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محرومیت معلوالن از 
استخدام دررسانه ملی!

محمود محمدی، مشاور توسعه کسب و 
کار های فناور محور در صفحه توئیتر خود 
عکسی را منتشر کرد و نوشت: »رسانه 
ملی افراد دارای معلولیت را از استخدام 
محروم کرد«!  در آگهی استخدامی که 
فضای  و  ها  خبرگزاری  در  تازگی  به 
شرایط  در  است  شده  پخش  مجازی 
استخدام برای این سازمان بندی گذاشته 
شده  با  عنوان: »داشتن سالمت کامل 
و عدم معلولیت جسمی«!  این در حالی 
تمام  استخدامی  قانون  است که طبق 
استخدام  به  موظف  ارگانها  و  نهادها 
۳ درصد معلوالن )مشروح در صفحه 2(

ویژه ساکنان بافتهای فرسوده شهری پرداخت می شود

 

 

 

مجلس شده است محل 
نشستن و گالبی خوردن!

عباس عبدی :

صفحه  6

علی عسکری در صدا و سیما 
تام االختیار نیست

علی مطهری :

ایران برای مذاکره منتظر
 »جو بایدن« است

ترامپ:

صفحه  6

صفحه  6

 55 میلیون تسهیالت ساخت و ودیعه اسکان موقت

  بهره برداری ازتصفیه خانه
 فاضالب شهری بیرجند سال ۹۹

صفحه  5

صفحه  5

جنـاب آقـای مهنـدس جرجـانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری
 استانداری خراسان جنوبی

 که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده و از درگاه قادر متعال سربلندی و توفیق روز افزون تان 

را خواستاریم.
کارخانه آب معدنی یامونا

صدور بیمه نامه شخص ثالث 

در اقساط ۱۲ ماهه 

بدون پیش پرداخت

0۹۱536۱۹455   سلیمـانی

آگهـی مزایـده فـروش خـودرو
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: تعداد 6 دستگاه خودرو 
سبک و سنگین خود را با مشخصات مندرج در اسناد، از طریق مزایده به 
متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند. از متقاضیان محترم دعوت به 

عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها از تاریخ درج آگهی به مدت 
10 روز به آدرس بیرجند، انتهای بلوار آیت ا... غفاری طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد بیرجند مراجعه نمایند و جهت اخذ اطالعات تکمیلی با شماره 09155615815 
)آقای خوشخو( تماس حاصل فرمایند. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پایه 
مربوط به هر خودرو می باشد که می بایست پس از دریافت شناسه بانکی به شماره حساب 
اعالمی نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند واریز و اصل فیش واریزی 
را در پاکت مخصوص ارائه نمایند. هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد و 

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام خواهد داشت.
دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند 

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال و مسلط به نرم افزارهای آفیس
 جهت دو شیفت کاری )صبح و عصر( در یک شرکت مهندسی نیازمندیم.

 تماس در وقت اداری  32404197 داخلی 1

                                

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای          
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های بهره برداری و مشترکین 
و اداری شهرهای سرایان،آیسک و سه قلعه، فردوس و اسالمیه و بشرویه را به پیمان واگذار نماید. لذا 
از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای گواهی تایید صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )رتبه آب یا تاسیسات( و اداره کل  تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار )الزامی( بوده ، دعوت می شود جهت 
تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به سایت ملی 
مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادهای شرکت 
واقع در بیرجند: بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره: 32234014-32223120 - 056تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:

1 - زمان و محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصات، سایت شرکت آب وفاضالب استان و4 روز پس 
از درج آگهی مناقصه

2 - زمان و محل تحویل اسناد: سه شنبه تاریخ 98/05/22 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 12 ظهر تحویل نمایید.

 3 - زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: روز سه شنبه تاریخ 98/05/22 ساعت 13 
اتاق جلسات

4 - میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ330.000.000 ریال که می بایست صرفاً به صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 750700001000222717511001 بانک رسالت در 
وجه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند ارجاع کار صادر و 

در پاکت الف تحویل شود.
5 - برآورد اولیه مناقصه: 11.008.283.780 ریال که از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب 

و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
6 - اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت 

             www.abfa-khj.ir    http://iets.mporg.ir  .خواهد بود
شناسه: 546376                                   دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

تاریخ: 1398/05/06 
شماره: 11366

جنـاب آقـاي علیرضـا ساجـدي فر 
درگذشت جانگداز والده مکرمه تان

 را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن مرحومه را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.  
خانواده هاي: ماندگار ، گنجي و غالمی

بقا مختص ذات اوست
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 شـادروان علی عرب زاده 
)فرهنگـی  بازنشستـه(

 را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع 
و خاکسپاری آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه ۹۸/5/6 
 ساعت ۱۷ الی ۱۸ از محل غسالخانه برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی تسلی بخش دل های داغدار ماست.

خانواده های:  عرب زاده ، امینی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس عباس جرجانی
مدیرکل  محترم  دفترجذب و حمایت از سرمایه 

گذاری استانداری خراسان جنوبی

حسن انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرکل دفتر 
 جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی که  موید تجربه ، 
تخصص، همدلی و همراهی شما با تولیدکنندگان و کارآفرینان 
استان می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، از تالش های ارزنده 
و موثرتان در دوران تصدی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
سپاسگزاریم، توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس جرجانی
 خبر مسرت بخش انتصاب  جنابعالی را به عنوان      

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری  استانداری خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض 
 نموده و توفیق روزافزون تان را از خداوند منان مسألت داریم.

پینگ های شان  
مدیرعامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران



2
سرمقاله

یکشنبه  * 6 مرداد  1398 * شماره 4407

گازمشترکانبرخیازخیابانهایشهرطبسقطعمیشود

کاوش-به منظور عملیات وصل گرم  و تزریق گاز کوره های واقع در بلوار شهید عباسپور ، گاز مشترکان برخی از خیابان های این شهر امروز یکشنبه از ساعت 7 صبح به مدت 
7 ساعت قطع می شود. به نقل از روابط عمومی شرکت گاز، گاز مشترکان خیابان های شهید محمد منتظری تا میدان بسیج، آیت ا... واعظ طبسی تا میدان 15 خرداد، فاطمیه 
تا خیابان 15 خرداد، ارشاد تا خیابان 15 خرداد، کشاورز تا سه راه شهید آیت ا... نمر و از ابتدای خیابان خرمشهر تا انتهای بلوار شهید عباسپور ) میدان کشتارگاه(  قطع می شود.

محرومیت معلوالن از 
استخدام در صداو سیما!
*کاری

محمود محمدی، مشاور توسعه کسب و کار های 
فناور محور؟! در صفحه توئیتر خود عکسی را منتشر 
کرد و نوشت: »رسانه ملی افراد دارای معلولیت را از 
استخدام محروم کرد«!  در آگهی استخدامی که به 
تازگی در خبرگزاری ها و فضای مجازی پخش شده 
است در شرایط استخدام برای این سازمان بندی 
کامل  »داشتن سالمت  عنوان:  با   گذاشته شده  
و عدم معلولیت جسمی«!  این در حالی است که 
طبق قانون استخدامی تمام نهادها و ارگانها موظف 
به استخدام ۳ درصد معلوالن در بدنه سازمان خود 
براساس شرایط آزمون و مصاحبه هستند اما متاسفانه 
این قانون نه فقط لحاظ نمی شود. بلکه  نهادی 
دولتی! همچون  صدا و سیما علنا آن را برعکس 
تعریف می کند و معلوالن را حتی از  شرکت آزمون 
برای استخدامی منع می کند.! این در حالی است 
به عنوان رسانه ای که جامعه   این سازمان   که  
آماری بزرگی را پوشش می دهد و اعتبارات باالیی 
دارد،  وظیفه فرهنگ سازی برای این موضوع دارد 
تا نه فقط ارگانهای دولتی بلکه نهادهای غیر دولتی 
دیگر  کند. سوی  معلوالن  استخدام  به  ترغیب  را 
به کارگیری معلوالن این است که شاهد هستیم 
افرادی که بکار گرفته می شوند متاسفانه از  وضع  
مناسب و خوبی برخوردار نیستند!  چرا که یا باید 
به مشاغلی بپردازند که در تخصص و آموزش آنها 
نیست یا  حتی گاهی با اینکه به اندازه  فرد سالم 
کار می کنند از حقوق کمتری برخوردارند و چنانچه 
اعتراضی داشته باشند با این پاسخ مواجه می شوند 
که ناراضی هستی برو به جای تو یک آدم سالم را 
می آوریم!  جز  این از مشکالت اساسی افراد دارای 
معلولیت برای فرصت های شغلی، نداشتن اعتماد 
به نفس است به طور مثال فردی دارای معلولیت با 
داشتن دکترای کشاورزی خواستار انجام کار خدماتی 
با حقوق بسیار کم است چون اعتماد به نفس ندارد. 
که در این باره هم باید نگاهها به این افراد عوض 
شود تا در حرفه و تخصص خود به کار گرفته شوند. 
بارها در خبرها شنیده ایم دولت بسته های جامع حمایتی 
درباره اشتغال معلوالن پیش بینی کرده است،  برای 
مثال مقرر شده تا حداقل ۳0 درصد از پستهای سازمانی 
تلفنچی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی 
به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت  جسمی، 
اینترنتی  و  دیجیتال  با  که  یابد.  اختصاص  حرکتی 
شدن شرکت ها و سازمانها این  موضوع هم  امروزه 
کمرنگ شده است. همچنین  باید حداقل ۳0 درصد 
از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی 
دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای 
معلولیت جسمی، حرکتی تعلق گیرد ولی چون هیچ نهاد 
نظارتی و فشاری! بر این موضوع وجود ندارد خیلی کمتر 
از این مقدار به کار گرفته می شوند!  با توجه به این 
که سازمان بهزیستی امکان تعیین تکلیف یا امر و نهی 
به وزارت خانه ها را ندارد  یگانه راه حل این موضوع 
تشکیل یک کمیته نظارتی قوی است، ناگفته نماند 
درکناراین فشارهای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد 
هم در احقاق حقوق معلوالن موثرند. بسیاری از نهادها از 
گریزگاههای قانونی امکان استخدام  معلوالن را از آنها 
می گیرند و به راحتی حقوق شهروندان معلول را پایمال 
می کنند. دولت باید قوانینی حمایتی وضع کند تا از بنگاه 
ها و انجمن های معلوالن حمایت شود.  یعنی معلوالن 
دورهم جمع شوند و باهم  کاری را تشکیل دهند تا 
فعالیت هایشان گسترده و وسیع باشد این یعنی آنکه 
قدم اول را باید خود معلوالن بردارند و توانمندی ها و 
استعدادهای خود را به صاحبان مشاغل نشان دهند و از 
طرف دیگر هم ،دولت نه فقط با شعار و قانون، بلکه با 

نظارت و قانون صریح از آنها حمایت کند. 
خوانندگان گرامی لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به 

ایدی تلگرام Avaeiran1 @ ارسال کنید.

ثبت نام 893 نفر برای شرکت در آزمون استخدامی آتش نشانی 

ساخت ۴۰  واحد مسکونی برای مددجویان درمیان آغاز شد

فرماندارشهرستانبشرویهمعرفیشد

طی حکمی از سوی رحمانی فضلی مقام عالی وزارت 
کشور ، فرماندار شهرستان بشرویه معرفی شد. به نقل 
از روابط عمومی استانداری، علی شفیعی به عنوان 
فرماندار شهرستان بشرویه منصوب شد.گفتنی است، 
علی شفیعی قبل از احراز این پست، به عنوان سرپرست 

فرمانداری بشرویه مشغول به کار بوده است.

صدور25مجوزایجادتأسیسات
گردشگریدراستان

کاوش- 25 موافقت اصولی برای سرمایه گذاری در 
ماه گذشته  حوزه گردشگری خراسان جنوبی در 4 
صادر شد. معاون گردشگری میراث فرهنگی، گفت: 
از این تعداد 9 متقاضی در بیرجند، 5 نفر در طبس، 4 
نفر در قاین، ۳ نفر در فردوس و در سایر شهرستانها 
هر کدام یک نفر متقاضی سرمایه گذاری هستند.

روزبازارجدیددربیرجندراهاندازیشد

ایرنا - روز بازار جدید بیرجند در بلوار مسافر این شهر از 
هفته جاری راه اندازی شد و شهروندان با اولویت نوبت 
عصر از خدمات آن بهره مند می شوند.رئیس سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری اظهار کرد: بازار بلوار مسافر 
تاکنون فقط روزهای چهارشنبه فعال بود اما از امروز به 
عنوان روز بازار برای تمام روزهای هفته دایر می شود. 
 خسروی با اشاره به فعالیت هفت »روز بازار« دیگر در 
سطح شهر بیرجند افزود: اجناس در روز بازارها 10 تا 
20 درصد زیر قیمت بازار عرضه شده و اجاره غرفه ها 
نیز براساس دفترچه تعرفه های مصوب شهرداری است. 
وی هدف اصلی از راه اندازی روز بازار در نقاط مختلف 
شهر را ساماندهی دستفروشان ذکر کرد و گفت: با 
افزایش این بازارها به  دنبال انضباط  بخشی و ساماندهی 
این قشر از جامعه هستیم. وی تصریح کرد: جلسات 
مستمری درباره تشکیل بازارهای جدید و کاهش موارد 
رفع سد معبر در سطح شهر بیرجند تشکیل  شده که با 
به ثمر رسیدن نتایج این تالش ها، شاهد بهبود منظر 

عمومی و ساماندهی این مشاغل در شهر خواهیم بود.

شهابسنگدرآسمانخراسانجنوبی

روابط عمومی پدافند هوایی شرق کشور با اشاره به 
استان  از شهرهای  برخی  در  نورانی  مشاهده شیء 
خراسان جنوبی، گفت: این شیء شهاب سنگ بوده که 
در آسمان اغلب نقاط استان دیده شده است. به گزارش 
فارس، طبق گزارش های مردمی حوالی ساعت 20  
جمعه شب گذشته شیء نورانی در آسمان مناطقی از 
بیرجند، خوسف، زیرکوه، اسفدن مود و شاهرخت رؤیت 
شد.بنا به گفته شاهدان این شیء گویا در حال سوختن 
از آسمان محو شده است. از دقایقی  بوده که پس 
میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در 
این زمینه به خبرنگار فارس، گفت: اطالع موثقی از این 
موضوع نداریم و اگر مورد خاصی بود حتما اطالع رسانی 
و  آسمانی  اجرام  بعضاً  کرد:  اضافه  شد.وی  خواهد 
ترددهای هوایی ابهاماتی برای مردم ایجاد می کند، 
بنابراین نمی شود این موضوعات را به زودی قضاوت 
کرد و اگر موردی گزارش شد حتما اطالع رسانی خواهیم 
کرد.همچنین روابط عمومی پدافند هوایی شرق کشور 
با اشاره به مشاهده شیء نورانی در برخی از شهرهای 
استان خراسان جنوبی، گفت: این شیء شهاب سنگ بوده 

که در آسمان اغلب نقاط استان دیده شده است.
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جهاددانشگاهی  آزمون  مرکز  اجرایی  مدیر 
برای  نفر    89۳ ثبت  نام   از  جنوبی  خراسان 
شرکت در آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی 
ایسنا،  گزارش  داد.به  خبر  جنوبی  خراسان 
معصومی اظهار کرد: آزمون استخدامی مشاغل 
آتش نشانی براساس مجوز استخدامی 711۳04 
مورخ 19 اسفند 97 سازمان اداری و استخدامی 

کشور، روز جمعه 18 مرداد ماه جاری همزمان 
می شود.وی  برگزار  بیرجند  در  کشور  سراسر  با 
افزود: ثبت نام در این آزمون از 12 تا 19 تیرماه 
انجام پذیرفت و 89۳  نفر در خراسان جنوبی در 

این آزمون ثبت نام کردند.
بیان  جهاددانشگاهی  آزمون  مرکز  اجرایی  مدیر 
کرد: این تعداد برای دو شغل آتش نشان و راننده 

در  استخدام  برای  سنگین  تندرو  نقلیه  وسایط 
به رقابت می پردازند. با یکدیگر  استان  18 شهر 

در  شرکت  داوطلبان  کرد:  تصریح  معصومی 
از روز دوشنبه 14 مردادماه می توانند  آزمون  این 
سایت طریق  از  را  آزمون  در  شرکت   کارت 
www.hrtc.ir مرکز آزمون جهاددانشگاهی دریافت 
کنند.وی با بیان اینکه از روز سه شنبه 15 مرداد 

استان  در  آزمون  کارت  نقص  رفع  باجه های  نیز 
خراسان  سهمیه  کرد:  اظهار  بود،  خواهند  فعال 
استخدامی  آزمون  این  در  پذیرش  برای  جنوبی 
ردیف  در  نفر  تعداد 20  این  از  که  است  نفر   ۳5
راننده  ردیف  در  نیز  نفر  و 15  آتش نشان  شغلی 
می شوند.  استخدام  سنگین  تندرو  نقلیه  وسایط 
مدیر اجرایی مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان 

اسامی  کتبی  آزمون  از  پس  شد:  یادآور  جنوبی 
سه برابر ظرفیت قبول شدگان به ترتیب اولویت 
خواهد  معرفی  عملی  آزمون  در  شرکت  برای 
شد.معصومی خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند 
برگزاری  اطالعیه های  آخرین  از  آگاهی  برای 
به  آزمون  مرکز  سایت  به  نشانی  آتش  آزمون 

آدرس www.hrtc.ir  مراجعه کنند.

عملیات اجرایی 40 واحد مسکونی برای محرومان 
زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( با حضور 
فرماندار درمیان و جمعی از مسئوالن در بخش های 
مرکزی و گزیک آغاز شد. به گزارش ایرنا،مدیر کمیته 
امداد امام خمینی )ره( درمیان در این مراسم گفت: 
سهمیه کمیته امداد درمیان از محل احداث پنج هزار 
واحد مسکونی برای محرومان استان، 422 واحد است 
که از این تعداد 22۶ واحد در بخش قهستان و 19۶ 

واحد در بخش های مرکزی و گزیک احداث می شود.
عملیات  نخست  فاز  در  افزود:  پور  بصیری  احمد 
اجرایی 40 واحد مسکونی با اعتبار 2 میلیارد تومان 
در بخش های مرکزی و گزیک آغاز شد.وی با بیان 
اینکه این واحدهای مسکونی براساس جمعیت خانوار 
با زیربنای 40 تا ۶0 مترمربع ساخته می شود گفت: 
برای ساخت هر واحد 50 میلیون تومان به مددجویان 
پرداخت می شود که 15 میلیون تومان آن وام قرض 

الحسنه و ۳5 میلیون تومان کمک بالعوض است.
کرد:  اظهار  درمیان  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر 
واحدهای مسکونی برای مددجودیان با اولویت خانواده 
ایتام، خانواده های پرجمعیت، زنان سرپرست خانوار و 
خانوارهای دارای سرپرست بیمار ساخته می شود.وی 
از خیران خواست با توجه اینکه برخی مددجویان 
زیرپوشش کمیته امداد توان سهم آورده خود را ندارند، 
کمک های مالی خود را از کمیته امداد دریغ نکنند تا 

بتوان هرچه سریعتر این طرح را در شهرستان به اتمام 
رساند.بصیری پور گفت: مقرر شد 422 واحد مسکونی 
برای مددجویان کمیته امداد شهرستان تا پایان امسال 
تکمیل شود.ساخت 10 هزار واحد مسکونی محرومان 
براساس توافق سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
استان خراسان جنوبی آغاز شده که سهم کمیته امداد 

و بنیاد مسکن هرکدام پنج هزار واحد است.

گیاه  اینکه   بیان  با  دارویی  گیاهان  پژوهشگر 
آدونیس مقوي قلب، تنظیم کننده ضربان قلب و 
براي عروق قلبي مؤثر است، گفت: آدونیس جریان 
خون را فعال کرده و فشار خون را در رگ ها باال 
بعنوان  دارویي  ایسنا،گیاهان  گزارش  مي برد.به 
ذخایر ارزشمند خراسان جنوبي بشمار مي رود که 
عالوه بر حفاظت و احیاء بهره برداري صحیح از 
آن در عرصه هاي منابع طبیعي، سبب بهبود سطح 
سالمت و ارتقاي کیفیت زندگي مردم می شود.در 
حال حاضر در خراسان جنوبی 1500 گونه گیاهی 
شناسایی شده که از این تعداد 800 گونه گیاهی 
مفید تولید می شود که باید در زمینه فراوری این 

گیاهان سرمایه گذاری شود . 
گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر  پویان،  محسن 

و  خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد  دارویی 
پژوهشگر گیاهان دارویی گفت: آدونیس یا چشم 
دائمی که گل های آن در  خروس گیاهی است 

می شوند.وی  ظاهر  بهار  اوایل  تا  زمستان  اواخر 
افزود: این گیاه گل ها فنجانی شکل زرد رنگ تا 
طالئی دارد که به صورت منفرد در انتهای ساقه 

تشکیل می شوند. 
پژوهشگر گیاهان دارویی با بیان اینکه   بلندی 
این گیاه ۳0 سانتی متر و گستردگی آن بین 2۳ 
تا ۳0 سانتی متر است، اظهارکرد:   حداقل دمای 
قابل تحمل این گیاه -15 درجه سانتی گراد است.
پویان ادامه داد:   آدونیس گیاهي علفي چند ساله و 
زیبا داراي ریزوم ضخیم و ریشهاي تیره رنگ است و 
از ریشه تیره رنگ این گیاه در بهار هر سال شاخه هاي 
برگدار متعدد خارج مي شود که برگ هاي قاعده هاي 
فلس مانند و برگ هاي واقع بر ساقه آن غالفدار به 
زیاد است.وی  بریدگي هاي  داراي  زیبا  رنگ سبز 
تصریح کرد: گل آن درشت و زرد رنگ است، به 
طور منفرد بر روي شاخه هاي گیاه ظاهر مي شوند 
و برگهاي و ساقه ها مصرف دارویي و صنعتي دارد.

پژوهشگر گیاهان دارویی با اشاره به اینکه این گیاه 
مقوي قلب، تنظیم کننده ضربان قلب و براي عروق 
قلبي مؤثر است، گفت: آدونیس جریان خون را فعال 

کرده و فشار خون را در رگ ها باال مي برد. 
وی افزود: این گیاه برای دفع ادرار و اعمال کلیوي مؤثر 
است و کساني که فشار خون آنها پایین است و ضعف 
ماهیچه اي قلبي دارند آدونیس مصرف کنند.پویان با 
بیان اینکه براي تسکین دردهاي رماتیسمي از آدونیس 
سرفه هاي  تسکین  براي  یادآورشد:  شود،  استفاده 
صعب العالج و حمالت آسمي از دمکرده آدونیس 
استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: براي حل کردن و 
خردکردن سنگ مثانه از دمکرده آدونیس استفاده می   
شود، همچنین کساني که فشار خون دارند از خوردن 

آن خودداري کنند.

با گیاه آدونیس کنترل تپش قلب خود را در دست بگیرید
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت شعله بیرجند )با مسئولیت محدود(
 ثبت شده به شماره ۱۳۲

 از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید مورخ ۹۸/۵/۱۶ ساعت ۱۷ در محل دفتر شرکت حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ - انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار- انتخاب بازرس - سایر مواردی که بر عهده مجمع می باشد.
هیئت مدیره شرکت شعله

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری 

شماره ثبت: ۱۶۱۷    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۳۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۶ 
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی نظام پرستاری ساعت ۱۷ روز پنجشنبه 
تاریخ ۹۸/۵/۱۷ در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می گردد. لذا از اعضای محترم 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت 

نماید. حداکثر آرای وکالتی هر فرد عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور کار جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی 
منتهی به سال های ۹۱ تا ۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ -  انتخاب هیئت مدیره 
اصلی و علی البدل برای مدت سه سال -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال  
اتخاذ تصمیم در ارتباط با تغییرات اعضا و سرمایه -  تصمیم گیری در خصوص )زمین های مازاد، 

هیئت مدیرهتعیین تادیه و تاخیر واریزی اعضای فاز ۱ و ۲(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کاران فردوس )سهامی خاص( به 
استناد  به  شماره ثبت ۱3۷۱ و شناسه ملی ۱0۱0۲۷۹۹۲۵۸ 
 ۱3۹۸/0۲/۱۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تعداد اعضای هیئت مدیره به سه نفر 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )537346(

آگهی تغییرات شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹3۲ و شناسه ملی ۱03۶00۲۶۶۹0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱3۹۷/۱۱/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سید مهدی عسکری به شماره ملی ۵۲3۹۷۵۵۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمدعلی آریا نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱34۸۹۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدحسین نصرآبادی به 
شماره ملی 0۶۵۲۸۱۷۹04 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدعسکری به شماره ملی 0۶۵۱۹۱43۶۱ به سمت عضو هیئت 
مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند و حومه به شناسه ملی ۱03۶000۸۱۷۸ با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی 
به شماره ملی 0۶۵۲۹۶۱۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با 
امضای آقای محمدعلی آریانژاد )مدیرعامل( و آقای سید مهدی عسکری )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای 

محمد حسین نصر آبادی )عضو اصلی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )537200(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کاران فردوس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱3۷۱ و شناسه ملی ۱0۱0۲۷۹۹۲۵۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱3۹۸/0۲/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای حمید کشف کننده به شماره ملی 
۱۷۲۹۷۱۶4۶۶ و آقای علی شیخ االسالمی به شماره ملی ۲۹۹3۵3۶۵۲4 و خانم الهام عباسی به شماره ملی ۵3۸۹۷۷۵۲۸۷ به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )537345(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی  تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۶ 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساعت ۱4 روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۵/۲۷ در محل نمازخانه اداره کل آموزش 
و پرورش برگزار می گردد. لذا از اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با مراجعه به دفتر یا نماینده حسابدار محترم شرکت تعاونی نسبت به تنظیم 
وکالت نامه اقدام و برگ ورود به جلسه را دریافت نماید. همچنین داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 

عادی، با دریافت فرم مدارک مربوطه را به دفتر یا نماینده )حسابدار محترم(  شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور کار جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۹۶ و 
۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ -  انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه 
سال -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - اتخاذ تصمیم در خصوص استراد سهام اعضا 
-  اتخاذ تصمیم در ارتباط با سود و زیان سال ۹۶ و ۹۷ - اتخاذ تصمیم در مورد تعداد اعضا و سرمایه شرکت.
هیئت مدیره 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن 
اعضای نظام پرستاری    شماره ثبت: ۱۶۱۷  شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۳۳۱۴  تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۶ 

پنجشنبه  روز  ساعت ۱۵/30  پرستاری  نظام  تعاونی  شرکت  سوم(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
 ۹۸/۵/۱۷ در محل نمازخانه بیمارستان  امام رضا )ع( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود 
بنا  بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی  این مجمع حضور  به موضوعات ذیل در  اتخاذ تصمیم نسبت  جهت 
 به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه ،
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک 

رای می باشد. دستور جلسه: تصویب اساسنامه جدید تعاونی - اصالح مواد ۱ و۶  اساسنامه .               هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیمان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶0۸ و شناسه ملی ۱03۶0033۲3۶ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱3۹۸/03/0۸ و مجوز شماره ۱۹۸۸۸/33 مورخ ۱3۹۸/04/۲3 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان حامد کریمپور فرد به شماره ملی 0۹4۵۱3۹۷4۸ و غالمحسین کریمپور فرد با 
کد ملی 0۶۵۱۶۶۵4۵0 و حسن امیرآبادی زاده به شماره ملی 0۶۵۱۷۷۷۶3۱ و علی اکبرکریمپور فرد به شماره ملی 0۶۵۱۶۸۶۸۸۱ و 
عباس کریم پور فرد به شماره ملی 0۹43۵۱۵۸0۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای محسن 
 شهریاری به شماره ملی 0۶403۱۷۲۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن مرکی به شماره ملی 0۶۵۱۹۲۶۸۶۶ به عنوان بازرس علی البدل

 به مدت یک سال انتخاب شدند 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 )537343(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸040۸  

مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  الوین  شرکت  علیه  محکوم 
۲۱۲/۹۷3/۶33 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له 
آقای صابر روحی و پرداخت مبلغ ۱/۸00/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه سواری پراید 
تیپ ۱4۱ رنگ سفید مدل ۱3۸۷ شیشه جلو خودرو شکسته می 
باشد، قسمت هایی از کاپوت و گلگیر جلو راست دارای رنگ شدگی 
مجدد بوده و گلگیر جلو راست نیاز به صافکاری دارد که به مبلغ 
۱۷0/000/000  ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز 
شنبه  تاریخ ۱3۹۸/۵/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱0 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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 ۱0 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
 بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه 
)سند ذمه ای - قرارداد بانکی( 

بدین وسیله به آقای موسی الرضا شریعتی نژاد فرزند غالمحسن 
به شماره ملی 0۷۹33۲۱۷۹4و شماره شناسنامه ۱۵00 به عنوان 
وام گیرنده و متعهد ساکن : بیرجند، خیابان هفت تیر ۹، پالک 4  
ابالغ می شود : بانک صادرات مدیریت شعب استان خراسان جنوبی 
مستند به قرارداد شماره ۹۶04۱۱۷۱4۷۵ مورخ ۱3۹۶/۵/۸ راجع 
 به وصول مبلغ ۱/۵۲3/۷۶۷/۱3۵ ریال طلب خویش بدین شرح : 
مبلغ ۲۷3/۷۶۷/۱3۵   و  اصل طلب  ریال  مبلغ۱/۲۵0/000/000 
ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱3۹۷/۷/۲۸ به انضمام روزانه 
مبلغ  ۸۲۱/۹۱۸ ریال جریمه دیرکرد تا روز وصول ، تقاضای صدور 
اجرائیه علیه شما به عنوان گیرنده تسهیالت و ضامن مربوطه را 
نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷0۱0۱۶ در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه 
بر طبق گزارش مورخ ۱3۹۷/۸/۵ مامور ابالغ ، آدرس شما به شرح 
مندرج در قرارداد به شرح فوق شناسایی نگردیده و متعهدله نیز قادر 
به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک 
بستانکار و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی  
مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات 
اجرایی ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز 

محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار : ۹۸/5/6
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

00:11 پرسمان- بازپخش
00:3۸ آب و رنگ

01:12 گزیده ناخونک
01:45 سینمایی علفزار - بازپخش

03:12 نوابغ موسیقی
04:10 اذان صبح به افق بیرجند

04:23 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:23 سخنرانی

05:57 دعای عهد
06:10 شادمانه
06:42 روستا

07:00 صبحانه - زنده
0۸:05 پرسمان

0۸:2۸ مجموعه شمعدونی - بازپخش
0۹:22 علم و زندگی

0۹:55 سیمای سالمت - زنده
11:00 خبر استان

11:15 دختری به نام نل
11:4۸ زکات، برکت زندگی

12:05 شاهدان
12:40 اذان ظهر به افق بیرجند

12:55 روباه و خروس
13:17 شب های زعفرونی - بازپخش 

14:20 فیلم تلویزیونی اهلل مزار
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب - بازپخش
16:43 مسابقه فرمانده

17:4۸ سیمای سالمت - بازپخش
1۸:50 نسیم خراسان جنوبی

1۹:17 پالک 20
1۹:54  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:30 ناخونک

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:25 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه شمعدونی
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پیام شما

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

یکشنبه * 6 مرداد  1398 * شماره 4407

ساعت حرکت قطار طبسـ  مشهد تغییر کرد

ـ مشهد در پاسخ به درخواست های مردمی و رفاه حال مسافران قطار خبر داد. چنگانی با اعالم این خبر  تسنیم-مدیر کل راه آهن شرق از تغییر ساعت حرکت قطار مسافری طبس 
ـ مشهد و در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران ساعت حرکت قطار مسافری طبس  اظهار کرد: در پی درخواست های مردمی مبنی بر تغییر ساعت حرکت قطار مسافری طبس 
سالم دوست عزیزی که پیشنهاد تعویض اسم خیابان ـ مشهد از 17 مرداد از ساعت 20:25 به ساعت 23:25 تغییر کرد.وی افزود: پس از این تاریخ با تغییرات اعمال شده این قطار ساعت 6:35 صبح به ایستگاه مشهد مقدس خواهد رسید.

کارگران را داشتن ، چنین اسمی وجود ندارد  خیابان کارگر 
هست نه خیابان کارگران خیلی با افتخار هم هست.

915...491
با سالم و ادب، زمین خالی و خاکی نبش مفتح  ... 
اتوبوس کامیون  شده ترمینال ماشین های سنگین، 
تریلی و... االن هم که به دست  انبوه سازان به کارگاه 
جوشکاری تبدیل شده، از دود گازوئیل ماشین های 
سنگین و سروصدای جوشکاری واقعا آسایشمون سلب 
شده، خواهشمندیم شهرداری محترم،  مالک را نسبت 
به حصارکردن زمینش موظف نماید،الزم به ذکر است 
که اهالی ازسال 89 پیگیر این موضوع هستند و نامه 
های امضا شده شهرداری برای ارائه موجود است، حتی 
از صداوسیما هم پخش شده اما همچنان مسئولی برای 

رسیدگی ندارد .باتشکراز طرف جمعی از اهالی
930...493
با سالم خدمت شهردار محترم، لطفا در خصوص روشنایی 
پارک سرو فرهنگیان بیشتر توجه کنید، بعضی از چراغ ها 
خاموش است وخواهشا درخصوص نصب کف پوش های 

ایمن در محل بازی کودکان اقدام نما یید. 
915..919

سالم لطف کنید این مطلب رو چاپ و گزارشی از وضع 
شهرک امام علی )ع( به صورت مصور تهیه کنید. جناب 
آقای استاندار محترم  بارها از مسئوالن مخصوصا جناب 
شهردار و شورای شهرتقاضا شده که فکری به حال 
اهالی شهرک امام علی ) ع ( بکنید. در این شهرک 
هیچ گونه امکانات و خدماتی وجود ندارد و اهالی این 
منطقه گویی جزء این شهر نیستند. شهرداری حتی 
زحمت قراردادن چند سطل آشغال رو در این شهرک 
به خود نمی دهد. درختان که در حال خشک شدن 
هستند. از شما خواهش می کنم که دستور دهید ویژه 
به این موضوع رسیدگی  و فکری به حال شهروندان 
ساکن در این منطقه بکنند و اما جناب شهردار محترم  
منطقه  از شهرداری  بارها  جاوید،   دکتر  آقای  جناب 
یک خواستار نصب سطل آشغال در فاز 2 این شهرک 
شدیم. ولی متأسفانه هیچ گونه ترتیب اثری داده نشد، 
از شما خواستار رسیدگی به این منطقه هستیم در غیر 
اینصورت  شاهد  انباشت آشغال در خیابان ها ی این 
محله خواهید بود. و اما در خواست از سایر رسانه های  
استان: خواهشا به این محله مراجعه و گزارشی از وضع 

موجود این شهرک تهیه بفرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

برزجی-آغاز اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، نقطه امیدی بر پایان 
معضل زباله گردی است که با همکاری شهروندان نگرانی های 
زیست محیطی را کاهش می دهد. آوازه تمیزی و پاکیزگی شهر 
بیرجند بارها به گوش مردم سراسر کشور رسیده اما از چند سال 
گذشته چهره این شهر آرام با چنگال معضل زباله گردی زخم 
خورده و یکی از راهکارها برای پایان دادن این آسیب اجرای قانون 

مدیریت پسماند و  تفکیک زباله از مبدا است. 
پدیده زباله گردی در چند سال اخیر روند رو به رشدی در اغلب 
شهرها از جمله بیرجند مرکز خراسان جنوبی داشته است و هر روز 
بر شمار افرادی که زیر تیغ تیز آفتاب یا در سوز سرما با کیسه ای 
بر پشت تا کمر در سطل های زباله فرو می روند، افزوده می شود. 
آنان تمام روز را به امید یافتن زباله ای ارزشمند سطل های شهر 
را زیر و رو می کنند؛ همان زباله هایی که از منظر مردم عادی، 
بالاستفاده و دورانداختنی است از نظر زباله گردها آنقدر ارزشمند 
بوده که حتی زنان و کودکان هم به این عرصه پا گذاشته اند و 

شبانه روز زباله گردی می کنند. 

زنگ خطر مافیای زباله گردی
زنگ خطر این پدیده از سال های قبل در شهر به صدا درآمد اما 
پرده برداشتن شهردار بیرجند از وجود مافیای زباله گردی این خطر 
را بیش از گذشته جدی تر می کند. محمدعلی جاوید چند روز قبل 
در کارگروه مدیریت پسماند استان با بیان اینکه زباله گردی در شهر 
بیرجند تبدیل به مافیا شده است گفت: افرادی با تمکن مالی باال 
به دنبال سود و تجارت جایگاه های بزرگی از جمع آوری زباله را در 

نقاط گوناگون شهر ایجاد کرده اند. 
وی مبارزه با زباله گردی را نیازمند عزم جدی دانست و افزود: 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی نیز در این خصوص اهمیت دارد 
زباله گردان ها رفع شود.شهردار  بیکار شدن  بابت  از  تا نگرانی 
بیرجند از هزینه کرد حدود چهار میلیارد تومان برای فراهم کردن 
زیرساخت های الزم در سایت جمع آوری پسماند خبر داد و گفت: 
روزانه 80 تا 120 تن زباله در شهر بیرجند جمع آوری می شود که با 
احتساب شهرهای مود و خوسف این رقم به 150 تن خواهد رسید.
 فرماندار بیرجند هم در این نشست گفت: با توجه به باالبودن 
جذابیت زباله گردی در بیرجند برای زباله گردها، کیفیت کار تفکیک 
زباله از مبدا تحت تاثیر قرار گرفته است.علی ناصری افزود: با 
ورود مقام قضایی به موضوع زباله گردی کسانی که در این حوزه 
غیرقانونی فعالیت دارند، دستشان کوتاه می شود. وی اظهار کرد: در 
کنار معضل زباله گردی مقوله سرقت هم ممکن است آسیب زا باشد 

که نیاز به مدیریت دارد. 

شروع امیدوار کننده طرح تفکیک زباله از مبدا
شروع طرح تفکیک زباله از مبدا از چند ماه قبل در شهر بیرجند 
روزنه ای را باز کرد تا شاید بتوان به پایان زباله گردی امیدار بود. این 

طرح از سوی شهرداری به پیمانکار واگذار و از 2  ماه پیش با ورود 
به محالت مهرشهر تفکیک زباله از مبدا آغاز شد. 

نماینده شرکت پدیده پاک آرمان و مجری طرح تفکیک زباله از 
مبدا در شهر بیرجند با اشاره به نحوه اجرای این طرح  به خبرنگار 
ایرنا گفت: پس از امضای قرارداد اجرای طرح تفکیک زباله از 
مبدا در بهمن سال گذشته ، عملیات اجرایی آن 10 اردیبهشت با 

تبلیغات در شهر شروع شد. 
ابوالفضل درانی پور با اشاره به آموزش نیروهای جوان برای مراجعه 
با  افراد چهره به چهره  این  ادامه داد:  به مردم و فرهنگسازی 

شهروندان در محالت ارتباط برقرار کرده و نحوه تفکیک زباله 
در منازل را شرح می دهند. وی ضمن قدر دانی از همکاری خوب 
مردم در شروع طرح اظهارکرد: قرار بود طی 6 ماه شمال شهر را 
با این طرح همراه کنیم که با گذشت 2 ماه و نیم تقریبا محالت 
شمال شهر به طرح تفکیک زباله از مبدا پیوسته اند. مجری طرح 
تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند بیان کرد: زباله های این 
محالت با 6 دستگاه خودرو در ساعت های مشخصی جمع آوری 
شده و شهروندان در قبال زباله های خشک که تحویل می دهند، 

بن خرید از فروشگاه های شهر دریافت می کنند. 

وی گفت: تاکنون  محالت مهرشهر، شعبانیه، رجایی، موسی بن 
جعفر، الهیه، قائم، جمهوری، میدان امام حسین )ع( و مطهری وارد 
فاز تفکیک زباله از مبدا شده اند اما چون بیشتر زباله گردها ساکنان 
همین مناطق هستند همکاری بر اساس آنچه انتظار می رفت نبوده 
است. درانی پور با بیان اینکه تا این مرحله از اجرا روزانه بین 600 تا 
700 کیلوگرم زباله بازیافتی در محالت هدف جمع آوری می شود 
ادامه داد: انتظار بیشتر از این حد است و باید تبلیغات و فرهنگسازی 
گسترده تر شود. وی با اعالم  شماره پنج رقمی 31031 گفت: 
شهروندان می توانند از طریق تماس با این شماره میزان زباله های 

بازیافتی خود را اعالم کنند تا نیروهای جمع آوری اعزام شوند. 

جذب زباله گردهای واجد شرایط 
در طرح تفکیک زباله از مبدا

مجری طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند یکی از مزایای 
طرح تفکیک زباله از مبدا را حل معضل زباله گردی در شهر عنوان 
کرد و افزود:  بیشتر این زباله گردها اتباع خارجی هستند که سرمایه 
شهر را جمع آوری می کنند و به کارخانه های استان های همجوار 
می فرستند. وی وجود انبارهای غیرمجاز زباله در شهر را آسیب 
جدی زباله گردی دانست و گفت: با توجه به اینکه انبارهای مذکور 
همجوار واحدهای مسکونی هستند، خطر آتش سوزی زیاد است.

درانی پور با تاکید بر اینکه شهروندان نباید به زباله گردها و دوره 
گردها اعتماد کنند بیان کرد: حتی موارد سرقت هم در کنار این 
معضل دیده شده است که نیاز به توجه بیشتر دارد. وی گفت: 
تاکنون سه نفر از زباله گردهای واجد شرایط جذب شرکت شده اند 
که یک نفر مدرک فوق لیسانس حقوق داشته است. مجری طرح 
تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند از برنامه های آینده شرکت 
پدیده پاک آرمان را خرید دستگاه تبدیل کننده بازیافت و تولید 
مجدد عنوان و افزود: امیدواریم تا 22 بهمن امسال بخش بازیافت 
نیز فعال شده و از پسماندهای دپوشده بتوانیم در تولید مجدد 
استفاده کنیم. وی اظهار کرد: در فازهای بعدی، طرح تفکیک 
از مبدا برای مناطق جنوب شهر اجرا می شود که آزمون نیروها 
مردادماه برگزار خواهد شد. درانی پور از طراحی اپلیکیشن برای 
دریافت زباله های تفکیک شده خبر داد و گفت: با نصب این 
اپلیکیشن شهروندان به راحتی می توانند زباله های تفکیک شده را 
تحویل دهند و براساس نرخ مصوب معادل آن از شرکت خدمات 
دریافت کنند. وی با بیان اینکه در فازهای بعدی برای مجتمع های 
مسکونی نیز طرح تفکیک از مبدا اجرا می شود ادامه داد: با توافقی 
که بین مدیران مجتمع ها انجام خواهد گرفت جعبه هایی برای 

جمع آوری زباله های بازیافتی تحویل داده می شود.

 استقبال روستاهای اطراف شهر
 از تفکیک زباله در مبدا

 مجری طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند به گسترش این 
طرح در روستاهای اطراف شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: تاکنون 
با ورود به روستاهای حاجی آباد، دستگرد، چهکند و حسین آباد 
آموزش هایی به خانواده ها ارائه و روزهایی برای جمع آوری مواد 

بازیافتی مشخص شده است.
وی گفت: آموزش تفکیک زباله از مبدا در مهدکودک ها با ساخت 
یک انیمیشن دنبال می شود که درزمینه فرهنگسازی می تواند 
کارساز باشد. درانی پور بیان کرد: بعد از تکمیل فاز تبلیغات و 
فرهنگسازی با حکم دادستانی برابر ماده 16 قانون با متخلفان 

برخورد و جریمه اعمال خواهد شد.

نت
نتر

 : ای
سها

عک

تفکیک از مبدا، پایانی بر زباله گردی

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق 

احتراما در پاسخ به پیامک شهروند محترم در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی به شماره 4369 مورخ 98/3/22 
در خصوص روشنایی میدان سفیر امید به اطالع می 
رساند احداث شبکه دور میدان منوط به جدول کشی 
ادامه بلوار پیامبر اعظم و تحویل مسیر توسط شهرداری 
محترم بیرجند می باشد. مکاتبه الزم با شهرداری در 
این خصوص انجام شده و انشا ا... پس از جدول کشی 

و تحویل مسیر اقدامات الزم انجام خواهد شد.

شعبه 1: نبش معلم 50   
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم     شماره تماس مرکزی: 05631101

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

فالفل 504                     )900 گرمی( 6500 تومان
خیارشور نول                                 33000 تومان 
خیارشور یک                                  26000 تومان 
خیار شور ویژه                               48000 تومان

سس دبه قرمز رعنا                        76000 تومان 
سس دبه سفید رعنا                     64500 تومان 
سس دبه سفید کم چرب رعنا     54500 تومان 
پنیر پیتزا قرمز                               20300 تومان
استیک پاک جم           )بسته ای(  21800 تومان
همبرگر 60 درصد پاک جم            18200 تومان

همبرگر 60 درصد مام                    21500 تومان 
همبرگر 30 درصد مام                      9500 تومان
کبک منجمد               )کیلویی(     47000 تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   36500 تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  17500 تومان
انواع سس تک نفره رعنا                  225 تومان
کاغذ کاهی ساندویچ                      19800 تومان
پالستیک ساندویچ          )بسته ای( 3100 تومان
متاالیز ساندویچ                           36500  تومان

 دالیــا پروتئیـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران 09901125789- 05632442876 بهروش

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

میـدان شهـدا، جنـب بانک صادرات، ساختمـان آوا  3222۴۱۱3

ثبت نام کربال )عرفه( زمینی 

تعـداد محـدود
دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد



موفقیت و انرژی

شکست

برای خودمان اتاق فکری بسازیم

موفقیت حقی است که می توان برای تمام انسان ها 
قائل بود. در واقع هر کسی شایسته و سزاوار رسیدن به 
موفقیت است. فقط کافی است که شرایط و موقعیت 
دست یافتن به موفقیت را برای خود آماده و مهیا 
کنیم.  بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم تا 
اتفاقات خوب و تازه را در زندگی خود وارد کنیم، 
 این است که اتاق های فکری را برای این اتفاقات 

به بهترین شکل بسازیم.  
دقیقا همان طور که خانه و محل کار خود را هر چند 
وقت یک بار تمیز می کنیم و موارد غیر مفید را از 
محیط زندگی و کارمان دور می کنیم، باید هر عادت 
و رفتاری که برای رسیدن به موفقیت به ما کمکی 

نخواهد کرد را نیز کنار بگذاریم.

چرا شکست می خوریم؟

شکست ها اغلب به این دلیل اتفاق  می افتند که هر 
یک از آن ها درس ارزشمندی به ما داده و به ما نشان 
می دهند که چگونه از افتادن در همان تله قبلی اجتناب 
کنیم. شایع ترین علل بروز مشکالت ناشی از شکست 

و راه حل آن ها عبارتند از:
بیشتر افراد فقط به این خاطر شکست می خورند که 
دست ازکار می کشند، نه به این دلیل که استعداد ندارند؛ 
پس دو کلمه پشتکار و مقاومت را به یاد داشته باشید و 
در کاری که الزم است انجام شود، پشتکار داشته باشید 
و در برابر کاری که نباید انجام شود، مقاومت کنید. سعی 
کنید دیدگاه های تازه را امتحان کنید. داشتن پشتکار 
مهم است اما تکرار کارهای گذشته به این امید که 
این بار موفق می شوید، شما را به هدف تان نزدیک تر 
نگاهی  گذشته تان  ناموفق  به تالش های  نمی کند. 
بیندازید و مشخص کنید چه چیزی باید تغییر کند. 
خودتان را تطبیق داده و درطول مسیر، اصالحات را 
انجام دهید و از تجارب خود به عنوان راهنما بهره بگیرید.

اما  افرادی که اعتقاد راسخ ندارند هم راه می افتند، 
در  باشند.  داشته  شهامت  و  اطمینان  اینکه  بدون 
واقع آن ها اطاعت می کنند تا مورد تایید دیگران قرار 
انجام  که  کاری  بدانند  خودشان  اگر  حتی  بگیرند، 
می دهند، غلط است؛ پس الزم است مشخص کنید 
چه چیزی برایتان اهمیت دارد. اگر چیزی وجود دارد 
که می ارزد برای آن تالش کنید و آن را به نحو احسن 
انجام دهید، بگذارید عالقه تان خودنمایی کند؛ حتی 
اگر در کارهای پیش پاافتاده باشد.ممکن است آدم های 
برنده تجزیه وتحلیل کنند، اما هرگز توجیه نمی کنند و 
برعکس، آدم های بازنده مرتبا دلیل می آورند و کتابی پر 
از بهانه دارند. کمتر کسی وجود دارد که در همان اولین 
تالش به موفقیت دست پیدا کند. بیشتر ما با تالش 

مستمر به هدف های خود دست پیدا می کنیم.

خربزه سرشار از آب است
 و برای رفع عطش مفید است

طبیعت خربزه معتدل و تر )رطوبتی( است که هرچه 
شیرین تر باشد »گرمی و تری« خربزه بیشتر است. خربزه 
برای تقویت اشتها مفید است و دارای ویتامین های A و 

B و C بوده و دارای کلسیم، پتاسیم، فسفر و ضد سرطان 
و ضد انعقاد خون و سکته است.این میوه در درمان سل، 
بی  پوست، عطش، کم خونی،  سوختگی های روی 
اشتهایی، نرم کردن سینه، نقرس، سنگ کلیه، کمبود شیر 
مادران، خشکی پوست و نفخ مفید است.    خربزه و طالبی 
سرشار از آب بوده و برای رفع عطش مفید و مؤثر هستند.

راهکار گیاهی که از نیش
 حشرات مصون بمانید

از  نامرئی  بخورید، یک الیه  زیادی سیر  مقدار  اگر 
روغن سیر از منافذ پوستی شما به بیرون تراوش می 
کند که شما می توانید آن را الیه محافظتی در برابر 

پشه ها بنامید. مطمئنا بسیاری از ما دوست نداریم مقدار 
زیادی سیر بخوریم، در این صورت می توانید از آب 
سیر به عنوان دفع کننده پشه استفاده کنید. برای تهیه 
اسپری سیر، فقط کافی است سیر را با آب مخلوط کنید 
 و در یک بطری بریزید. مقدار آب باید ۵ برابر مقدار 

سیر مصرفی باشد.

موهای کراتینه، 
خوب یا بد؟

هر ماده ای حتی آب در صورتی که بیش از حد مجاز 
استفاده شود، عارضه ساز می شود. کراتین ها هم از این 
قاعده مستثنی نیستند. فرمالدهید نام ماده ای است که 

می تواند منشأ بروز سرطان در مصرف کنندگان باشد.
 مقدار مجاز مصرف این ماده در محصول 20 میلی 
گرم است، اما در اغلب محصوالت مقدار آن بیش از 6 
درصد است و این می تواند مشکل ساز شود.این ماده بر 
روی خود مو تاثیری ندارد، اما نفوذ آن به سطح پوست 

می تواند زمینه ساز بروز آلرژی و چه بسا سرطان شود.

اثر سیگار
 بر سن باروری زنان

مصرف سیگار سبب کاهش چشمگیر سن باروری در 
زنان می شود، همچنین زنان سیگاری یک تا  2 سال 
زودتر یائسه می شوند و حتی پاسخ کمتری به درمان های 

نازایی  می دهند. سقط جنین، زایمان زودرس، مرگ 
داخل رحمی جنین و مرگ نوزاد از مهمترین خطرات 
سیگار در دوران بارداری است. مواد سمی سیگار با 
آسیب به تخمدان ها و کاهش چشمگیر تعداد و کیفیت 
تخمک ها نه تنها باروری را کاهش می دهد، بلکه زنان 

را در معرض یائسگی زودرس قرار می دهد.

شیر مادر، مطمئن ترین
 غذای کودک

شیر مادر عالوه بر این که تمام ویتامین ها و مواد مغذی 
مورد نیاز کودک را در شش ماه اول زندگی تأمین می 
کند، سرشار از موادی است که برای مبارزه با بیماری ها 

از کودک محافظت می کند. تغذیه نوزاد  فقط با شیر 
مادر انجام شود، زیرا هیچ چیز جایگزین شیر مادر در 
طول این شش ماه نیست. تغذیه با شیر مادر به مدت 
2 سال، خطر عفونت های تنفسی، گوارشی، اسهال و 
بیماری های سرطانی را کاهش می دهد و برای مادر و 

اجتماع هم مفید است.

زیره یک ادویه درمانی بسیار موثر در کاهش نفخ شکم و البته چاقی است. این ادویه که دارای طعم تلخ است، بومی 
کشورهای آسیایی است و یکی از بهترین مواد موثر در از دست دادن چربی شکم به شمار می آید. با خوردن زیره در 20 روز، 
می توان به طور مستمر شاهد کاهش وزن کلی بدن و کمتر شدن سایز شکم و کمر بود. این ماده برای افزایش سوخت و ساز 
چربی ها بسیار موثر است. به غیر از خواص درمانی نفخ شکم و الغری، زیره دارای خواص دیگری مانند کاهش کلسترول 
بد خون نیز هست که این خاصیت به نوعی روی کاهش وزن موثر است.طرز تهیه نوشیدنی زیره برای الغری:  2 قاشق 
غذاخوری دانه زیره،  نصف یک عدد لیمو یا 20 قطره آبلیمو این مقدار زیره را از شب قبل در آب خیس کنید و صبح روز بعد، 
آن را در یک ظرف بجوشانید. دانه های زیره را از عصاره آن خارج کنید و آبلیمو را در عصاره زیره حل کنید. این محلول را 

هر روز صبح به مدت 2 هفته با معده خالی میل کنید تا نتیجه شگفت انگیز آن را ببینید.

یکی از میوه هایی که هم در درمان بسیاری از بیماری ها و هم در پیشگیری از جایگاه بسیار ویژه ای در طب سنتی 
برخوردار است “زیتون” و محصوالت فرآوری شده از آن است. برگ درخت زیتون یکی از شاهکارهای شگفت جهان 
خلقت است که بسیاری از ما از خواص درمانی و کاربردهای متعدد آن بی اطالع هستیم؛ برگ درخت زیتون از قرن ها 
پیش برای اهداف دارویی و درمانی مورد استفاده انسان ها قرا داشته است. به خالصه ای از خواص آن اشاره می شود: 
استفاده از برگ درخت زیتون برای تسکین سرماخوردگی و عالئم آن،  خواص متعدد برگ درخت زیتون برای رشد 
استخوانی به ویژه در سنین رشد کودکان،   استفاده از جوشانده و چای برگ درخت زیتون برای کمک به کاهش سطح 
کلسترول خون،  برگ درخت زیتون منبع غنی از آنتی اکسیدان است و خواص ضدسرطانی دارد.  برگ درخت زیتون 

خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی قوی دارد.

با این جوشانده به جنگ سرطان و دیابت برویدکوچک کردن شکم با زیره

در درون  به خوشبختی و سعادت که همگی  موانع رسیدن 
شما هستند را از میان بردارید . هیچ انسانی نیست که رسیدن 

به خوشبختی و سعادت را برای خود و خانواده اش آرزو نکند.
هیچ کس نمی تواند به عقب باز گردد و شروعی تازه بسازد، اما 
همه می توانند درست در همین لحظه شروع کنند و پایانی جدید 
و متفاوت رقم بزنند. این جمالت در مورد زندگی نیاز به یک پیش 

در آمد مهم دارد. 
گاهی به بقیه دروغ می گوییم. اشکالی ندارد. همه گاهی مجبور 
می شویم این کار را بکنیم. اما اولین راه خوشبختی این است که 
هر قدر هم که این چالش بزرگ باشد، اما هرگز به خودمان دروغ 

نگوییم و با خود صادق باشیم.
برای عشق، خنده و زندگی مجانی هستند. برای همه چیزهایی 
که به ما ارزان داده شده پولی از ما دریافت نمی کنند، پس دست 
از تالش برای خریدن این چیزها با پول برداریم. راه رسیدن به 

خوشبختی شاید بیخ گوش مان باشد، کافیست آن را بیابیم.
 راه رسیدن به خوشبختی درون خود ماست. ابتدا باید خوشحالی
 و آرامش را درون خود پیدا کنید تا بتوانید آن را با کس دیگری 
شریک شوید. ابتدا از آنچه درون خودتان است رضایت داشته 

باشید و همواره خودتان را تنها به عنوان یک فرد ببینید.
انسان ها همیشه اشتباه می کنند. این بخشی از زندگی ماست. 

 ترسیدن از اشتباه کردن ماجراجویی و خوشی را از شما دریغ می کند. 
انجام کارهای جدید با هزار اشتباه خیلی بهتر از انجام ندادن هیچ 

کار و مرتکب نشدن هیچ اشتباهی است.
ممکن است بعضی از آدم ها، شما را دست کم بگیرند، تنها چون 
می خواهند شما را در سطح و اندازه خودشان پایین بیاورند. هرگز 
از ارزش های خود کوتاه نیایید. داشتن یک رابطه خوب شاید 
برای رسیدن به خوشبختی شما را کمک کند. اما وارد شدن به 
یک رابطه برای فرار از یک موقعیت یا حال بد غلط است. وقتی 

وارد رابطه شوید که واقعا آن را می خواهید.

راه های رسیدن به خوشبختی

آیه روز

 مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدي هایشان را به نیکي ها تبدیل 
می  کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان /آیه ۷0(

سخن روز

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال 
بریزد. )اریسون سووت ماردن(
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قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

سرویس کولر در اسرع وقـت   
۰915۰9۰2993

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

طالقانی ۲- ساختمان آلما  -طبقه ۴ - واحد۴۰۱
۰9۱59355۱99

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰9۱55658۲68 - ۰9۱566935۱5 

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید ۴۲ 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی ۱۲/3۰ ظهر

به دو باب ساختمان با 
استحکام بنا و مورد تایید 

نوسازی مدارس جهت 
پیش دبستانی نیازمندیم.

ضمنا خریدار زمین 
آموزشی می باشیم.
۰9۱556۱۷۴6۱
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

حوادث

اسکان بیش از 14 هزار مسافر در پایگاه های اسکان آموزش و پرورش استان

ایسنا-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 14 هزار و 724 نفر روز از میهمانان تابستانی استان در پایگاه های ستاد اسکان آموزش و پرورش اسکان یافتند. واقعی اظهار کرد: تا کنون 1613 خانوار 
توسط عوامل اجرایی در 9 پایگاه اسکان تابستانی استان، پذیرش شدند. وی با بیان اینکه 74 نفر از پرسنل اداری و آموزشی استان به عنوان عوامل اجرایی پایگاه های اسکان تابستانی آموزش و پرورش استان 
وظیفه استقبال، پذیرش و هدایت میهمانان فرهنگی را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: 23 آموزشگاه استان با 247 کالس درس برای اسکان میهمانان فرهنگی بهارستان علم و ادب در نظر گرفته شده است.

 نرم افزار آنالین شبکه خاوران 
راه اندازی شد

کاوش-معاون فضای مجازی مرکز از نرم افزار پخش 
زنده برنامه های صدا و سیما و همچنین آرشیو برنامه ها 
در شبکه خاوران  خبر داد.  به گزارش  آوا و به نقل از 
روابط عمومی صدا و سیما، نظامی گفت: در این نرم افزار 
پخش زنده برنامه های شبکه استانی صدا و همچنین 
سیما و آرشیو بخشی از برنامه ها و لینک آدرس های 
صدا و سیمای  استان در شبکه های اجتماعی تعبییه 
شده است و قابلیت نصب در گوشی های  اندروید را 
دارد.وی با بیان اینکه این نرم افزار  قابلیت بهره برداری 
و ارتباط دو سویه با مخاطبان برای همه معاونت های 
تولیدی شبکه خاوران را دارد گفت: در بخش شهروند 
خبرنگار این نرم افزار امکان ارسال عکس ها و فیلم 
های مردمی برای پخش از شبکه فراهم شده است.
وی همچنین افزود: برنامه های  معاونت های گوناگون 
تولیدی به انتخاب تیم بارگذاری محتوا این نرم افزار در 
قسمت پیشنهاد روز قرار می گیرد، و در زمان حاضر به 
درخواست معاونت سیما بخشی با نام برنامه شبانه مرکز 
)شب های زعفرانی( طراحی شده که مخاطبان از این 
طریق می توانند  با این برنامه ارتباط دو سویه داشته 
باشند. وی افزود: طراحی این نرم افزار بیش از یک ماه 
زمان برده است و به در خواست مخاطبان قابلیت اضافه 
کردن بخش های متنوع به آن وجود دارد. وی خاطر 
نشان کرد: شهروندان می توانند اپلیکیشن شبکه خاوران 

را از کافه بازار دانلود کنند.

۲1۸ صندوق خرد زنان روستایی
 در استان فعال است

از  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  ایرنا- 
فعالیت 21۸ صندوق خرد زنان روستایی در استان 
خبر داد و گفت: فعالیت این صندوق ها با حدود هفت 
هزار عضو در استان، نشان دهنده حضور فعال بانوان 
در عرصه های اجتماعی، تولید و اقتصاد است. نخعی 
در دیدار مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان افزود: فعالیت بخش خصوصی و 
تشکل های مردمی در کنار دولت می تواند منجر به 
توسعه همه جانبه استان شود.وی، با اشاره به حضور 
7۰ نفر دهیار زن در خراسان جنوبی اظهارکرد: زنان 
اشتغال  کارآفرینی،  های  حوزه  در  جنوبی  خراسان 
خانگی، صنایع دستی، کشاورزی و دامداری و غیره 
حضوری فعال و موثر دارند که تعداد صندوق های 
نشان  استان  فعال  دستی  صنایع  و  روستایی  خرد 
دهنده این حضور مفید است. وی ادامه داد: سعی 
می کنیم با حمایت صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی، معرفی، برندسازی و روند ایجاد زنجیره 
تولید تا فروش محصوالت بانوان را ایجاد کنیم تا در 
معرفی ظرفیت ها و همچنین حمایت از تولیدکنندگان، 

اقدامات موثری در استان داشته باشیم.

علمک گذاری گاز در نهبندان به 
روزهای پایانی نزدیک می شود

ایسنا-فرماندار نهبندان گفت: فرایند نصب علمک گذاری 
گاز در نهبندان به روزهای پایانی نزدیک می شود و بیش 
از 99 درصد از علمک ها   در نهبندان نصب شده است. 
بیکی در بازدید از روند علمک گذاری گاز در شهرستان 
گفت: از مهر 97 تا کنون بیش از 47۰۰علمک در 
نهبندان و شوسف و روستای خوانشرف نصب و گازدار 
شده است. وی افزود: فرایند انتقال گاز از سربیشه به 
نهبندان از  سال 96 آغاز و در سال 97 به نهبندان رسیده 
است که مجموع اعتبار هزینه شده بالغ بر ۸۰۰ میلیارد 
ریال بوده است.وی تصریح کرد:  اعتبار اجرای داخل 
شبکه شهری نهبندان و شوسف  15۰میلیارد ریال بوده 
که برای علمک گذاری نهبندان و روستای خوانشرف نیز 

مبلغ 5۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

تنش آبی شهرها کنترل شد

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
جنوبی گفت: پارسال پنج شهر استان در معرض تنش 
آبی بود که با برنامه ریزی های انجام شده تاکنون تنش 
آبی در شهرهای استان کنترل شده است. امامی افزود: 
سال گذشته سه حلقه چاه به منظور جلوگیری از تنش 
با همکاری شرکت آب و فاضالب شهری  و  آبی 
در استان خراسان جنوبی حفر شد.وی با بیان اینکه 
امسال تاکنون هیچ شهری به مرحله تنش آبی نرسیده 
است اظهار کرد: در نشستی که ماه های اخیر با حضور 
مسئوالن آب و فاضالب کشور در استان برگزار شد، 
برای افزایش و بهبود سرانه ها در بخش مخزن و 
آبرسانی به برخی شهرها و مناطقی که می تواند در 
سال های آینده چالش برانگیز باشد، تصمیمات خوبی 
گرفته شد. وی گفت: تصمیم گرفته شد تا سال 141۰ 
برای تمامی شهرستان ها مخزن سازی کافی انجام 
شود.وی اضافه کرد: در این زمینه در شهرهای قاین، 
سرایان، خوسف، آبیز، درمیان و بیرجند که مقداری 
با کمبود مخزن مواجه هستند، مخزن سازی انجام 
خواهد شد. امامی از حفر پنج حلقه چاه در استان به 
منظور رفع تنش آبی خبر داد و گفت: در مجموع در 
این خصوص برنامه جامع تعریف شده تا سال آینده 
به لحاظ کمی مشکل کمبود آب نداشته باشیم.وی 
تاکید کرد: علیرغم اینکه پارسال پنج شهر خراسان 
جنوبی در معرض تنش آبی قرار داشت و با وجود 
خشکسالی های متمادی، در هیچ نقطه ای از استان 

قطعی آب به معنای واقعی تنش وجود داشت.

*رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بیرجند گفت: فقط 2۰ درصد فضای سبز 

شهر بیرجند انشعاب آب شرب دارد.
*فرمانده انتظامی نهبندان از کشف3۰ هزار نخ انواع 

سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
 *رئیس شبکه دامپزشکی دامپزشکی قاین گفت: در 
چهار ماهه گذشته کارشناسان نظارت شبکه موفق به 
حذف و معدوم سازی بیش از 52۰ کیلوگرم گوشت 
قرمز غیر قابل مصرف از چرخه مصرف انسانی شده اند.

*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان از اختصاص 
13 میلیارد ریال اعتبار به اجرای پروژه های آبخیزداری 
و منابع طبیعی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

*رئیس اداره حفاظت محیط زیست قاین گفت: عامل 
کشتار 21 قطعه کبک و تیهو در قاین بازداشت شد. 

*مأموران انتظامی نهبندان از ورود 2۰ کیلو و 2۰۰ گرم 
شیشه و هرویین به این شهرستان جلوگیری کردند.

*دمای هوا از  امروز تا روز سه شنبه به طور نسبی 
افزایش  و  گرمتر می شود. 

گفت:  نهبندان  دامپزشکی  شبکه  کارشناس   *
مطمئن ترین راه برای پیشگیری از شیوع بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو، سم پاشی جایگاه های 
نگهداری دام و روی بدن دام ها در دامداری های صنعتی 

و سنتی است.

پرواز نجومی قیمت بلیط هواپیما  
بیرجند تهران گرانتر از تهران تبریز

کاری- شرکت های هواپیمایی برای چندمین بار سقف 
نرخ بلیت پرواز های داخلی را افزایش دادند،   به گونه ای 
که سقف نرخ بلیت برخی مسیر ها به بیش از یک 
میلیون تومان رسید. سال گذشته و پس از افزایش 
شدید نرخ دالر، ایرالین ها نرخ بلیت پرواز ها را افزایش 
دادند و نرخ های جدید در قالب جدول دامنه نرخ بلیت 
پرواز های داخلی منتشر شد. حاال و پس از گذشت چند 
ماه، شرکت های هواپیمایی مجدد سقف نرخ بلیت 
پرواز های داخلی را افزایش داده اند. این افزایش نرخ در 
حالی است که در فروردین امسال که زمان اوج سفر ها 
بود، نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 19 درصدی 

میزان مسافران بخش هوایی بودیم.
شهروندی بیرجندی در تماس با خبرنگار آوا با گالیه  از 
افزایش نرخ بلیت هواپیما عنوان کرد: از شما  به عنوان 
یک شهروند درخواست دارم بابت قیمت پروازهای 
بیرجند- تهران صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید 
تا قدمی بردارند. وی ادامه داد: من به دلیل بیماری هر 
چند وقت یکبار باید به تهران سفر کنم هزینه بیماری 
به کنار چگونه با قیمت باالی بلیت هواپیما کنار بیاییم! 

متاسفانه نظارت درجامعه ما رخت بربسته است.
 در این باره یکی از فعاالن حوزه گردشگری در گفتگو 
با خبرنگار آوا عنوان کرد: افزایش نرخ بلیت هواپیما در 
دو سه ماهه اخیر در تمام کشور بوده است.وی با اشاره 
به اینکه این افزایش نرخ بلیت به دلیل همان مباحث 
تحریم و افزایش قیمت دالر است،  ادامه داد: اما آنچه 
در استان ما پررنگ تر است افزایش نرخ در هواپیمایی 
اتا  است که در مسیر مشابه مانند تهران -تبریز که از 
نظر مسافت با استان ما یکی است با 3۰۰ هزار تومان 
این موضوع  ادامه داد:  باالتر روبرو بودیم.وی  نرخ  
بارها در استان تکرار شده است و الزم است استاندار 
و مسئوالن رایزنی کنند تا در استان ما که استانی کم 
برخوردار  است هم استانی ها بیش از این متضرر نشوند 
و نرخ به حداقل برسد.وی با بیان اینکه با آمدن  این 
هواپیمایی که در ابتدا با نرخ پایین شروع به کار کرد دو 
شرکت دیگر ماهان و ایران ایر چون رقابت سخت 
بود کمرنگ شدند،  خاطر نشان کرد: نتیجه آن این شد 
که در روز سه شنبه پروازی نداشته باشیم و چهارشنبه 
رقیبی  چون  و  باشد  فعال  ایرالین  این  فقط   هم 
نداشت نرخ باالی 7۰۰- ۸۰۰ را برای هم استانی ها 
برگزیند!مسئول روابط عمومی فرودگاه بیرجند در این 
باره گفت: افزایش بهای بلیت پرواز به دنبال آزادسازی 
قیمت ها در سال گذشته اتفاق افتاده است و قیمت 
پرواز تهران - بیرجند هم بین 3۸۰ تا ۸۰۰ هزار تومان 
متغیر بود. بهدانی با بیان اینکه در چند روز گذشته همه 
پروازهای حج توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام 
شد، ادامه داد:  در کشور به دلیل تحریم با کمبود ناوگان 
هوایی رو به رو بودیم، بسیاری از پروازهای داخلی لغو 
شد و با توجه به تقاضای زیاد و عرضه کم بلیت ها 
توسط شرکت های هوایی با بیشترین قیمت ها به 
فروش رسید. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

واژگونی سمند در راه روستایی 
۲ کشته و ۳ مصدوم داشت

 واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در راه روستایی 
خرو شهرستان طبس، 2 کشته و سه زخمی برجا 
این حادثه  استان گفت:  راه  پلیس  رئیس  گذاشت. 
ساعت 23 و 1۰ دقیقه شب گذشته در پیچ ورودی 
روستای خرو روی داد. سرهنگ رضایی افزود: تخطی 
از سرعت مطمئنه باعث واژگون شدن خودرو شده 
است. وی گفت: 2 نفر در این حادثه رانندگی کشته و 
3 نفر مصدوم شدند که حال یکی از مصدومان هنگام 

اعزام به بیمارستان وخیم اعالم شده بود.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری خبر داد:

رئیس بسیج سازندگی استان مطرح کرد:

 بهره برداری ازتصفیه خانه فاضالب شهری بیرجند در سال ۹۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه طرح تصفیه خانه فاضالب 
بیرجند در حال اجرا است، گفت: پیش بینی می کنیم 
طرح تصفیه فاضالب شهری بیرجند در اوایل سال 99 
به بهره برداری برسد و نیاز به تصفیه آب شهرستان 
با  گفت وگو  در  مقدم،  مرتفع شود.هاشمی  بیرجند 
ایسنا منطقه اظهار کرد: طی سال گذشته پنج هزار 
متر مکعب مخزن ذخیره وارد مدار شده است.وی با 

بیان اینکه در بخش فاضالب، سه پروژه توسعه شبکه 
اصلی فاضالب در محدوده مهرشهر بیرجند در دست 
اجرا است، افزود: در جنوب شهر نیز در محله آزادگان 
بیرجند که مشکل دفع و جمع آوری فاضالب وجود 
داشت، عملیات اجرایی طرح فاضالب آن منطقه آغاز 
شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
با اشاره به اینکه طرح تصفیه خانه فاضالب بیرجند 
در حال اجرا است، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم 

طرح تصفیه فاضالب شهری بیرجند در اوایل سال 99 
به بهره برداری برسد و نیاز به تصفیه آب شهرستان 
بیرجند مرتفع شود.هاشمی مقدم با بیان اینکه در 
بخش آب نیز در شمال شهر بیرجند مخزن دو هزار 
متر مکعبی در حال ساخت است، اظهار کرد: اخیرا با 
پیگیری های انجام شده تیمی متشکل از معاون نظارت 
و بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
به همراه مدیرکل مدیریت بحران و مدیرکل نظارت 

و بهره برداری آب و فاضالب کشور به استان آمده 
و  برگزار  آب  مشکالت  بررسی  برای  جلسه ای  و 
تصمیمات خوبی در حوزه فاضالب شهری اتخاذ 
شد.وی خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه ها توسط 
شرکت سهامی آب منطقه ای استان برای تامین آب 
شهرهای استان اجرا خواهد شد و بخشی نیز توسط 
شرکت آب و فاضالب شهری در دستور کار قرار 

نتگرفته و پیگیر مسائل اجرایی آن هستیم.
نتر

س: ای
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کمک 21 میلیارد ریالی هالل احمر به مناطق محروم 
احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  غالمی-معاون 
ابتدای سال تاکنون 21  از  خراسان جنوبی گفت: 
میلیارد ریال با اجرای خدمات حمایتی، درمانی و 
فعالیت های انسان دوستانه در مناطق کم برخوردار 

به مردم نیازمند خراسان جنوبی کمک شده است.
به گزارش آوا،  بخشی با بیان اینکه جمعیت های 
ملی در سراسر دنیا با محوریت نیروهای داوطلب 
شکل می گیرند، افزود: این جمعیت ها از خیران و 
افراد توانمند کمک هایی را گرفته و در شرایط سخت 

این خدمات را به نیازمندان ارائه می کنند.وی با اشاره 
به طرح های حمایتی و انسان دوستانه هالل احمر 
استان، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 21 میلیارد 
ریال با اجرای خدمات حمایتی، درمانی و فعالیت های 
انسان دوستانه در مناطق کم برخوردار به مردم نیازمند 

خراسان جنوبی کمک شده است.
بخشی ادامه داد: این کمک ها با مشارکت داوطلبان و 
خیرین جمع آوری و هزینه شده که در قالب طرح های 
گوناگون در اختیار نیازمندان، خانوارهای کم برخوردار 

مناطق محروم و بیماران قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح” فرشتگان 
رحمت “ نزدیک به چهار هزار بسته غذایی با ارزش 
بیش از 2۰ میلیارد ریال بین نیازمندان توزیع شده است. 
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
بیان کرد: همچنین در قالب اجرای طرح “همای 
ماه  ایام  در  نفر  به 11۸6  نزدیک  برای  رحمت” 

مبارک رمضان غذای گرم تهیه شده است.
بخشی ارائه خدمات حمایتی را از دیگر اقدامات 

برپایی  قالب  در  گفت:  و  کرد  عنوان  انجام شده 
ارائه خدمت  نفر  به 3665  ایستگاه های سالمت 
نفر   1162 همچنین  کرد:  اظهار  است.وی  شده 
از هم استانی ها در قالب کاروان های سالمت از 

خدمات پزشکی هالل احمر بهره مند شده اند. 
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر یادآور شد: در 
مجموع از ابتدای سال جاری نزدیک به 1۰ هزار 
و 19 نفر از خدمات حمایتی، درمانی و فعالیت های 

انسان  دوستانه هالل احمر بهره مند شده اند.

برند سازی و بازار یابی تولیدات روستایی
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تولیدات 
روستایی را در داخل و خارج استان و سایت های 
فضای مجازی برند سازی و بازار یابی خواهیم کرد. 
پشتیبانی  ستاد  در  هنری  صداوسیما،  گزارش  به 
اردوهای جهادی بیرجند با اشاره به اینکه این اقدام با 
همکاری بنیاد تعاون بسیج انجام خواهد شد، افزود: 
برند سازی و بازار یابی تولیدات روستایی با هدف هم 

افزایی برای محرومیت زدایی انجام می شود.
هنر  دانشگاه  دانشجویان  همکاری  با  گفت:  وی 
بیرجند دست بافته های خراسان جنوبی را برای 
لباس کودکان طراحی کردیم و به دنبال تجاری 
سازی آن هستیم. وی از پیگیری برای فروش حوله 
های استان در هتل ها و مکان های اقامتی خبرداد و 
افزود: نمونه هایی از این حوله ها را با برند جام جهانی 
آماده کردیم که پیگیر فروش، بازاریابی و ارسال آن 
به قطر هستیم.هنری در خصوص طرح های اشتغال 

زایی بسیج با هدف خودکفایی خانواده های روستایی 
گفت : پیگیر این هستیم که روستاها را حمایت کنیم 

تا به روستاهای مولد تبدیل شوند.
بومی  توزیع 12۰ هزار قطعه جوجه مرغ  از  وی 
روستاها  در  گذشته  ماه  در 1۰  نژاد شده  اصالح 
محلی  مرغ  تخم  بندی  بسته  مرکز  ایجاد  و 
خبردادوگفت: در گام های بعدی امسال این طرح 

را با موضوع دام و نان محلی حمایت و پیگیری 
می کنیم تا موجب ثبات روستاها و تقویت اقتصاد 

منطقه شود. وی افزود : امسال مشاغل مزیتی در 
و  انتخاب  الگویی  به صورت  روستاها  از  تعدادی 
پس از تحقق اشتغال در این نقاط، برنامه ریزی 
ایجاد  و  سازی  توانمند  آموزش،  برای  عملیاتی 
اشتغال خواهیم کرد.هنری به ورود عناب و زرشک 

تازه به عنوان میوه در بازار های پایتخت با کمک 
تیم های نخبه و دانشجویی تا سه ماه آینده اشاره 

کرد و گفت: برای استفاده بهینه از ظرفیت خیران 
و لزوم حمایت از فعالیت های جهادی و سازندگی 
مجمع خیران جهادی و محرومیت زدایی خراسان 
جنوبی را ایجاد خواهیم کرد که مقدمات آن انجام 
شده و اولین جلسه استانی فردا برگزار می شود.

در  جهادی  اردوهای  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
تابستان گفت: مناسب سازی خانه های مددجویان 
بهزیستی، امسال یکی از فعالیت هایی است که 

پیگیر انجام آن هستیم.
اولویت،  این ستاد گفت:  در  بیرجند هم  فرماندار 
مسکن محرومان است که هر دو هفته یک بار 
این  از  بخشی  و  هستیم  آن  اجرای  روند  پیگیر 
مسکن ها در دهه فجر افتتاح خواهد شد.ناصری با 
اشاره به حمایت از تولیدات خانگی و برتری آن بر 
تولیدات صنعتی افزود : در زمینه نان محلی ظرفیت 
های خوبی داریم و با کسب مجوزهای سازمان 
غذا و دارو باید روند این کار را تسریع کنیم.وی 
گفت: در روستای نقنج نیز کمک های زیادی در 
زمینه عمرانی و بهسازی مدارس، رنگ آمیزی و 
دیوار نویسی نیاز است که بسیج سازندگی می تواند 

کمک شایانی در این زمینه کند.
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  بیش از 17  میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان ثبت شد
استان  راههای  مدیریت  مرکز  کاوش-رئیس   
محورهای  در  تردد  میلیون   17 از  بیش  ثبت  از 
مواصالتی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال 
خبر داد.بهمنی به تعداد وسایل نقلیه عبوری در 
شبکه راه های استان خراسان جنوبی اشاره کرد و 
افزود: تعداد دستگاه های ترددشمار فعال در استان 

خراسان جنوبی 72 دستگاه است.
بهمنی ادامه داد: درصد تغییرات تردد ثبت شده در 
چهار ماهه نخست امسال نسبت به بازه مشابه سال 
گذشته  بیش از 7 درصد افزایش داشته است.رئیس 

مرکز مدیریت راههای استان یادآور شد: پرترددترین 
محور، بیرجند-سربیشه)بیرجند-مود( با تعداد بیش از 
۸۰۰  هزار تردد بوده است. بهمنی اظهار کرد:  طی 
این مدت درصد تخلفات شامل سرعت، سبقت و 
فاصله غیرمجاز نسبت به کل تردد 35 درصد بوده 
است.وی اضافه کرد: سهم وسایل نقلیه سنگین از 
تمام وسایل نقلیه عبوری نیز در این مدت 25 درصد 
بوده است.رئیس مرکز مدیریت راهها به گزارش تردد 
ثبت شده توسط دوربین های ثبت تخلف سرعت در 
و عنوان کرد:  اشاره  استان  محورهای مواصالتی 

تعداد وسایل نقلیه بررسی شده بیش از 12 میلیون  
بوده است که با توجه به فعال سازی اعمال قانون 
براساس متوسط سرعت، 37775 مورد تخلف توسط 
این سامانه ها در راه های استان شناسایی و جهت 
اعمال قانون به پلیس راه  استان ارسال گردید که 
بیش از 5۰ درصد آن مربوط به متوسط سرعت می 

باشد. 
رئیس مرکز مدیریت راههای استان  بر ضرورت 
بهره گیری رانندگان از اطالعات سامانه 141 و 
گزارش مشکالت راه ها به این سامانه تأکید نمود. وی
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ویژه ساکنان بافتهای فرسوده شهری پرداخت می شود

 55 میلیون تسهیالت ساخت و ودیعه اسکان موقت
ساکنان بافتهای فرسوده شهری خراسان جنوبی، 
ودیعه  و  ساخت  تسهیالت  تومان  میلیون   55
اسکان موقت دریافت می کنند. به گزارش صدا 
شهری  بازآفرینی  معاونت  سرپرست  سیما،  و 
گفت: 4۰  و شهرسازی  راه  کل  اداره  مسکن  و 
ساخت  برای  تسهیالت  این  از  تومان  میلیون 
مسکن جدید و 15 میلیون تومان ودیعه اسکان 

موقت تا زمان ساخت مسکن جدید است که با 
نرخ سود 9 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
و  شهری  بازآفرینی  معاونت  سرپرست  علیزاده، 
مسکن افزود: در صورتیکه متقاضیان به تسهیالت 
داشته  نیاز  جدید  مسکن  ساخت  برای  بیشتری 
باشند می توانند از منابع داخلی بانک مسکن با 

نرخ 1۸ درصد استفاده کنند.

وی گفت: ساکنانی که متقاضی دریافت ودیعه 
مسکن  ساخت  زمان  تا  موقت  اسکان  برای 
جدید هستند باید به سامانه تسهیالت به آدرس 

www.facility.udr.ir مراجعه کنند.

علیزاده با بیان اینکه هزار و 762 واحد مسکونی 
در 46 محله فرسوده شهرهای بیرجند، فردوس، 
باید  قاین و خوسف  بشرویه،  نهبندان،   ، سرایان 

طرح،  این  اول  مرحله  در  گفت:  شود  بازسازی 
بازسازی 35۰ واحد مسکونی را تصویب و تأیید 
کرده ایم که تاکنون فقط 2۸ پرونده به بانک ها 
معرفی شده اند و تسریع بازسازی محالت فرسوده 
نیازمند مشارکت ساکنانشان است.گفتنی است 31 
درصد جمعیت شهرهای مذکور معادل 1۰1 هزار 

نفر ، در محالت فرسوده زندگی می کنند. یما
وس

دا 
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رئیس مرکز مدیریت راهها: 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیمان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1608 و شناسه ملی 10360033236 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/08 و مجوز شماره 19888/33 مورخ 1398/04/23 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقایان حامد کریمپور فرد به شماره ملی 0945139748به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
غالمحسین کریمپور فرد با کد ملی 0651665450به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسن امیرآبادی زاده به شماره ملی 0651777631 
و علی اکبر کریمپور فرد به شماره ملی 0651686881 و عباس کریم پور فرد به شماره ملی 0943515807 به عنوان عضو هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2- آقای احسان تازه روز به شماره ملی 0651830370 به عنوان مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای آقای حامدکریمپورفرد )رئیس هیئت مدیره( و احسان تازه روز 

)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 )537344(

آگهی تغییرات شرکت آجر سفال عمارت بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10861800093 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم زهرا فروزنده به شماره ملی 0859837181 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای مهدی فروزنده به شماره ملی 0859819647 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی 
0859768562 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد حسن زاده به شماره ملی 0859837947 و آقای مهدی 
مهدی زاده به شماره ملی 0859852393 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه چک ها، اسناد 
و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل آقای محمدحسن کریمی و امضای رئیس هیئت مدیره خانم 
زهرا فروزنده با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای مهدی فروزنده( معتبر خواهد بود و سایر 

اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )538930(

آگهی تغییرات شرکت آجر سفال عمارت بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10861800093 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم زهرا فروزنده با شماره ملی 0859837181 و آقایان محمد 
حسن زاده با شماره ملی 0859837947 و مهدی فروزنده با شماره ملی 0859819647 و مهدی مهدی زاده با شماره ملی 0859852393 
و محمدحسن کریمی با شماره ملی 0859768562 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم بی بی معصومه علی دخت با شماره ملی 
0859765687 و محمد امین کریمی با شماره ملی 0850208815 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی رضا کریمی با شماره ملی 085003574 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین حسن زاده با شماره ملی 
0859971961 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )538929(
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برخیککشانهمنمیگزد
کهمردمدرمضیقهاقتصادیهستند

رئیس  محمدی  گلپایگانی  محمد  حجت االسالم 
از  بسیاری  گفت:  رهبری  معظم  مقام  دفتر 
برخی  اما  اقتصادی هستند  مضیقه  در  خانواده ها 
هم کک شان نمی گزد و توجه ندارند که جامعه 
االن نیازمند مقداری ایثار و فدارکاری است و باید 

به این خانواده ها کمک کرد.

عباسعبدی:مجلسشدهاست
محلنشستنوگالبیخوردن!

انتخابات است،  عباس عبدی نوشت: در سالی که 
مهم ترین  انجام  حیث  از  مجلس  کردن  بی اعتبار 
در  و  شده  عادی  قانون گذاری  یعنی،  وظیفه اش 
نتیجه مجلس به نفع جامعه نیست. مجلس در لغت 
به معنای محل نشستن است، اما به نظر می رسد 
کم کم وظیفه اصلی نمایندگان همان نشستن روی 
صندلی های نرم و احیانا نوش جان کردن گالبی است!

مطهری:»علیعسکری«
درصداوسیماتاماالختیارنیست

مطهری با بیان اینکه تعامل خوبی بین دولت و صدا 
و سیما برقرار نیست، اظهار کرد: آقای علی عسکری 
نماینده رسمی صدا و سیما در دولت است ولی من فکر 
می کنم ایشان قدرت کافی ندارد و نماینده تام االختیار 
نیست که در جلسات دولت شرکت می کند. می دانیم 
که بخش سیاسی و خبر صدا و سیما از جای دیگری 
دستور می گیرد و شاید کاری هم از دست آقای علی 

عسکری برنمی آید.

ترامپ:ایرانبرایمذاکرهمنتظر
»جوبایدن«است

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ابراز تمایل برای مذاکره 
با ایران مدعی شد که ایران برای دست پیدا کردن به 
یک توافق جدید منتظر جو بایدن، کاندیدای ریاست 

جمهوری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکاست.

تحلیلربیعیازپشتپردهپیشنهاد
پمپئوبرایسفربهایران

نوشت: صورت بندی  یادداشتی  در  دولت  سخنگوی 
»پروپاگاندا-حقایق« توسط پمپئو نشان می دهد که 
ظریف بازی رفت را برده است وحریف تنها راه تالفی 
شکست را در بازی برگشت در تهران می داند. این یک 
اعتراف آشکار است به توان ظریف در ساختارشکنی آن 
مرزکشی 8۰۰ متری و تبدیل همان »سه ساختمان 
کروکی کشی شده« به یک سکوی پرش به کل آمریکا 

و ارتباط گیری با افکار عمومی مردم آن کشور.

توصیهروزنامهصهیونیستی
بهآمریکابرایبازگشتبهبرجام!

 »روزنامه اسراییل هایوم« با انتشار مطلبی نوشت: بهتر 
است دولت صهیونیستی از سیاست فعلی خود در قبال 
ایران و برجام دست بکشد و آمریکا را به تغییر سیاست 

و بازگشت به برجام تشویق کند.

شوراینگهبانطرحتسهیل
تسویهبدهیبدهکاران
شبکهبانکیراردکرد

دوفوریتی  طرح  به  نگهبان  شورای  تسنیم- 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ایراد 
گرفته و یک بند آن را خالف موازین شرع، یک 
بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را 

هم دارای ابهام اعالم کرد.

مقاومتبرخیدستگاهها
برایانتشارفیشهایحقوقی

رئیس  که  است  بار  چندمین  برای  این  ایسنا- 
چند  ورود  عدم  از  استخدامی  و  اداری  سازمان 
و  صدا  و  قضائیه  قوه  جمله  از  خاص  دستگاه 
در  خود  حقوقی  اطالعات  بارگذاری  برای  سیما 
سامانه حقوق و دستمزد گله می کند و راه به جایی 
این  اجرای  بر  ناظر  دستگاه های  ظاهرا  نمی برد؛ 

تکلیف قانونی توجهی به تحقق آن ندارند.

کاهش۳۵درصدیقیمت
دربازاررایانه

درباره  رایانه  فناوران  اتحادیه  رئیس  میزان- 
به کاهش  توجه  با  اظهار کرد:  رایانه  بازار  وضعیت 
نیز  جانبی  وسایل  و  رایانه  قیمت  ارز،  قیمت 
است.کمجانی  شده  مواجه  کاهش  با  بازار  در 
اما،  است  خرید  برای  زمان  بهترین  اکنون   افزود: 
علیرغم کاهش قیمت، مشتری در بازار وجود ندارد.
وی گفت: به طور میانگین قیمت در بازار رایانه و لوازم 

جانبی آن بین ۲۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است.

طرحسازمانثبتبرایکوتاهکردن
دستبنگاههایامالک

تسنیم- رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
از تهیه طرحی خبر داد که بر اساس آن هرگونه 
ثبتی  سابقه  دارای  که  امالکی  به  نسبت  معامله 
هستند، فقط و فقط به صورت تنظیم سند رسمی 
انجام شود و بنگاه ها اجازه تنظیم سند عادی برای 

این دسته از امالک نداشته باشند.

توزیعرایگانشیرمدارسدر
10استانکمتربرخوردارکشور

میزان - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کمتر  استان   1۰ مدارس  در  رایگان  شیر  گفت: 
برخوردار کشور، از اول مهرماه توزیع خواهد شد.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری  محمد 
اجتماعی در حاشیه همایش ملی مهارت، سرباز 
و اقتدار ملی گفت: براساس گزارش مرکز آمار 
ایران در سه ماه اول امسال نرخ بیکاری نسبت 
به سه ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. 
نرخ  کاهش  را  بیکاری  نرخ  کاهش  دلیل  وی 
ارزان قیمت  وام های  از  استفاده  یا  و  مشارکت 

۴ درصد و ۶ درصد در محیط روستاها دانست.
شریعتمداری این را هم گفت: سهم آمار اشتغال 
روستایی از کل اشتغال از ۳ درصد سال قبل به 

۲۳.۵ درصد رسیده است.
 به گفته وی، گرچه میزان سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی طی دو سال گذشته کاهش یافته، ولی 
منابع  مانند  جایگزین  روش های  از  استفاده  با 
شهرهای  در  اشتغال  توسعه  برای  ارزان قیمت 

شده  بهتر  اشتغال  میزان  نفر،  هزار   1۰ زیر 
است. وزیر کار همچنین به بحث مهارت آموزی 
دانش آموختگان دانشگاه ها و نیز مشاغل خانگی 
و  از محل مشاغل خانگی  و گفت:  اشاره کرد 
آموزش واقعی در محل کار ۹۳ هزار نفر آموزش 
دیده و مشغول کار شده اند و محصوالت آنها در 

۳۲ نمایشگاه عرضه مستقیم ارائه شده است. 

تعداد بیکاران چقدر است؟
وزیر کار با بیان اینکه جامعه ایرانی جوان است، 
آمار  مرکز  آنچه  گفت:  بیکاران  تعداد  مورد  در 
و  است  مدنظر  آمار  همان  کرده،  اعالم  ایران 
تعداد بیکاران ۲ میلیون و اندی نفر است. وی 
رونق  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  همچنین 
واحدهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش و 

سهولت در نظام های تأمین اجتماعی و پرداخت 
مطالبات و نیز مالیات تولیدگرا را از روش های 

ایجاد اشتغال دانست.

کارگروه حذف یارانه
 پردرآمدها تشکیل شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حذف 
یارانه پردرآمدها نیز گفت: دولت مصوبه ای دارد 
که کارگروهی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران و 
وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات شکل گرفته 
که وظیفه این کارگروه شناسایی دهک های باالی 
درآمدی است که نیازی به یارانه ندارند و یارانه آنها 
با محوریت استانداران، حذف شده و اگر منابعی از 
این طریق به دست آید، با محوریت استانداران 

برای ایجاد اشتغال در همان استان ها اقدام شود. 
وی گفت:  البته این موارد طبق آئین نامه ای است 
که باید به تصویب کارگروه شناسایی یارانه برسد. 
نیروی  اینکه  بیان  با  همچنین  شریعتمداری 
انسانی که وارد دوره سربازی می شوند، سرمایه 
اشتغال  ایجاد  زمینه  در  گفت:  هستند،  کشور 
و  سربازان  مهارت آموزی  بحث  پایدار،  و  مولد 
گرفته  قرار  مدنظر  دانشگاه ها  دانش آموختگان 
در  است،  کشور  نیاز  مورد  که  مهارت هایی  و 
و  فنی  سازمان  کار،  وزارت  بین  تفاهم نامه ای 
حرفه ای و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شده 
مراکز  در  حضور  با  حرفه ای  و  فنی  مربیان  تا 
آموزش نظامی، به سربازان مهارت آموزی کنند. 
هزار   ۵۰۰ ساالنه  اینکه  بیان  با  شریعتمداری 
آنها  خروجی  و  می شوند  خدمت  اعزام  سرباز 

برای  گفت:  است،  نفر  هزار   ۵۰۰ ساالنه  نیز 
در  آموزشی  دوره  و ۵۰۰  هزار  سربازان ۶  این 
سرباز  نفر  هزار   1۳۰ که  شده  برگزار  کشور 
گواهینامه  دارای  و  گذرانده اند  را  مهارتی  دوره 
آموزشی مهارت در زمینه های تعمیر و نگهداری 
خودرو، برقکاری ساختمان، کامپیوتر و نیز کشت 
هستند.  گلخانه ای  و  دارویی  گیاهان  زرع  و 

کارگروهحذفیارانهپردرآمدهاتشکیلشد

پیشبینیروزنامهشرقازرئیسجمهورآینده

نوشت:  شرق  روزنامه  سردبیر  غالمی،  احمد 
اسالمی  انقالب  از  دهه  چهار  گذشت  از  بعد 
سیاسی  گروه های  که  است  اولین باری  این 
آشکارا همچون  ملی  از هویت  نمی آید  بدشان 
اینکه  کنند.  استفاده  ایدئولوژیک  دستگاه  یک 
تاکنون  میزان میسر است،  تا چه  چنین کاری 
کمی  اگر  است.  نشده  آزموده  جدی  به شکلی 
جمهور  رؤسای  عملکرد  و  بازگردیم  عقب  به 
عملکرد  مجموعه  در  کنیم،  ارزیابی  را  پیشین 
هویت سازی  از  نمونه هایی  به  هرازگاهی  آنان 
دولت  در  آن  که صریح ترین  برمی خوریم  ملی 

احمدی نژاد اتفاق افتاد. دولتی که دست بر قضا 
آمده بود تا آموزه های دینی و مذهبی را گسترش 
دهد. دولتی برآمده از کف مسجد که حامیانش، 
احمدی نژاد را الگوی تمام عیار یک بچه مسجدی 
ناِب باورمند به مهدویت می دانستند. احمدی نژاد 
و یارانش به ندرت پیش می آمد بدون ذکر دعای 
فرج،  سخنرانی خود را آغاز کنند. اصل مهدویت 
و انتظار که از اعتقادات مسلمانان به ویژه شیعیان 
است و باور به آن باعث افزایش امید به آینده 
و موتور محرکه انقالب اسالمی بوده است، در 
اما هرچه  بار دیگر احیا شد؛  دولت احمدی نژاد 

گذشت، احمدی نژاد بیشتر به دنبال یافتِن جایی 
هویت  با  که  جایی  بود.  سیاست  در  مطمئن تر 
کثیری از مردم پیوند خورده باشد و از اینجا بود 
که ایده هویت ایرانی با استعاره مکتب ایرانی که 
بود، شکل  ایرانیت  با  تشیع  از مکتب  آمیزه ای 
گرفت. احمدی نژاد برای گرده زدن خود به این 
بود  درصدد  او  کرد.  تالش  بسیار  مفهوم  دو 
جریان سومی را در سیاست ایجاد کند و برداشت 

درستی از این جریان سیاسی داشت.
 انتخابش نیز دقیق و هوشمندانه بود اما آنچه 
زار  تنش  به  که  بود  َقبایی  شد،  مشکل آفرین 
می زد. سودای مکتب ایرانی، خاستگاه واقعی اش 
را به خطر انداخت و حامیانش که او را از کِف 
مسجد به عرش قدرت رسانده بودند، حتی اجازه 
ندادند که به نقطه آغاز خود بازگردد. از طرف 
دیگر دولت اصالحات گرچه چندان به صراحت 
از هویت ایرانی حرف نزد، گفتمانش جز هویت 
نبود. گفتمانی که تالش می کرد در یک  ملی 
گفتمان فراملی با عنوان گفتگوی تمدن ها تجلی 
یابد. اگر خاتمی تالش کرد خود را در جایگاهی 

ملی- فراملی قرار دهد، احمدی نژاد بر آن شد 
تعبیه  خود  برای  ماورایی   - ملی  جایگاهی  تا 
این منظر دولت خاتمی و احمدی نژاد،  از  کند. 
این  بوده اند.  دیگر  دولت های  از  ایدئولوژیک تر 
بودند،  استوار  هویت«  »سیاست  بر  دولت ها 
زیرا روی کار آمدن شان نشئت  گرفته از مردمی 
بود که در دولت های پیشین نادیده گرفته شده 
بودند. اکنون بعد از چهار دهه، به  نظر می رسد 
بعید  که  باشد  راه  در  دیگری  سیاسی  جریان 
و  اصالح طلبان  میان  از  سوم  جریان  این  است 

اصولگرایان سر بلند کند.
 جریان سوم، جریانی است که هویت ملی در آن 
معنای دفاع از سرزمین در برابر تعرض بیگانگان 
را دارد. هویتی مبتنی بر جغرافیا و حفظ تمامیت 
نقشه ایران، فارغ از اینکه این جغرافیا در خطر 
باشد یا نباشد. همه مردم و همه احزاب می توانند 
مدافع جغرافیای ایران باشند؛ اما این گفتمان صرفا 
سیاسی نیست، بلکه بیشتر ماهیِت ژئوپلتیک دارد 
پیدا خواهند کرد  را  باال  و در آن کسانی دست 
که بتوانند در خط مقدم این دفاع حضور داشته 

باشند. حضور نظامی که تبعات آن سیاسی خواهد 
بود. صیانت از مرزهای کشور در برابر بیگانگان 
که احساِس هویت ملی گمشده را برمی انگیزد و 
غرور ملی را جال می دهد. این فرصت مغتنمی 
است برای چهره های نظامی که به چهره های 
اما  کنند  خلق  سیاستی  و  شوند  تبدیل  سیاسی 
مسئله اینجاست که چه کسانی از این سیاست 

برخواهند خاست. 
با مقایسه واکنش های مردم در فضای مجازی به 
دستگیری 1۰ ملوان آمریکایی در سال 1۳۹۴ و 
توقیف نفتکش انگلیس در تیرماه 1۳۹8 به تغییر 
خواهیم  پی  پیش  از  بیش  شده  ایجاد  سیاسی 
برد. اگر نیروهای سیاسی نتوانند دست به احیا و 
بازسازی خود بزنند و بر کلیشه های سیاسی شان 
آنان  و  از دست می رود  کنند، فرصت  پافشاری 
که روی کار می آیند بیش از آنکه جریان سومی 
در سیاست باشند، دولت سومی اند که با تکیه بر 
مفهوم هویت ملی به قدرت می رسند، مفهومی 
که پیش تر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد هزینه 

آن را پرداخته اند.

فراخوانمزایده)اجاره(عمومییکمرحلهای-نوبتاولشناسه:۵4۵402
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

شماره 
مدت اولیه موضوع مزایده  مزایده

اجاره
مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال 
اول برای کل تابلوها ) ریال (

مبلغ ضمانت نامه شرکت
 در فرآیند ارجاع کار )ریال(

تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 672 مترمربع جهت بهسازی و استفاده تبلیغاتی از پیشانی 8 مورد پل عابر پیاده در محورهای : نهبندان - زابل ) بندان ( و  بیرجند - خضری ) خضری (98/46
126.720.00014.100.000 ماه و  بیرجند - قاین ) آرین شهر ( و بیرجند - سربیشه ) سربیشه ( و طبس - اصفهان ) جوخواه ( و  شوسف - سربیشه  ) شوسف ( و ده محمد - عشق آباد ) عشق آباد ( و بیرجند - عرب آباد ) خور (

تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 240 مترمربع جهت جابجایی ، بهسازی و استفاده تبلیغاتی از 4 بیلبورد98/47
121.200.0002.510.000 ماهدر محورهای :  خوسف - بیرجند کیلومتر 3 و  محور قاین - بیرجند ) داخل پلیس راه قاین ( و نهبندان - زاهدان کیلومتر 5 و  بیرجند- قاین کیلومتر 10 سمت چپ 

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گذار گردد: الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
ب-فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری 
مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق 
سازند . اجاره بها :  مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده مبلغ 320.000.000 ریال جهت مزایده ) 98/46 ( و مبلغ 140.000.000ریال جهت مزایده ) 98/47 ( به عنوان وثیقه اخذ خواهد گردید. مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت 
و تائید کارفرما تا حداکثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.  شرایط مزایده گر: جهت مزایده های فوق کانون های آگهی تبلیغات داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا اشخاص 
 حقیقی یا حقوقی دارای مشاور تبلیغاتی دارنده مجوز معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/05/08 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز سه شنبه تاریخ 98/05/08  لغایت ساعت 14/30 روز سه شنبه تاریخ 98/05/15  

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری ( : روز سه شنبه تاریخ 98/05/08  لغایت پنجشنبه تاریخ 98/05/31 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز پنج شنبه تاریخ 98/05/31 زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 10/30 روز شنبه تاریخ 98/06/02
 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی       شماره تماس : 9-32342137-056       کد پستی : 9717833115  

براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس :  www.setadiran.ir و برای دریافت اطالعات آگهی به سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس :  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934- 021                                                دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف نام پدر نام و نام 
خانوادگی

ردیف

محمد حمیرا غالمی 15 محمدحسین وحید طاهر پور 1

غالمرضا فاطمه قاسمی 16 غالمرضا ملیحه دلجو 2

رضا معصومه مریدی 17 اسماعیل علی باللی 3

قربان عزت قلی زاده 18 حسن طیبه الله 4

الهیار مهدی آرامجو 19 علیرضا مینا محمدنژاد 5

علی اکبر فاطمه فوالدی 20 ابوالفضل ناهید قمری 6

سیدابالفضل سیدجمال محبیان 21 محمد علی ادری 7

محمدعلی فاطمه ساالرفرد 22 حسن مریم شرفی 8

محمدحسین سمیه سموئی 23 غالمرضا صدیقه صفاری 9

مجتبی حسین طیوری 24 محمدحسن فاطمه رضائی 10

مراد مرتضی کبودی 25 محمد مصطفی قناد 11

حسن زهرا مجبوبی نیا 26 علیرضا هادی محمودی 12

حبیب ا.. محمد بنی اسدی  27 محمد زهرا نارمنجی 13

سیدمحمد سیدمجید  افضلی 28 حسین زهره بخشی 14

یدا... سجاد محمودی 49 حسن زهرا مددی 29

محمد منصور سورگی 50 محمدعلی مریم رضائی پور 30

سیدمحمد بی بی زهرا شمس آبادی 51 سیدمحمدباقر سیده زهرا پرن 31

علی فاطمه آهنی 52 ذبیح ا.... قاسم یاوری  32
نور ا.... مهدی زینلی 53 علیجان رقیه جوالن 33

محمدرضا علیرضا رضائی شهرائی 54 علی ملیحه زاهدی گشنی 34

محمد فائزه همایون مهر 55 محمود امیر محمدزاده 35

محمد مرتضی بشیری پور 56 حسین محسن ساالری 36

محمد مرتضی دهکرد 57 محمدحسین فرشته مودی 37

قربانعلی فاطمه آزاد 58 عباس حسین کاوه بیرجندی 38

غالمرضا حسین آگاه 59 جبار صدیقه منفرد 39

یحیی امیر برزجی 60 محمدحسین امیر جعفری 40

محمدابراهیم زهرا سنگری 61 غالمرضا محمد الهوری 41

غالم محمدرضا بوشادی 62 غالمحسین رضا زارعی 42

غالمرضا محمدباقر قنبری 63 محمدرضا مهدیه جهانگرد 43

غالمرضا مریم نوکندی 64 حسین مسعود ساالری 44

نوروز زهرا صادقی  65 محمود عالیه نسائی 45

احمد احسان حسن زاده قناد 66 محمد زهرا سیروانی 46

غالمحسین امین فرح نژاد 67 علی اکبر امیر رضائی 47

محمد علی امیری پور  68 عبدالصمد الهام ذاکری 48

حسن زهرا تنها 71 غالم محمد نیلوفر ناصری اواز 69

محمدحسین آزاده قلی زاده 72 سرور شیدا قاسمی گزیک 70

حسن سیدمجتبی 
حسینی نژاد

89 غالمرضا حلیمه خاتون دباغ پور 73

غالم زهرا اردونی 90 محمد زهرا صالحی 74

علی حسن شکری 91 علی سمیرا فرهنگی قشالق 75

محمد علی شاملی گازار 92 علی اصغر معصومه امینی 76

علی اکبر فهیمه فدائی 93 غالمرضا زهرا اصغری 77

عبدالکریم زهرا جانی 
دشتی

94 علیرضا حسن قاسمی 78

رمضان زهرا فرازی 95 علی سمیه خسروی حسین آباد 79
سیدحسین سیده زهرا 

سیادت
96 غالمحسین هاجر یعقوبی 80

ابوالفضل فاطمه زهرا 
بهنام فرد

97 محمد زهرا ابراهیمی لمراسکی 81

محمد فاطمه احمدی 
میرزای قلی

98 سیدمحمدابراهیم سیده محدثه موسوی 82

عیدمحمد مصطفی
 صفائی پور

99 علی حبیب ا... محبی پور 83

رحمت ا.... ملیحه جوان 100 محمدعلی حلیمه پارسامنش 84

علیرضا عاطفه سیارفرد 101 عباس علی طاهره استادی 85

غالمرضا شهرزاد شمسه 102 حسین محمد تخویجی 86

سیدمحمد صغری سادات 
طالبی

103 منوچهر آسیه امید 87

104 عباسعلی فاطمه مقبولی 88

اعضای محترم برای مشخص کردن وضعیت پروانه کسب خود از تاریخ درج آگهی ظرف مدت 10 روز به 
 اتحادیه مراجعه نمایید.در غیر این صورت پروانه کسب ابطال و اتحادیه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

آدرس اتحادیه:
خیابان مدرس- نبش مدرس 66- ساختمان صدف- طبقه اول     تلفن :05632464064

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 13 - پنجشنبه 8 الی 11:30

اتحادیهصنففروشندگانپوشاکشهرستانبیرجند


