبرهای  ترین  مهم  از  دلهره  محور  دوبانده سازی 
روز یکشنبه بود. روزنامه های استان دوشنبه ،به رنگ 
آسمان پرید، روز بیرجند شب شد و باغ ملی روی هوا 
پرداختند. پسماند مدیریت، راه اندازی بخش پیوند کلیه 
در بیرجند و گرانی در بازار بی رونق لوازم خانگی مهم 
ترین تیترهای روزنامه های استان در روز سه شنبه 
بود. 4 شهردار در دادگاه، شورا و شهرداری غافل از 
گردشگری و زمین پادگان معطل ابالغ وزیر، از مهم 
ترین خبرهای روز چهارشنبه بود. اخر هفته رسانه های 
مکتوب استان به شناسایی حوزه های پرخطر بیرجند، 
تعطیل یا تعدیل؛ راه سومی نداریم و بافت فرسوده مایل 

به جوانی نیست، پرداختند. 

کشف یك کیلو هروئین در قاین

فرمانده انتظامی قاین اظهار کرد: پنج شنبه گذشته 
مأموران انتظامی هنگام کنترل محورهای عبوری به 
یک اتوبوس مشکوك و خودرو را به الین بازرسی 
هدایت کردند.سرهنگ زال بیکی افزود: در بازرسی 
از خودرو یک کیلو و 382 گرم هروئین که به طرز 
ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و خودرو توقیف شد. 
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

نجات کارگر از عمق چاه 3۲ متری

کارگری در روستای درمیان به داخل چاه 32 متری 
سقوط کرد که با تالش آتش نشانان نجات پیدا کرد.

 این حادثه  در 2 مرداد، به دلیل پوسیدگی طناب در 
روستای درمیان شهرستان درمیان رخ داد که بعد از 
وقوع حادثه نیروهای آتش نشانی وی را از چاه خارج 
و اورژانش درمیان وی را بالفاصله به بیمارستان امام 
رضا)ع( بیرجند منتقل کردند.هم اکنون حال عمومی وی 
خوب و رو به بهبود است و برای اطمینان در بخش مغز 

و اعصاب تحت نظر است.

34 درصد پست های  سازمانی در استان بالتصدی است

 تاکید استاندار بر ضرورت افزایش سهمیه مجوزهای استخدامی در  استان

سازمان های نصفه و نیمه

گروه خبر-استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 66 
درصد پست با تصدي و 34 درصد بالتصدي در 
استاتن وجود دارد وجود دارد، عنوان کرد: برای انجام 
ماموریت ها با کمبود شدید نیروی انسانی به ویژه در 
شهرستان ها مواجه هستیم. معتمدیان پنجشنبه در 
نشست شورای اداری استان که با حضور معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
برگزار شد افزود: بر اساس قانون به شهرهای زیر 
70 هزار نفر و بخش های زیر ۱0 هزار نفر مجوز 
احداث مجتمع های اداری داده می شود لذا آمادگی 
داریم در شهرستان ها و بخش های مشمول این 
قانون مجتمع های اداری ایجاد کنیم تا واحد سازمانی 
مجوزهای  سهمیه  افزایش  بر  وی  باشیم.  داشته 
استخدامی متمرکز در اختیار وزارتخانه ها تاکید و 
گفت: این سهمیه ها همچون گلوله برفی است که 
وقتی به خراسان جنوبی می رسد چیزی از آن باقی 
نمی ماند. استاندار خواستار تشکیل  کمیته ای با حضور 
نماینده استان، وزارتخانه ها و سازمان امور اداری و 
استخدامی شد تا با تصمیم های این کمیته بخشی از 

نیازمندی های استان تامین شود. 
وی یادآور شد: در برخی واحدها نارضایتی برای ارایه 
انتظار می رود صدور مجوز  دارد که  خدمات وجود 
استخدام قراردادی اورژانسی برای بعضی دستگاه های 
اجرایی صادر شود. معتمدیان با تاکید بر اینکه استان با 
کمبود شدید استخدامی مواجه است گفت: وزارتخانه ها 
دستگاه کم  استخدامی  در تخصیص سهمیه  نیز 
توجهی می کنند.وی افزود: از 93 دستگاه اجرایی در 
استان، 36هزار و 734پست در این دستگاه ها وجود 
دارد که 66 درصد با تصدی و 34 درصد بالتصدی 
است. معتمدیان با بیان اینکه 32 هزار و 4۱۱ نفر در 
ادارات شاغل هستند گفت: 39 درصد این جمعیت 

بانوان و بقیه را مردان شامل می شود. 
 ۱6 رسمی،  کارکنان  درصد   ۵9 کرد:  اضافه  وی 
درصد پیمانی، ۱۱ درصد قرارداد معین و ۱4 درصد 
سایر اشکال هستند. وی با اشاره به اینکه 69 درصد 
پست های مدیریتی استان باتصدی هستند گفت: 7۱ 
درصد پست ها در تصدی مردان و 29 درصد بانوان 
است که یک درصد با نرم کشوری فاصله داریم. 
معتمدیان گفت: ۵۱ درصد از پست های دستگاه های 
اجرایی مشمول اعتبارات استانی با تصدی و 49 درصد 
بالتصدی هستند. وی با بیان اینکه از این آمار نیز 40 
درصد فاقد تصدی و 9 درصد بلوکه شده اند اظهار کرد: 
از مشکالت و محدودیت های ساختار ادارات استان، 

کمبود نیروی انسانی است. 

سال دشواری در تامین منابع مالی داریم
 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به 
لحاظ تامین منابع مالی دستگاه های اجرایی سال 
دشواری را در پیش داریم و شاید نتوانیم برنامه های 
معمول را به انجام برسانیم. انصاری شرح وضع دولت 
و بیان سیاست های دولت را از اهداف سفر خود به 
استان دانست و گفت: دولت 2.۵ میلیون کارمند دارد 
که در اقصی نقاط کشور با استفاده از مدیران سیاست 
های  گوناگون را اجرا می کنند.انصاری با بیان اینکه 
دولت درالیحه بودجه ای که تقدیم مجلس کرده 
بود، بودجه سال جاری را 426 هزار میلیارد تومان 
تعریف کرده  گفت: با صالحدید نمایندگان درآمدهای 
جدیدی تعریف شد و بودجه مصوب دولت در سال 

جاری به 468 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی بیان کرد: با توجه به تحریم ها باید به دنبال منابع 
درآمدی جدیدی باشیم تا بتوانیم نسبت به هزینه ها 
درآمد داشته باشیم.وی بیان کرد: برنامه های دستگاه 
های اجرایی باید براساس آنچه دولت به استاندار ابالغ 

کرده و با حساسیت ویژه ای انجام شود.وی با بیان 
اینکه باید اولویت گذاری مجددی در برنامه های 
دستگاه ها قرار گیرد، افزود: همچنین نیاز داریم دستگاه 
های اجرایی در برنامه های جاری خود تجدید نظر 
کنند.وی با بیان اینکه وظیفه داریم نسبت به تامین 
اداری و اجرایی  نیروی جایگزین در دستگاه های 
کمک کنیم، افزود: امروز برای استخدام نیرو باید اعتبار 
داشته باشیم چراکه استخدام هر نیرو ساالنه 40 تا 4۵ 

میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

 مجوزهای استخدامی منوط به
 تامین اعتبار سازمان بودجه

معاون رئیس جمهور  اظهار کرد: دستگاه هایی داریم 
که دو سال مجوز استخدامی دارند اما نتوانستند بودجه 
الزم از سازمان برنامه ریزی را جذب کنند.وی بیان 
کرد: آمادگی داریم به هر اندازه که سازمان مدیریت 
بودجه و برنامه ریزی برای استخدام تامین اعتبار کند، 
مجوز ها را صادر کنیم.وی با بیان اینکه نیاز برخی 

از دستگاه های اجرایی به سهمیه استخدامی جدید را 
نفی نمی کنم، گفت: 66 درصد پست های بالتصدی 
سازمانی در خراسان جنوبی در سطح کشوری اشکال 

است و برای رفع این مشکالت همکاری می کنیم.
وی ادامه داد: در بخش آموزش عالی به جز علوم 
پزشکی، هر مجوزی که وزارت علوم برای استخدام 
اعضای هیئت علمی دانشگاه های خراسان جنوبی از 
ما درخواست کند، مجوز را صادر می کنیم. انصاری 
بیان کرد: در زمینه دستگاه های اجرایی خراسان 
جنوبی آمادگی داریم با همکاری استانداری  مجوزهایی 
که برای دستگاه ها صادر کرده ایم را اعالم کنیم تا 

سهمیه آنها بررسی شود.

رایزنی برای تامین اعتبار مجوزهای 
استخدامی خراسان جنوبی

انصاری با اشاره به کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی 
خراسان جنوبی بیان کرد: میزان کارکنان پیمانی این 
کارگری  نیروی  و  باالتر  کشوری  از سطح  استان 
و قراردادی استان نسبت به سطح کشوری پایین 
تر است. به گفته وی خراسان جنوبی ۱.۵7 درصد 
نیروی آموزش و پرورش کشور و ۱.34 درصد نیروی 
بهداشت و درمان کشور را دارد.انصاری بیان کرد: با 
آقای نوبخت رایزنی هایی خواهیم داشت که وقتی 
مجوزهای استخدامی به خراسان جنوبی می دهیم در 

راستای تامین اعتبار آن تالش شود. 

لزوم ماندگاری نیروهای کارآمد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  هم گفت: 
این استان باالی سه هزار و 700 روستا داشته که اگر 
مورد توجه بود با کاهش و تخلیه ۵0 درصدی جمعیت 
روستایی مواجه نبودیم. پور عیسی بیان کرد: سازمان 
امور استخدامی عنایتی داشته باشد که بتوانیم نیروهای 
کارآمد را در حوزه دولت داشته باشیم.وی گسترش 

دولت الکترونیک را از اهداف مورد نظر دولت دانست 
و افزود: اگرچه خراسان جنوبی از این منظر بهره مند 

نبوده اما قابلیتهای باالیی دارد.
 وی با اشاره به افزایش رضایت مندی مردم از خدمات 
بیان کرد: مردم استان قانع بوده و مانند استان های 
بزرگ نیستند.وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه 
شاخص های خاص مانند حداقل های زیرساخت های 
زمینی، ریلی و هوایی محروم است، گفت: استان هایی 
مانند خراسان جنوبی جاذبه اقامت ندارند که نیاز است 
شرایط فوق العاده خاصی برای ماندگاری نیروهای 
کارآمد باشد.پورعیسی  خواستارتقویت ساختار اداری 
و افزایش سهمیه استخدامی در استان شد و گفت: 
نگرش های بزرگ باعث تحول انفجاری در اینگونه از 

مناطق محروم می شود.

 خشکسالی ۲۰ ساله  جایگاه اقتصادی 
مردم استان را تنزل داده است

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس نیز با اشاره 

به خشکسالی 20 ساله در خراسان جنوبی گفت: در 
این راستا زندگی مردم و جایگاه اقتصادی مردم تنزل 
یافت. افضلی اظهار کرد: خراسان جنوبی از بدو تاسیس 
با خشکسالی مواجه است در این راستا زندگی مردم و 
جایگاه اقتصادی مردم تنزل یافت چون اقتصاد استان 
بر مبنای کشاورزی و دامپروری می چرخید و این امر 

زندگی مردم را متزلزل کرده است.
افضلی با گالیه از اینکه میزان پست هایی که با توجه 
به توسعه استان باید پیش برود انجام نشده است، 
تصریح کرد: شهرستان ایجاد کرده ایم اما نتوانستیم 
اداراتی که محور توسعه هستند را ایجاد کنیم. وی با 
بیان اینکه در سربیشه فقط8 اداره نمایندگی دارد، 
پست   ۱9 نیز  ماهیرود  گمرك  کرد:  خاطرنشان 
اینکه  بیان  با  اما ۱7 پست خالی است. وی  دارد 
زیرساخت هایی برای جذب سرمایه گذار نداریم یادآور 
شد: بار توسعه را باید دولت به دوش بکشد. افضلی 
با اشاره به اینکه ادارات با کمبود نیرو روبه رو هستند 
اظهار کرد: بسیاری از نیروهای آموزش و پرورش 
بازنشسته می شوند و همچنین نیروهای کارمندی بعد 
از چند سال خدمت درخواست انتقال می کنند که باید 

برای نیروهای جایگزین چاره اندیشی شود

اگر فکری نشود وضع دانشگاه بیرجند در 
سال 14۰۰خطرناک می شود

 رئیس دانشگاه بیرجند هم  گفت: افتخار می کنیم 
آن  صادرات  و  محصول  که  هستیم  استانی  در 
اگر  افزود:  انسانی و معلم است. خامسان  نیروی 
این مزیت را از استان بگیریم، بدون شک چیزی 
برای خراسان جنوبی باقی نخواهد ماند.وی گفت: 
معتقدیم همه بخش های استان باید تقویت شود و 
آنچه باعث رشد و توسعه پایدار و ماندگاری جمعیت 
می شود، بخش مربوط به دستگاه هایی است که 
و  ترین  راهبردی  شوند   تضعیف  افراد  این  اگر 

بهترین محصول استان تحت الشعاع قرار خواهد 
گرفت.وی تاکید کرد: از این منظر باید به آموزش 
عالی، آموزش و پرورش و دستگاه های متولی این 
موضوع نگاه ویژه شود.رئیس دانشگاه بیرجند اظهار  
کرد: نسبت استاد به کارمند در دانشگاه ها باید یک 
به یک باشد که اکنون در دانشگاه 9 دهم است و 

سال ۱400 به هفت دهم خواهد رسید.
وی با یادآوری قدمت 43 ساله دانشگاه بیرجند گفت: 
نیروهای نسل دوم این دانشگاه در حال بازنشستگی 
هستند و تا سال ۱400 نیز ۱۱9 نفر از کارکنان باید 

بازنشسته شود و باید فکری برای این موضوع بشود.
خامسان با بیان اینکه با چابک سازی نیروی انسانی 
داشت 20  انتظار  توان  نمی  افزود:  هستیم  موافق 
آزمایشگاه شیمی را با یک نیروی حق التدریس اداره 
کرد یا سیستم آموزش در بخش سامانه را نمی توان 
در اختیار یک نیروی شرکتی قرار داد.وی گفت: اگر 
فکری به حال دانشگاه بیرجند نشود در سال ۱400 
به بعد، دچار وضع خطرناکی خواهد شد که امید است 

وظایف خود را به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار 
استان به درستی انجام دهیم.

 میزان تلفات انسانی در تصادفات
 خراسان جنوبی بسیار نگران کننده است

مدیرکل راه و شهرسازی هم از افزایش دو برابری 
طول بزرگراه ها در استان خبر داد و گفت: با این 
وجود متأسفانه میزان تلفات انسانی بسیار نگران 
کننده است.وی بیشترین میزان اشتغال استان را در 
بخش حمل و نقل دانست و افزود: با وجود اینکه در 
4 سال اخیر شاهد دو برابر شدن طول بزرگراه ها در 
استان هستیم اما میزان تلفات انسانی بسیار نگران 
کننده است. جعفری از وجود 2۵۱ پست مصوب خبر 
داد و بیان کرد: از این تعداد 46 درصد پست ها با 
۱۱۱ پست بالتصدی و ۱3۱ پست با تصدی است. 
جعفری همچنین وضع نیروها را در شهرستان ها 
در  کرد:  تصریح  و  دانست  کننده  نگران  بسیار 
شهرستان ها فقط 7۱ پست وجود دارد که 6۵ درصد 

پست ها بالتصدی است. 

وضع نیروهای هواشناسی استان
 نگران کننده است

و  اشاره  استان  هواشناسی  نیروهای  به  جعفری 
خاطرنشان کرد: وضع نیروهای هواشناسی نگران 
کننده و نیازمند سهمیه استخدامی خاصی است به 
طوری که این اداره کل دارای ۱۱۵ پست است که 

68 درصد پست ها بالتصدی است. 
وی با بیان اینکه سرانه سهمیه مجوزها برای بسیاری 
از استان ها یکنواخت است که باید مورد توجه قرار 
برای  این است که  ما  یادآور شد: درخواست  گیرد 
استان هایی مانند خراسان جنوبی شرط استخدام را 
بر نیروهای بومی بگذارند. جعفری با بیان اینکه اداره 
کل راهداری دارای 263 پست سازمانی است که ۱90 

پست باتصدی بوده و مابقی بالتصدی است اظهار 
کرد: همچنین در اداره کل فرودگاه ها نیز در تشیکالت 
تبصره و ساختار فرودگاه بازنگری شود و در 24 ساعت 

خدمت داشته باشد. 

رشد 1۰۰ درصدی تعداد معادن در استان
رئیس سازمان صنعت و معدن نیز در این جلسه بیان 
کرد: خراسان جنوبی در بخش معدن از سال 92 
تعداد 300 معدن و در زمان حاضر  600 معدن دارد 
که نسبت به سال 92،  صددرصد رشد داشته است.

شهرکی یادآور شد: از سال 92 تاکنون 60 میلیارد 
تومان تسهیالت از منابع ملی برای اکتشاف معادن 
اختصاص داده شده است.وی تصریح: در مطالعات 
ژئوفیزیک هوایی بیش از 40 درصد از مساحتی که 
در کشور تعریف شده بود توسط سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی انجام شده است. 
وی با بیان اینکه این سازمان ۱60 پست مصوب 
گفت:  است  بالتصدی  آن  از  پست  که 40  دارد 
متاسفانه در استان هایی که ناامنی موج می زند توجه 
بیشتری می شود و استانی مانند خراسان جنوبی که 

امنیت را تامین می کند از نظر توجه محروم است.

مطالبات بازنشستگان
 جهاد کشاورزی  پرداخت شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان هم گفت:  
استان  در  کشاورزی  بخش  بردار  بهره  هزار   82
فعالیت می کنند. قوسی سطح زیرکشت محصوالت 
کشاورزی را بیش از ۱49 هزار هکتار اعالم و افزود: 
همچنین تولیدات استان 627 هزار تن بوده که ۱9۱ 
هزار تن تولیدات بخش دام است.وی بیان کرد: اکنون 
34 مرکز خدمات کشاورزی با ۱70 پست و 6۱ نیرو 
به  خدمات رسانی  مشغول  استان  دهستان های  در 
بهره برداران بخش کشاورزی هستند که در این مراکز 
64 درصد پست ها بالتصدی است. وی بیان کرد: 
مجموع پست های مصوب سازمان جهاد کشاورزی 
استان هزار و 22 نفر است که ۵۱ درصد باتصدی 
و 48 درصد بالتصدی است. قوسی گفت: همچنین 
استان 2۵7  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
پست مصوب دارد که 37 درصد بالتصدی است، 
اداره کل دامپزشکی نیز 27۱ پست مصوب دارد که 
39 درصد بالتصدی است.وی اضافه کرد: اداره کل 
امور عشایری استان با ۱۱2 مصوب 6۱ درصد پست 
بالتصدی، شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز 6 پست 
دارد سازمان تعاون روستایی نیز ۱۵2 پست مصوب 
که 2۵ درصد بالتصدی است.گفت: مرکز آموزش 
تحقیقات کشاورزی بیرجند ۱7۱ مصوب دارد که 39 
درصد بالتصدی است.وی یادآور شد: در مجموع جهاد 
کشاورزی و ادارات تابعه استان دارای 2 هزار و 2 پست 
مصوب است که 49 درصد بالتصدی است.قوسی 
گفت: تا پایان سال 97 یک هزار و 87 نفر از مجموعه 
جهاد کشاورزی استان بازنشسته شدند همچنین تا 
سال ۱400 نیز ۱87 نفر بازنشسته می شوند.وی افزود: 
99 میلیارد تومان بابت مانده مرخصی و بازنشستگی 
افراد تحت مجموعه بدهکار هستیم. پایین بودن حقوق 
و مزایا را از عمده مشکالت کارکنان دانست و بیان 
کرد: در این زمینه انتظار می رود فوق العاده ویژه به 
کارکنان این دستگاه نیز پرداخت شود. وی خواستار 
پرداخت مطالبات بازنشستگان جهاد کشاورزی شد 
و گفت: در سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه 
ساالنه بیش از 200 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی 
و بیش از ۵00 میلیارد تومان تسهیالت باید مدیریت و 
نظارت و هزینه شود که با وضع فعلی نیروی انسانی، 

خدمت رسانی با مشکل مواجه خواهد شد.
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  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

     تشـك  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس شعبه ۱: بلوار صیاد شیرازی - واحد ۴۲- جنب فروش مشهد

شعبه ۲: خیابان معلم - بین معلم ۱۰ و ۱۲ - جنب بانک ملت
۰۹۱۵۵۶۰۰۸۵۰

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط12 ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری 12(

۰۹1۵۵۶2۹2۵2 - ۰۹۹217۸۸۵۸3 -3221۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیك اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴1۵0۸1 - 091۵۵۶1۷۸۴۶

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

آگهی تغییرات شرکت سامان کاوش طبس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1168 و شناسه ملی 14005130170 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسین کرم پناه خویدکی به شماره ملی4432967861 و 
محمدرضا کرم پناه خویدکی به شماره ملی3719774074 و طاهره دهقان منشادی به شماره ملی4431450424 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم ملیحه زهری به شماره ملی 0492687935 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمد مهدی جعفری به شماره ملی 0079123694 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3ـ پس از قرائت 

گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )534154(

آگهی تغییرات شرکت مهراب سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4897 و شناسه ملی 14004057670 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی بیرجند تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
بیرجند، دشت علی آباد ، خیابان امیر کبیر ، کوچه میرداماد2]امیرکبیر1[ ، پالک 0 ، طبقه پنجم با کدپستی 9717417467 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )536586(

آگهی تغییرات شرکت فراسوی استون )سهامی خاص( به شماره ثبت 307 و شناسه ملی 10102891086 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شعبه ای از شرکت به آدرس استان تهران شهر تهران خیابان پاسداران خیابان 
نارنجستان 8 پالک 23 مجتمع پارک سنتر طبقه 18 بخشی از واحد 1801 و کد پستی 1957614059 افتتاح گردید و آقای رضا یعقوب 

زاده به شماره ملی 0079477641 به عنوان مدیر شعبه تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )535155(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

 امام رضا علیه السالم فرمودند: 
ما زاَرني أَحٌد مِن أولیِائي عاِرفا بَِحّقي إالّ ُشفِّعُت فیِه یَوَم الِقیاَمِة 

هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حّقم زیارت نمی  کند مگر این که در روز قیامت 
شفاعتم از او پذیرفته می  شود. 

)وسائل الشیعه : ج 13 ، ص 552 (

12:40
19 :56
23 :52
4 :09
5 :42

احمدی نژاد فضای انتخابات
 مجلس را به چالش می کشد

حزب  مرکزی  شورای  عضو  طاهرنژاد  یدا... 
کارگزاران سازندگی با بیان اینکه احمدی نژاد در 
دارد،  موقعیت  همچنان  جامعه  زیرین  الیه های 
به  را  انتخابات مجلس  گفت: احمدی نژاد فضای 

چالش می کشد.

شیبانی: باید گروه قوی تری
 در برجام مذاکره می کردند

ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی دولت اصالحات 
گروه  باید  گفت:   هسته ای  مذاکرات  به  اشاره  با 
افراد  از  و  می کردند  مذاکره  برجام  در  قوی تری 

متخصص و کارشناس استفاده می کردیم.

 اگر اروپا اذیت مان کند مانع
 صادرات مواد مخدر نمی شویم

کرده ایم  اعالم  گفت:  گلپایگانی  محمدی  محمد 
صادرات  مانع  کنند  اذیت  را  ما  اروپایی ها  اگر  که 
اروپا  مردم  تا  شد  نخواهیم  اروپا  به  مخدر  مواد 
باشند. داشته  بیشتری  استفاده  مواد  این  از  هم 

زاهدی: خوشحالیم که دولت
 علیه آمریکا و اروپا موضع می گیرد

به  که  نقدهایی  یادآوری  با  زاهدی  محمدمهدی 
خوشحالیم  کرد:  اظهار  می کردند،  مطرح  برجام 
االن می بینیم که آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه 
کشورمان سخنانی را علیه آمریکا و مواضع آنها و 

حتی مواضع اروپایی ها بیان می کنند.

نباید فراموش کنیم که در شرایط 
سخت چه کسانی میدان دار بودند

کنیم  فراموش  نباید  ما  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
که در شرایط سخت کشور چه کسانی میدان دار 
در  گفت:  ایستادند،  کشور  اداره  کار  پای  و  بودند 
کار  پای  که  کسانی  از  باید  فعلی  سخت  شرایط 
 مردم ایستاده اند حمایت کنیم و در آینده نیز آنها را 

میدان دار اداره کشور نگه داریم.

احمدی نژاد: رنگ موهایم
 با ترامپ فرق دارد!

محمود احمدی نژاد در گفتگو با هفته نامه آمریکایی 
نیشن در مورد شباهتش با ترامپ گفت: من هم رنگ 

موهایم با او فرق می کند هم اینکه پولدار نیستم.

صبری که دشمن را گستاخ کند
 صبر راهبردی نیست

اروپایی ها  با  مذاکره  دنبال  به  برخی  جلیلی گفت: 
هستند در حالی که خود اروپایی ها می گویند ما با 
آمریکا تفاهم راهبردی داریم. وی تاکید کرد: صبری 
که دشمن را گستاخ کند، صبر راهبردی نیست و 
اینکه امروز دشمنان به اقتدار ایران اعتراف می کنند 
به این خاطر است که سال ها قبل شهدا برای آزادی 

خرمشهر به دنبال قطعنامه سازمان ملل نرفتند.

برای وام مسکن چقدر هزینه کنیم؟

ایسنا- هزینه وام مسکن در این روزها نسبت به دو 
هفته گذشته برای اقشار مختلف جامعه تفاوت چندانی 
نداشته است به طوری که زوج ها با توجه به اینکه در 
کجای ایران ساکن هستند، باید هفت تا ۱۰.۵ میلیون 

تومان برای دریافت وام مسکن و جعاله هزینه کنند.

فروش فوری پراید و ساینا از امروز

شرکت سایپا با ارسال بخشنامه ای شرایط فروش 
ای  دنده  ساینا   ،۱۵۱ سایپا  محصول  سه  فوری 
اسپرت  رینگ  ای  دنده  ساینا  و  فوالدی  رینگ  با 
آلومینیونی را اعالم کرد. در این طرح فروش سایپا 
با  تومان  هزار  و 3۱3  میلیون   4۰ قیمت  با   ۱۵۱
تسهیالت 4۰ میلیون ریالی و بازپرداخت 3 چک 4 
ماهه ، ساینا رینگ فوالدی با قیمت ۵۵ میلیون و 
943 هزار تومان با تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی با 

تحویل 3۰ روزه به فروش می رسد.

خبر خوش وزیر برای استخدام
 در شبکه درمان کشور

فارس- وزیر بهداشت گفت: تا پایان سال آینده، ۱۸ 
هزار نیرو شامل پرستار، ماما و کادر درمانی در مراکز 

ارائه خدمت استخدام می شوند.

بخشودگی مشروط جرائم
 مالیاتی برای تولیدکنندگان

ایسنا- رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: 
خصوص  در  سراسری  عمومی  بخشنامه  یکشنبه 
معوقات مالیاتی را صادر خواهیم کرد که اگر بخش 
تولید بتواند معوقات خود را تا پایان شهریور پرداخت 

کند، شامل بخشودگی کامل می شود.

اطالعیه  جدید درباره کارت سوخت

 فارس- شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی از دارندگان کارت هوشمند سوخت خواست تا 

۱۰ روز آینده حداقل یک بار سوختگیری کنند.

کمیسیون آموزش: افزایش حقوق 
معلمان “رتبه بندی” نیست 

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با اشاره به اینکه از افزایش حقوق معلمان به هر 
شیوه و روشی استقبال می کنیم، گفت: اینکه قرار 
تومان  هزار   ۶۰۰ تا   4۰۰ معلمان  حقوق  است 
افزایش پیدا کند بسیار خوب است اما رتبه بندی 

نیاز به آئین نامه و دستورالعمل دارد.

ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه حضور  علی 
انتخابات  از  دوره  پنجمین  اجرایی  ستاد  در 
به  تنها  بودن  اظهار کرد: سخنگو  شورایاری ها 
معنی این نیست که ما سخنان دولت را منتقل 
به  مردم  سخن  انتقال  مسئولیت  بلکه  کنیم، 
دولت را هم داریم و به نظرم در انتخابات مردم 

با مسئولین حرف می زنند.

عالئم خوبی از لحاظ رشد اقتصادی داریم
ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
خبر خوبی برای مردم دارید، گفت: برای 24 ماه 
آینده عالئم خوبی از لحاظ رشد اقتصادی داریم 
که احتماال پایان امسال هم مشاهده شود البته 
نمی  گوییم که ارزانی می شود؛ به مردم به ویژه 
در قشر ضعیف ، فشارهای زیادی وارد شده ولی 

موفق شدیم جلوی رشد تورم را گرفته و آن را 
منفی کنیم و حتی برخی از کاالها نیز تورم آن 
کرد:  اعالم  ربیعی  است.  منفی شدن  به سمت 
در حوزه مسکن هم تصمیمات خوبی گرفته ایم 
که شهرداری با رئیس جمهور تصمیم گرفتند در 
کالنشهرها خانه های کوچک و ارزان قیمت برای 
تازه ازدواج کرده ها ارائه شود و پس از آن برای 

سایر مردم نیز موضوع مسکن مدنظر قرار گیرد.

نخریدن خانه را چاره
 مقابله با گران فروشی می دانم

بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
این که نخریدن خانه را چاره مقابله با گران فروشی 
می دانم، اظهار کرد:  ماه قبل گفتم این رشد قیمتی 
حباب گونه است و منطقی پشت آن وجود ندارد. 

راه این است کسی که وضعیت اضطراری ندارد 
خود  تأثیر  راهکار  این  نکند.  عجله  خرید  برای 
بودیم  بادکنکی  توقف رشد  را گذاشت و شاهد 
وی  شود.  آرام  فضا  تا  کرد  کمک  اُفت  این  و 
که  قشری  یعنی  هدف  جامعه  این که  بیان  با 
نیازمند مسکن است برای ما اهمیت دارد، افزود: 
از رسانه ها هم خواستیم تا پیشرفت پروژه ها را 
اطالع رسانی کنند. ۵ هزار واحد در حال تکمیل 
-مسکن مهر- و ساخت ۶۰ هزار واحد جدید در 

دستور کار است.

آغاز ساخت ۱۵۰ هزار مسکن
 همزمان با عید غدیر

وی با تاکید بر این که قیمت مسکن در تهران و 
شهرستان ها افت کرده است، ادامه داد: افزایش 

قیمت ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد و دلیل 
و  راه  وزیر  است.  بازار  در  سوداگران  وجود  آن 
هزار  ساخت ۱۵۰  آغاز  از  همچنین  شهرسازی 
 29( خم  غدیر  عید  با  همزمان  جدید  مسکن 

مردادماه امسال( خبر داد.

نوبخت: در ماه های آینده
 تورم کنترل می شود

برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
برای  که  این سوال  به  پاسخ  در  نیز  بودجه  و 
دارید،  ای  برنامه  درصدی   4۰ تورم  کاهش 
اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است 
و در تیر ماه امسال حدود 3 واحد نسبت به تیر 

ماه سال گذشته کاهش یافته است.

تورم  نرخ  قبل،  ماه های  در  اما  افزود:  وی 
نقطه ای افزایش پیدا کرده بود که همچنان با 

افزایش نرخ تورم ساالنه مواجه هستیم. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: 
بر  آینده  ماه های  در  تورم  نرخ  کاهش  روند 
روی نرخ تورم کل اثر خود را خواهد گذاشت و 

مجددا روند کاهنده خواهد داشت.

وعده های خوش دولتی ها درباره اقتصاد

شورای نگهبان دوباره در صدر اخبار

اظهارنظری  در  اخیرا  اصالحات  دولت  رئیس 
شود  تحریم  نباید  انتخابات  اینکه  بر  تاکید  با 
باید  ناراضی  گفته است: اصالح طلبان و مردم 
خاطر  به  و  کنند  خودگذشتگی  از  و  فداکاری 
ایران پای صندوق ها بیایند تا جلوی خطر اصلی 
گرفته شود. او اگرچه بر این موضوع تاکید کرده 
انتخابات  تحریم  به  نباید  طلبان  اصالح  که 
اصالح  که  است  شده  یادآور  اما  شوند،  نزدیک 
انتخابات  وارد  قیمتی  هر  به  توانند  نمی  طلبان 
که  کرده  امیدواری  اظهار  ادامه  در  او   شوند. 
ان شا... فضا باز شود و صالحیت ها تایید شوند.

گالیه معصومه ابتکار
 از ردصالحیت اصالح طلبان

طلب  اصالح  سیاسی  چهره  ابتکار،  معصومه 
نیز با بیان اینکه نباید با اصالح طلبان برخورد 
در  کشور  گفت:  شود،  طرفه  یک  و  سیاسی 
داشته  شدن  طرفه  یک  تجربه  هم  گذشته 
مجبور  آمده  پیش  که  مشکالتی  دلیل  به  و 
پاسخ  در  باشند. وی  داشته  دوربرگردان  شدند 
با  رایزنی  خصوص  در  آیا  که  سوال  این  به 
گفت:  اید،  شنیده  خبری  نگهبان  شورای 
امیدوارم  اما  ندارم،  ها  رایزنی  درباره  خبری 

همواره  طلبان  اصالح  باشد،  طور  همین 
نمی  دلیلی  و  بودند  گفتگو  و  تعامل  اهل 
موضوع  در  که  هایی  ارگان  تمام  با  که  بینند 
باشند. نداشته  تعامل  دارند  نقش  انتخابات 

به صورت  باید  اصالح طلبان  مطهری: 
کنند شرکت  انتخابات  در  گسترده 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
و  اصالحات  دولت  رئیس  به سخنان  اشاره  با 
جبهه  در  گوناگون  نظرهای  و  نقد  همچنین 
رو  پیش  انتخابات  با  مواجهه  در  اصالحات 
اصالحات  جریان  نماینده  من  چند  هر  گفت: 
نیستم، اما به نظرم اصالح طلبان باید به طور 
کنند. شرکت  انتخابات  در  گسترده  و  فعال 

نهم  مجلس  در  ای  تجربه  ما  افزود:  وی 
انتخابات  طلبان  اصالح  عمال  که  داشتیم 
کشور  ضرر  به  که  دیدیم  و  کردند  تحریم  را 
از  کمی  خیلی  اقلیت  مجلس  آن  در  شد. 
بدتر  وضعیت  حتی  داشتند.  حضور  آن ها 
شرکت  بنابراین  شد.  هشتم  مجلس  از 
نیست. درست  نظرم  به  انتخابات  در  نکردن 

چهره های  صالحیت  رد  اشاره  با  مطهری 
انتخابات های  در  اصالحات  جریان  شاخص 
از  ای  چاره  ظاهرا  حال  هر  به  گفت:  گذشته 
نیست.  نگهبان  شورای  های  صالحیت  رد 
فعال هم کاری نمی شود کرد. شورای نگهبان 
تا  و  می کند  عمل  جنتی  آقای  افکار  با  بیشتر 
تغییر نکند،  زمانی که ترکیب شورای نگهبان 
کنیم. تحمل  باید  و  نیست  این  جز  راهی 

اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  رئیس  نایب 
بر  کشور  مسئولین  تاکید  به  اشاره  با 
گفت:  جامعه  همراهی  و  همدلی  ضرورت 
تغییر  به  خاصی  امید  رو  پیش  انتخابات  در 
آن ها  و  ندارد  وجود  نگهبان  شورای  رویکرد 
ولی  کرد.  خواهند  را  خود  کار  گذشته  مثل 
اصالح  هم  شرایط  همین  در  معتقدم  هم  باز 
کنند. شرکت  گسترده  صورت  به  باید  طلبان 

 ادعای مهندسی  انتخاب حقوق دانان 
شورای نگهبان کاماًل کذب است

نماینده  پژمان فر،  نصرا...  حّجت االسالم 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد 

دخالت   بر  مبنی  مطهری  علی  اظهارات  به 
برخی اعضای شورای نگهبان در روند انتخاب 
نگهبان،گفت:  شورای  حقوق دان  گزینه های 
نگاه  با  مجلس  در  برخی  که  متأسفم  من 
می کنند. نگاه  مسائل  همه  به  ظن  سوء 

وی ادامه داد: در بسیاری از مقاطع شاهد این 
هستیم نماینده هایی که خود را برای عرصه های 
از  گوناگون  علل  به  می کنند،  نامزد  مختلف 
کاندیداتوری انصراف می دهند یا به نفع سایر 
مشاهده  هم  گاهی  می کشند.  کنار  همکاران 
شده که نماینده ای، شرایط را برای رأی آوری 
می دهد.  انصراف  و  نمی بیند  مناسب  خودش 
هیچ منع قانونی هم در این زمینه وجود ندارد.

پژمان فر با اشاره به انتساب برخی اقدامات به 
شورای نگهبان، گفت: اینکه بخواهیم یک نهاد 
آماج تهمت ها و حرف های  را  تأثیرگذار  بسیار 
کینه توزانه قرار دهیم واقعًا غیر منصفانه است، 
این حرف ها  مقابل  در  نگهبان  اگرچه شورای 
از مواضع خود نخواهد کرد. هیچ عقب نشینی 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب
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