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شهادت امام جواد)ع( را به عموم مسلمین تسلیت عرض می کنیم

5تجلیل از۶۵  فعال رسانه ای خراسان جنوبی5 کالهبردار اروپایی در بیرجند  به دام افتاد5کمبود متخصص رادیولوژی ،جراحی عمومی  و بیهوشی در استان

عکس:  اکبری

*هرم پور

جامعه ای که اندک اندک
 از آن می توان ترسید!

دکتر  برای  قصاص  حکم  اعالم  با 
قتل  موضوع  در  نجفی  محمدعلی 
پرهیجان  ماجرای  دومش،  همسر 
و  »خشم  و  نظرها،  اظهار  دادگاهها، 
هیاهو«ی  این چند هفته هم فروکش 
چندی  تا  روند  می  مردم  و  کند  می 
مقابل  در  نابرابر،  ای  معامله  در  بعد، 
خرید لحظه های التهاب یک دادگاه، 
روزمره  از مشکالت  فراموشی  کاالی 
هیجان  پر  سریال  دوباره  و  بخرند  را 
همان  از  تنورش  که  را  دیگر  اتفاقی 
لحظه های اولیه با هجمه های خبری 
خاص و با دالیلی ویژه، داغ می شود، 
2 صفحه  در  ادامه    .  . کنند.  تماشا 

اهدای بیش از 6 هزار واحد خون
مدیر عامل انتقال خون استان عنوان کرد:

صفحه  5

 

 

 

از کسانی که به من توهین 
می کنند  ، ممنونم

ظریف:

صفحه  6

تماس تلفنی مکرون با 
روحانی ۱۰۰ دقیقه طول کشید

واعظی :

تلویزیون هر جا محبوبیتی 
ببیند، حذف را شروع می کند 

پروانه سلحشوری :

صفحه  6

صفحه  6

نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

سالمی به گرمی قلب های آکنده از درد و غم فقدان مادری مهربان
 به حکم »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« بر خود الزم می دانیم مراتب سپاس و 
 قدرشناسی خویش و خانواده های داغدار را از تمامی سروران عزیز ، مدیران شرکت ها ، 

ادارات و اتحادیه ها که در غم درگذشت مادر مهربان مان 

مرحومه حاجیه صغری دلخروشان
 به هر طریق ممکن و حضور در مراسم خاکسپاری، ترحیم و یادبود آن مرحومه با نثار

 تاج گل، نصب بنر،  ارسال متن تسلیت، ارسال پیامک و ... ابراز همدردی نموده
و ما را در تحمل رنج فقدان مادر عزیزمان یاری نمودند، اعالم نماییم.

 از آنجایی که به علت  تالمات روحی، امکان تشکر و سپاس حضوری از همه بزرگواران 
میسر نمی باشد، پوزش طلبیده و از درگاه ایزد منان و یگانه هستی بخش برای شما 

دوستان، همکاران عزیز و همراهان خوب و دلسوز آرزوی سالمت ، سعادت 
و اجر عظیم الهی داریم.

خانواده های: زارع فرد ، دلخروشان

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

مرحومه حاجیه رقیه صفاریون پور 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

فردا جمعه ۹۸/۵/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی
 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: عسکری ، صفاریون پور ، مودی و رضاپور

خیرین ارجمند ، خاندان معظم شادروانان 
حاج حسین امینی و حاج علی عرب زاده
با اندوهی عمیق ، درگذشت حزن انگیز خادم اهل بیت )ع( روانشاد ، فقید سعید

 حاج علی عرب زاده را به جمیع مصیبت دیدگان تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز 
همدردی ، برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان اجرصابران را آرزو داریم. 

مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی

همسر و مادر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست 

هفتمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 مرحومـه آذر خدایـی 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

 سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد
خانـواده

یک   شرکت معتبر راه سازی جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای زیر نیاز دارد
سرویس کار،  راننده، بولدوزر، راننده کامیون،  راننده لودر،  راننده غلطک ،   راننده تراکتور  

تلفن تماس: 09151611709- 09155624889- 32442886

یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر دفتر فنی کارگاه بیمارستان به یک نفر نیروی 
متخصص )مهندس عمران یا معماری( مسلط به متره و  برآورد و  نوشتن صورتجلسات 

و  نرم افزارهای اتوکد و تدکار با سابقه کار حداقل 8 سال نیازمند است. 
09155612079

جناب آقای مهندس جرجانی
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
 که نشان از خدمات ارزشمند، مدیریت توانمند و کارآمدتان می باشد، تبریک عرض نموده 

سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق تعالی خواستاریم.
شرکت تارا پالستیک شرق- پرویزیان

جناب آقای مهندس جرجانی 
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

کارآمدی و توانمندی اجرایی،  نتیجه انتصاب ارزشمند جناب عالی است.
ضمن تشکر از خدمات ارزشمندتان در دوران مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان، 

سربلندی و توفیق روز افزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه پروردگار خواستاریم.

مدیریت و پرسنل کارخانه هانی فوم

جناب آقای مهندس جرجانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی  
که نشان از تعهد، تالش و شایستگی های شما در صحنه های خدمت صادقانه می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.
موسسه آموزش غیر انتفاعی هرمزان بیرجند

آگهی مزایده شماره 6۷  
 یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل 
اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره ۳۲۴۰۰۰۰۳ با کد ۰۵6 تماس حامل نمایند. ۱- تعداد ۷۵ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتورسیکلت( ۲- زمین مسکونی به مساحت ۲۳۲ مترمربع واقع در خیابان جمهوری - خیابان 
شهید زنگویی - پالک ۱۱۷ ۳- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۸/۵/۱۲  لغایت ۹۸/۵/۱۴ از ساعت ۸ الی ۱۵ ۴- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ ۵- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر ۱۲ 
  www.dchq.ir  جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی  6- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت
در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده / مناقصه مراجعه نمایند. ۷- شرکت کننده مزایده با امضای فرم پیشنهادی، متعهد می گردد که به منظور حسن اجرای قانون منع مداخله کارمندان دولت، مشمول بند ۵ ماده ۸ آئین نامه فروش 
اموال منقول و غیر منقول )نظارت بر حسن اجرای قانون راجع به منع مداخله وزرا و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ و همچنین قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ و قانون 
مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانون مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵ و ماده 6۰۳  قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین و مقررات مرتبط( نمی باشد و در صورت احراز شرایط باال حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و معامله فوق 
کان لم یکن تلقی و هرگونه خسارت وارده را با نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر جبران خواهد نمود. کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه های  مربوط به برگزاری 

مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد
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جامعه ای که اندک اندک 
از آن می توان ترسید!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(تماشا کنند. گذشته از اینکه 

برگزاری یک دادگاه قتل خانوادگی )که قطعاً در آن 
نه از مسائل امنیتی و اقتصادی و تخلفات اداری و  نه 
از زد و بندهای مافیای سیاسی صحبت می شود، بلکه 
از عواطف زناشویی و ارتباطات و کنش ها و واکنش 
های کاماًل شخصی و احساسی و حتی سوابق کاماًل 
محرمانه فردی در محدوده آزادی های عرفی که 
همگی جز اسرار زندگی یک مرد و زن بالغ هستند 
سخن به میان می آید( به صورت »علنی«، آنهم به 
بهانه وجود حساسیت در جامعه، چه دلیل جز آنچه 
نمی توان و نباید گفت می تواند داشته باشد؛ اما مهم 
ترین نکته و شاه کلید بخش مهمی از تحلیل های 
این روزهای فضای اجتماعی کشور، این است که چه 
تعداد از ما در مواجهه با شرایطی مشابه، ظرفیت انجام 
اقدامی همانند آنچه دکتر نجفی در مقابل همسرش 
انجام داد را خواهیم داشت؟ شک نکنید که بسیاری از 
ما! حاال مایلم مخاطبان عزیز را به تیتر برخی روزنامه 
ها و سایت های خبری استان در هفته گذشته و نقل 
خبری از سازمان پزشکی قانونی در خصوص آمار نزاع 
در خراسان جنوبی ارجاع دهم؛ خبری که در کمال 
ناباوری در هیمنه ی تکنیک »جابجایی« گرفتار و در 
مرداب »خودسانسوری های« معمول این روزهای ما 
دفن شد؛ خبری که تقریباً همه ی رسانه ها با تیتر  
مثبِت »تعلق کمترین آمار نزاع کشوری به خراسان 
جنوبی« آن را به مخاطبان خود منتقل کردند، اما 
مهم ترین و تأمل برانگیزترین وجه آن، یعنی افزایش 
4/8 درصدی مصدومیت های ناشی از نزاع در سال 
1397، رشد ناباورانه ی 3/10 درصدی پرونده های 
نزاع سال 97 نسبت به سال 96 در استان و حضور 
خراسان جنوبی در رتبه اول کشوری از حیث  رشد 
آمار نزاع، مثل همیشه به عمد یا به سهو، به فراموشی 
و  اخالق  مدعی  جامعه  یک  در  اینکه  شد!  سپرده 
اصیل  فرهنگ  از  روی  دنباله  و  اسالمی  باورهای 
و سنت های دیرینه ایرانی و بومی به نام خراسان 
جنوبی، چه اتفاقی در حال روی دادن است که طی 
کمتر از دو سال، شاهد رشد 20 درصدی آمار نزاع  
هستیم، موضوع واقعاً پراهمیتی است که نمی توان 
با شوخی یا مالحظه کاری های معمول از کنار آن 
گذشت. چه اتفاق مهمی زیر پوست شهرها و روستاها 
و محله به محله و خانه به خانه این استان در حال 
روی دادن است که  ناجوانمردانه ما را به سمت ورود 
به یک فاجعه اجتماعی نوین ُهل می دهد؟ مشکل 
افزایش ناشکیبایی و خشم در جامعه ایرانی، حتی اگر 
به دلیل مسائل اقتصادی و تأثیر شبکه های اجتماعی 
باشد، در شرایطی که جامعه جهانی در حال گسترش 
و استیالی فرهنِگ  مدیریت و کنترل بر ابعاد اجتماعی 
نظم در جوامع خود است و تا حد واقعاً قابل توجهی 
موفق به کنترل خشم اجتماعی مردم خود شده است، 
جای بسی تأمل و تأسف دارد. ماجرای نجفی، ماجرای 
قتل همسر در مالء عام در شیراز و اصفهان، شهادت 
امام جمعه کازرون و طلبه مظلوم همدانی، ماجرای 
همسرسوزی در مشهد، ماجرای هولناک قتل همسر 
و دو مأمور ناجا و خودکشی مرد جوان در مشهد در 
ایام نوروز امسال، خودکشی مرتضی کالنتری وکیل 
روزه  همه  و  آور  تأسف  ماجرهاای  ایرانی،  پرسابقه 
ی قتل های فجیع در صفحه حوادث روزنامه های 
کشوری، آمار باالی همسرآزاری و کودک آزاری در 
خراسان جنوبی و ماجرای پرونده ها و دادگاههای 
متعدد این روزهای استان در حوزه قتل که برخی 
از آنها فی الحال و بدون هرگونه برنامه ریزی قبلی 
انجام شده اند، حکایت از دردی عمیق تر در جامعه 
ی ما دارد؛ دردجانکاه بی صبری و خشونِت بخشی 
از  مردم، و درد جانکاه تِر عمل نکردن به وظایف 
توسط دستگاههای متولی در حوزه های آموزشی، 
تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی دینی و مذهبی 
ما در ارائه آموزه های مرتبط با اصول  خویشتنداری 
و صبر و تکنیک های مقابله با خشم! چه اصولگرا 
هستیم و چه اصالح طلب، کمی با انصاف از کنار 
گود به ماجرا نگاه کنیم. اقدام نجفی  به هیچ عنوان 
قابل دفاع نیست و قطعاً قانون، کار خود را در رابطه 
با او انجام خواهد داد، اما هر کدام از ما می توانیم در 
خالء حضور آموزش های روانی و مذهبی و فرهنگی 
و تربیتی مقابله با خشم به ویژه در دوران کودکی و 
نوجوانی و جوانی، در جای جای خراسان جنوبی به 
»نجفی« هایی تبدیل شویم که با هوش و استعداد 
برتر و با سابقه ای فرهنگی واصیل و تجربه درخشانی 
از مدیریت، توان راهبری و مدیریت لحظه های هجوم 
خشمشان را ندارند. درست حدس زدید. بله. دقیقًا 
روی سخنم با آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه، 
بهزیستی، دفتر امور اجتماعی استانداری، دانشگاهها، 
پادگان ها، سمن ها، سلبریتی های فرهنگ ساز و 
مدعی در فضای اجتماعی و مجازی، تریبون داران 
مردمی، روحانیون محترم، مشاورین و روانشناسان 
مؤسسات  دانشگاهها،  اساتید  محققین،  اجتماعی، 
پژوهشی، دستگاههای نظارتی، خانواده ها و البته 
خودم و چه بسا همه ی شما مخاطبان عزیز است. 
باور کنید این روزها الزم است خیلی مراقب خودمان 
و خشم های نهفته  درونمان باشیم. )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 

شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

آغاز ساخت 100 واحد مسکونی محرومان در سربیشه

صداوسیما-کلنگ ساخت 100 واحد مسکونی محرومان در روستای سلم آباد شهرستان سربیشه به زمین زده شد.رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی سربیشه سهمیه شهرستان از ساخت مسکن 
محرومان را 600 واحد اعالم و گفت: تاکنون پرونده برای 594 متقاضی تسهیالت مسکن محرومان در شهرستان تشکیل شده است.حاجی زاده افزود: تاکنون بیش از هزار متقاضی برای دریافت این 
تسهیالت مراجعه کرده اند. به گفته وی برای ساخت واحدهای مسکونی محرومان 15 میلیون تومان کمک بالعوض و 40 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.

انعقاد تفاهم نامه با سازمان زندانها برای حمایت از خانواده زندانیان
کاری- یکی از مهم ترین زمینه هایی که می تواند 
تمام ابعاد زندگی هرخانواده را تحت تأثیر قرار دهد، 
کم  توجهی به وضع کسانی است که به دالیل 
شدن  زندانی  می برند.  سر  به  زندان  در  گوناگون 
سرپرست خانواده زمینه ساز بروز آسیبهای اجتماعی 
فراوان برای اعضای خانواده زندانیان را فراهم می 
گرم  کانون  ازهم پاشیدگی  جلوگیری  برای  سازد. 
خانواده فرد زندانی و نیز کاهش زمینه بروز آسیب 
های اجتماعی، کمیته امداد امام از سال 1375 و بر 
اساس تصمیم هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران 
وظیفه حمایت از خانواده زندانیان را عهده دار شده و 
رسالت حمایت از خانواده های افراد زندانی و تحت 

پوشش قرار دادن آنان را بر دوش گرفته است.

 نگاه حمایتی کمیته امداد به
 زندانیان و خانواده هایشان

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: طبق  
اقدامات  و  ها  زندان  سازمان  با  ای  نامه  تفاهم 
تامینی و تربیتی کشور که هرساله نیز این قرار 
نیازمند،  زندانی  خانوارهای  شود،  دادتمدیدمی 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار 
می گیرند.سلم آبادی با اشاره به اینکه هم اکنون 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  زندانی  خانواده   985
استان قرار دارند افزود: این افراد از خدماتی چون 

تسهیالت اشتغالزایی،مشاوره، پرداخت مستمری، 
کمک هزینه تحصیلی، معیشت و ازدواج برخوردار 
هستند.وی با اشاره به اینکه همه خدمات حمایتی 
به جز خرید مسکن به خانواده های زندانی توسط 

کمیته امداد ارائه می شود، افزود: این نبود خدمات 
در خصوص خرید و ساخت مسکن به این دلیل 
است که خدمتی گران  قیمت بوده و نمی خواهیم 
عرفی حاکم کنیم تا بگویند خانمی که همسرش را 
ترک کرده و رفته است، به او خانه هم می دهند و 
شاید این موضوع نوعی امرتشویقی به نظر برسد و 

بدآموزی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه زندانی دارای حبس 
یا  و  ابد  حبس  ساله،   15 تا   10 مدت  طوالنی  

حکم اعدام داشته باشد، خانواده وی دائمی تحت 
مسکن  نیاز  صورت  در  و  می گیرد  قرار  پوشش 
نیز برای چنین خانواده هایی فراهم می شود.وی 
گفت: اگر نگاه نظام به یک متخلف نگاه سلبی 

با چنین فردی قاطع برخورد بشود،  باید  بوده و 
مانند یک قاچاقچی و یا یک فرد قاتل، در این 
حالت خانواده آن فرد گنهکار نیست، بلکه از نگاه 
حمایت های  ما  و  هستند  برخوردار  نظام  رأفت 

الزم را از انها انجام می دهیم.
اینکه پذیرش  بر  تأکید  با  امداد  مدیرکل کمیته 
مقررات  و  ضوابط  مبنای  بر  زندانیان  خانواده 
خانواده   کرد:  اعالم  می شود  انجام  نهاد  این 
پوشش  یا  و  درآمد  هرگونه  فاقد  که  زندانیانی 

بودن سرپرست  زندانی  زمان  تا  بیمه ای هستند 
می کنند  استفاده  نهاد  این  حمایتی  خدمات  از 
مهارت های  آموزش  زمینه  نهاد  این  همچنین 
پرداخت  و  کاریابی  برای  حرفه ای  و  فنی 
اعضای  اشتغال  برای  قرض الحسنه  تسهیالت 
فراهم می کند. را  خانواده تحت حمایت  مستعد 

سازمان زندانها مکلف به معرفی 
مددجویان به کمیته امداد است

سلم آبادی با اشاره به اینکه طبق این تفاهم نامه 
تشخیص نیازمندی خانواده زندانیان توسط نیروی 
از  حمایت  انجمن  یا  زندان ها  سازمان  مددکار 
زندان ها  سازمان  می شودگفت:  انجام  زندانیان 
را  آنها  فرزندان  یا  مددجویان  است  شده  مکلف 
در زندان شناسایی و به کمیته امداد معرفی کند 
و وقتی به کمیته امداد مراجعه کرد با تحقیقاتی 
که انجام می دهیم، همه خدماتی که به نیازمندان 
عادی می دهیم به این افراد نیز ارائه می کنیم.وی 
با تأکید بر اینکه اگر وضع اقتصادی کشور بهبود 
یابد متقاضیان ورود به چرخه حمایتی کمیته امداد 
کاهش خواهد یافت افزود: بخش زیادی از زندانیان 
به دلیل بیکاری دچار بزه شده اند بنابراین اگر اقدام 
مؤثر در زمینه اشتغال زایی انجام شود قطعاً شاهد 

کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.

معیشت،   کمک  پرداخت  به  اشاره  با  وی ضمن 
یاری رساندن به تشکیل خانواده و مقوله ازدواج، 
داد: همچنین  ادامه  الحسنه،  قرض  وام  پرداخت 
ارائه مساعدت موردی، کمک به پرداخت اقساط 
معوقه وام های دریافت شده، معافیت های قانونی، 
پرداخت شهریه دانشجویی به فرزندان دانشجوی 

خانواده از جمله حمایت های این نهاد است. 
وی همچنین پرداخت کمک هزینه تحصیلی و 
ارائه فعالیت های فرهنگی به دانش آموزان از قبیل 
تامین پوشاک، لوازم التحریر، ایاب و ذهاب، تقویت 
بنیه تحصیلی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به 
استعدادبرتر، کمک  دارای  و  نخبه  آموزان  دانش 
هزینه شرکت در کالس های کنکور و راهیابی 
برای  امداد  فعالیت های کمیته  از  را  به دانشگاه 

همراهی با خانواده زندانیان عنوان کرد.
مدیرکل کمیته امداد خاطر نشان کرد: این نهاد برای 
اینکه به خانوارهای دارای سرپرست زندانی کمک 
کند عالوه بر اینکه به اعضای خانواده تسهیالت 
زمینه  سرپرست،  آزادی  از  پس  می دهد،  اشتغال 
است.سلم  کرده  فراهم  هم  را  آنها  پایدار  اشتغال 
آبادی خاطر نشان کرد: کمیته امداد همانند گذشته 
این آمادگی را دارد تا به آن دسته از خانواده های 
زندانی نیازمندی که شرایط الزم را بر اساس ضوابط 

و مقررات دارا باشند خدمات حمایتی ارائه کند.

 آغاز اجرای طرح ممیزی امالک
 در شهرداری بیرجند

غالمی-اجرای طرح ممیزی امالک شهرداری بیرجند 
با هدف جمع آوری اطالعات امالک شهر آغاز شد. 
مدیر فناوری اطالعات شهرداری بیرجند با بیان اینکه 
بانک  ایجاد  و  تکمیل  برای  امالک  ممیزی  طرح 
اطالعاتی امالک اجرا مي شود، افزود: اجرای این طرح 
بخش هاي متنوعی چون برنامه ریزی، آبادانی، عمرانی، 
شهرنشینی اصولی و در آمدی ممیزی امالک شهر را 
در بر می گیرد تا با توجه به اطالعات جمع آوری شده 
مسیر توسعه و پیشرفت شهری را هموار سازد.وی  با 
بیان اینکه در مرحله اول اجرای این طرح 20 پرسشگر 
با ارائه کارت شناسایی معتبر  و روپوش مخصوص به 
محل سکونت و محل کسب افراد مراجعه می کنند، 
گفت: شهروندان باید هنگام مراجعه مأموران ، برای 
امالک مسکونی مدارکي همچون سند مالکیت، فیش  
آب، برق و گاز، پروانه ساختماني، پایان کار و مدارک 
شناسایي مالک و برای واحدهای تجاری جواز کسب، 
اجاره نامه استیجاری، ارائه سند سه قفلی در صورت 
داشتن آن و مجوز تجاری اخذ شده از شهرداری  را در 

اختیار پرسشگران ممیزی قرار دهند.

راه اندازی آزمایشگاه دامپزشکی 
در استان ضروری است

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خبر-  گروه 
استاندار خراسان جنوبی گفت: راه اندازی آزمایشگاه 
بوده  استان  از ضرورت های  دامپزشکی  تشخیصی 
برسد.  سرانجام  به  امسال  رود  می  انتظار  و  است 
خوش خبر روز چهارشنبه در نشست شورای پدافند 
غیرعامل  خراسان جنوبی که با حضور معاون بسیج 
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  استان های  امور  و 
برگزار شد افزود: طرح های کالن از جمله پرورش 
شتر در حوزه توسعه اقتصادی استان شروع شده لذا 
نیازمند راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی در 
خراسان جنوبی هستیم. وی با اشاره به لزوم راه اندازی 
خطوط انتقال نفت و گاز در خراسان جنوبی بیان کرد: 
از ضرورت های استان توجه به این مقوله است که 
از تهدیدات نیز می تواند باشد. معاون بسیج و امور 
استان های سازمان پدافند غیر عامل کشور هم  گفت: 
قرارداد طرح جامع پدافند غیر عامل خراسان جنوبی 
منعقد و در حال تدوین است.حیدری ادامه داد: در 
بیرجند و خراسان جنوبی توانمندی های بسیار خوبی 
وجود دارد و با توجه به بازدیدهای انجام گرفته الزامات 
پدافند غیر عامل در بسیاری از حوزه ها در این منطقه 

به خوبی رعایت شده است.

اهدای بیش از 6 هزار واحد خون در استان
مدیرکل انتقال خون به مناسبت 9 مرداد روز اهدای 
خون عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر، 
9 هزار و 398 نفر برای اهدای خون مراجعه کردند 
که 6 هزار و 777 نفر موفق به اهدای خون شدند.وی 
با بیان اینکه از مجموع مراجعه کنندگان 73.8 درصد 
اهداکننده مستمر بوده اند گفت: اهدای خون توسط 
مراجعه کنندگان مستمر به بیش از 64 درصد رسیده 
که از متوسطه کشوری باالتر است.مدیرکل انتقال 
خون اظهار کرد: از این تعداد مراجعه کننده 6 هزار و 
777 نفر اهدای خون داشتند که از این تعداد 410 
نفر خانم و 6 هزار و 367 نفر آقا هستند.وی گفت: 
بانوان در اهدای خون سال گذشته رتبه سوم کشوری 
را با اهدای هفت درصدی کسب کردند.عاملی با بیان 

اینکه امسال 55 نفر پالکت خون اهدا کردند افزود: 
از سال 96 تاکنون بیش از 500 نفر اهدای پالکت 
داشته اند که جوابگوی نیاز بیمارستانی استان بوده 
است اما تالش می کنیم تعداد اهداکنندگان پالکت 
را افزایش دهیم.وی یادآور شد: فصل تابستان به همه 
گروه های خونی به ویژه o منفی و مثبت نیاز داریم 
اما برای سایر گروه های خونی نیز درخواست حضور 
مراجعه کنندگان را داریم. وی درباره پروژه در حال 
ساخت مرکز جامع اهدای خون استان گفت: ساخت 
این مرکز تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی 
ادامه داد: تاکنون یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار برای احداث این مرکز اختصاص یافته است و 
در صورت تامین اعتبار پیش بینی می کنیم 6 ماه اول 

سال آینده به بهره برداری برسد.عاملی اظهار کرد: برای 
تکمیل این پروژه یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار نیاز است و تاکنون فقط 50 درصد اعتبار آن 

تامین شده اما سازمان مرکزی انتقال خون برای تامین 
اعتبار قول مساعد داده است.

استاندار نیز دیروز با حضور در مرکز انتقال خون بیرجند، 

خون اهدا کرد.مرکز انتقال خون بیرجند از ساعت 7:30 
تا 19:30 در میدان جانبازان و در طبس تا ساعت 

14:30 پذیرای  مراجعان خواهد بود.
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 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جالل هرمزی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت دوم را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت المثنی ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۲۳۲۲ 
فرعی از ۲۴۹- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 

با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۹۱۰۳ صفحه ۳۵۳ دفتر امالک جلد ۱۳۹ به نام جالل هرمزی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا 
معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.                                          علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش ۵ شهرستان نهبندان به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود 
شماره های ذیل:  بخش ۵ نهبندان دو اصلی مزرعه همری ۱۶ فرعی فرج اله هاشم زائی ششدانگ یکباب محوطه مشتمل 

 بر یکباب اتاق در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ به عمل خواهد آمد.لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
فوق الذکر به وسیله این آگهی احضار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۰   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند  
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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۰۱۶  - ۱۳۹۸/۵/۶ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود محمدی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۱۷۳ و شماره ملی ۵۶۳۹۴۷۷۹۶۲  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۲۵/۷۶ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۵۵ 
فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 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 شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۵/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۵/۲۵
 علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۸۲۶۴ به استناد صورتجلسه 
 هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ و مجوز شماره ۲۳۳۱۹/۲۲/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ استانداری خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای محمد امین ناصح با شماره ملی ۰۶۵۱۷۸۸۱۸۸ به عنوان مدیرعامل مؤسسه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردید. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای آقای محمد امین ناصح با شماره ملی ۰۶۵۱۷۸۸۱۸۸ مدیرعامل و آقای حسین 
صباغ به شماره ملی ۰۶۵۱۷۱۰۵۹۶ خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای آقای سیدمحمدحسین زینلی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ 

رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )542167(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۰۵۸۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و تفویض اختیار به هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱-سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران سرمایه شرکت از مبلغ نود و پنج میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به یک میلیون و ششصد هزار 

سهم یکصدوبیست و پنج هزار ریالی با نام عادی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )541636(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
  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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۰۱۸ - ۱۳۹۸/۵/۶ هیئت اول / 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی طیبه حسینی 

فرزند سید علی به شماره شناسنامه ۲۴۲۹ و شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۲۷۴۰  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۰۲/۵۶ متر مربع قسمتی از پالک ۳۰۲۷ - اصلی بخش یک  بیرجند از محل مالکیت آقای 
مهدی توانا  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 شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۵/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۵/۲۵
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ره آشیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۴۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به 
پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی شماره ۷۱/۲۴۵۵/۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صادره از بانک صادرات شعبه معلم مبلغ ۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز 
گردید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم 

ده هزار ریالی با نام که کال نقدی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )539138(

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۲ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۳ 
و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۴ کالسه شماره های ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۳ و ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱ و ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲ - ۱۳۹۸/۴/۹ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۱ 

کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۶ - ۱۳۹۸/۴/۹ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹ کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۶ - ۱۳۹۸/۲/۱۶ و  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۰ کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۲ - 
۱۳۹۸/۴/۹  صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک ۱۲۶۸- اصلی: مهدی زابلی )از محل مالکیت رمضان حق خواه ( فرزند محمود صادره از قاین به شماره شناسنامه ۲۳۳ و کد ملی ۰۸۸۹۸۳۰۱۰۱ در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته زابلی می باشد به مساحت ۳۳۹ متر مربع در تمامی پالک ۶۲۸ فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع در قاین -  خیابان 
طالقانی - جنب اداره مخابرات خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق خواه مالک رسمی.  خانم امینه زابلی )از محل مالکیت رمضان حق خواه( فرزند محمود صادره از قاین به شماره شناسنامه ۶۹۵۴ و 
کد ملی ۰۸۸۸۲۵۷۵۷۰ در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه  به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته زابلی می باشد، به مساحت ۳۳۹ مترمربع در تمامی پالک ۶۲۸ 
فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع در قاین - خیابان طالقانی - جنب اداره مخابرات خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق خواه مالک رسمی . خانم آسیه زابلی )از محل مالکیت رمضان حق خواه( فرزند محمود 
صادره از قاین به شماره شناسنامه ۶۷۹۰ و کد ملی ۰۸۸۸۲۵۵۹۱۸ در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان که متعلق به خانم فرشته زابلی می باشد، به 
مساحت ۳۳۹ متر مربع در تمامی پالک ۶۲۸ فرعی از ۶۰۷ فرعی واقع در قاین - خیابان طالقانی - جنب اداره مخابرات خریداری شده )مع الواسطه( از آقای رمضان حق خواه مالک رسمی.  قطعه مفروزه مزرعه 
شاهیک پالک ۱۲۶۹ - اصلی خانم فاطمه حیدرنژاد مقدم فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۱۱ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۹۰۲۵۱۸۵ در ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ۱۲۸۹ مترمربع در 
تمامی پالک ۲۱۴۸ فرعی واقع در روستای شاهیک خریداری )مع الواسطه( از خانم جهان افروز احمدی مالک رسمی محرز گردیده است. قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱۲۷۰ - اصلی  آقای محمدرضا 
حقگو فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۲۴۱ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۹۰۳۶۵۵۱ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۰۶/۹۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۴۶۷ فرعی واقع در خیابان بزرگمهر 
۸- کوچه شوکت ۳ خریداری از هادی تراب زاده فرزند محمد مالک رسمی )از محل مالکیت ۵ سهم مشاع محمد تراب زاده( محرزگردیده است. ناصر شادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۰۸۸۰۱۱۹۳۲۲ صادره 
 از قائن به شماره ملی ۰۸۸۰۱۱۹۳۲۲  در ششدانگ یک قطعه محوطه مستمل بر انباری ) اتاق ( به مساحت ۱۵۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۴۶۷ فرعی واقع در خیابان بزرگمهر ۸- کوچه شوکت ۳  خریداری
 )مع الواسطه( از آقای محمد تراب زاده مالک رسمی پالک ) از محل مالکیت ۵ سهم مشاع محمد تراب زاده( محرز گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتسند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۴/۲۶   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۵/۱۰

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۴۳۰۴۲ اجرایی آقای محمد سعید ظریفی فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۵۱/۸۵۴ ریال در حق آقای احسان پور حسین و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق 

 االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه ۲ سهم از ۷ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۵۴۱ متر مربع تحت پالک ۱۸۶ فرعی از ۱۲۱۶ اصلی بخش ۲ بیرجند معرفی و توقیف و به مبلغ 
سی و شش میلیون و سیصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۰/۳۰ صبح در دفتر  اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از 

وبسایت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری -مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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اختصاص 19 میلیارد ریال تسهیالت به نوسازی ناوگان کشاورزی

صداوسیما- ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار به نوسازی ناوگان کشاورزی درمیان اختصاص یافت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: این اعتباربرای تجهیز و نوسازی 
ناوگان بخش کشاورزی در قالب تسهیالت بانکی ابالغ شد.  ضیائیان احمدی افزود: تاکنون ۱۷ طرح با مبلغ 3 میلیارد و ۷۱6 میلیون ریال به بانک معرفی شده اند. به گفته وی 
با عرض سالم پیاده روی منتهی پارک نیلوفر،  ازدبیرستان تسهیالت خرید تراکتور کشاورزی، کمباین، تیلر، ادوات و دنباله بندهای زراعی و باغی، ماشین آالت دام و طیور و شیالت با کارمزد ۱۵ درصد و بازپرداخت پنج ساله  پرداخت می شود.

دخترانه علوم قرآنی صدرا تا ابتدای کوچه پامچال ۸ ، در 
چند سال گذشته مورد اختالف از جهت نظافت فی ما 
بین فضای سبز و مسئول نظافت خیابان می باشد. و این 
موجب عدم نظافت حداقل چند ساله  آن شده است. در 
خصوص درختان پشت واحدهای تجاری مکان یاد شده 
نیز به دلیل عدم اصالح ده ساله مکانی با درختانی درهم 
تنیده و محل تجمع افراد معتاد و الابالی و انجام اعمال 
خالف شرع و نیز انبار ضایعات شده است و به طوری که 
چند وقت پیش یکی از همین کارتن خوابها به یکی از اهالی 
حمله ورشده بود. متاسفانه تماسهای فراوانی با مسئوالن 
شهرداری گرفته شده و بی پاسخ مانده است. در دو سال 
پیش نیز همین محل جای تجمع حدود 2۰ قالده سگ 
بودکه موجب سلب آسایش اهالی شده بود. نیروی انتظامی 
نیز بارها مکتوب این مورد را به شهرداری متذکر شده است.
یک شهروند

سالم.  متشکریم از جناب استاندار بخاطر این همه برکتی 
که بقول آوای عزیز با خودشان وارد این استان کردند. 
متشکریم که از روزی که آمدند این استان بخود رنگ 
و بوی توسعه گرفته . امیدواریم روز به روز شاهد رونق 

بیشتری باشیم . خدا خیرتان دهد
۰93...9۱۵

از مسئوالن محترم راهنمایی رانندگی تقاضا می شود، 
یک سری به کوچه های شهرک چهکند بزنند آیا پارک 
ماشین های سنگین تانکر  نفتکش داخل کوچه های 
باریک می باشد؟ درست در منزلمان پارک می کنند تذکر 

هم چندی بار داده شده کو گوش شنوا؟ 
9۱۵...۱2۸

شهرستان  مرکزی  بخش  نوغاب  روستای  سالم  با 
درمیان تراکنش جمعیت آن ازشهرهای درمیان بیشتر 
است 2۵۰۰ نفر درشهرک نوغاب ساکن هستیم، خانه 
درشبکه  که  است   عدالتی  بی  این  نداریم  بهداشت 
به  لطفا  است  حاکم  درمیان  شهرستان  بهداشت 

مشکالت مردم رسیدگی کنید.
9۱۵...46۸

باسالم از اهالی روستای چهکند هستم، مدت زیادی 
شده که بوی خیلی بد و نامطبوع اطراف روستا صبح 
ساعت4تا ۸ صبح استشمام می شودکه مردم روستا را  
اذیت و حتی موجب بیماری شده چه کسی باید جوابگو 

مردمی باشد که دراینجا ساکن  هستند؟
93۵...۷24

بر  عالوه  پزشکی  حرفه  به  ورود  برای  سالم.کاش 
صالحیت علمی ، انسان دوستی افراد هم آزمایش می 
شد برای برخی از این پزشکان! که هم نسل پزشکانی 
مانند دکتر قریب احیاء می شد و هم به تدریج نسل 

زیرمیزی بگیران منقرض!
9۱۵...9۷۰

از شهرداری محترم خواشمندیم  نامگذاری کوچه ها و 
خیابان های شهرک امام علی )ع( مسکن مهر ۰4 را انجام 

دهند چون در آدرس دادن مشکل داریم.
9۱۵...442

پیام شما

با سالم خدمت شهردار محترم بیرجند با تشکر از زحمات 
شبانه روزیتان لطفا نگاهی به خیابان الهیه ۱ومسکن 
مهر۱۱بکنید، هنوز خیابانش آسفالت نشده، تعاونی پول 
آسفالت را پنج سال پیش از اعضا گرفته ولی هنوز اعضاء 
توخاک ها زندگی می کنند و چند بارشده به نهادهای 
دولتی رفته اند ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدند، این پیام 
راچند بارهست پیامک کردم،  شما را به خدا به داد این 

اعضاء برسید . تشکر از زحمات شما
9۱۵...2۸۱
سالم و خدا قوت لطفا پیگیری بفرمایید با توجه به 
افتتاح روز بازار بزرگ در بلوار مسافر از دست فروشی 
درپیاده روها وکوچه ها و خیابان ها جلوگیری کنید 
ازاین مکان  بتوانند همه روزه   تا مردم شمال شهر 
استفاده  و شهر با نظم تر و سد معبر نباشند و ایجاد 

اشتغال شود. اجرکم عندا...
9۱۵...36۸
 ) بعثت  )شهرک  لوله  آباد  علی  دبیرستان  چرا  سالم 
راه اندازی نمی شود، چرا آموزش و پرورش به فکرما 
روستاییان نیست ما ازکجا هزینه رفت و آمد و سرویس 

فرزندانمان را بیاوریم خواهشا رسیدگی کنید.
9۱۱...24۱
واعضای  ،رئیس  محترم  شهردار  ارزشمند  حضور  از 
محترم شورای اسالمی شهر بیرجند و مدیران محترم 
نماینده  و  مجموعه شهرداری  به  وابسته  سازمانهای 
محترم راه و شهرسازی در مسجد حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( سایت اداری برای استماع مسائل ومشکالت 
اهالی منطقه وقول مساعد برای احداث فضای سبز در 
محدوده سایت اداری و آسفالت معابر آن کمال تشکر 

وقدردانی می نمایم.
99۱...432
بررسی  ضمن  محترم  مسئوالن  است  خواهشمند 
آب  حوزه  مسائل  و  شرب  آب  تأمین  وضع  آخرین 
در  تسریع  بر ضرورت  فاضالب شهری خوسف،  و 
اجرای طرح فاضالب خوسف تأکید شود. همچنین 
تعویض  جهت  ملی  اعتبارات  اختصاص  خواستار 
شبکه توزیع فرسوده خوسف و کاهش هدر رفت آب 
در سیستم توزیع  می باشیم و از آنجایی که منبع  
یک هزار متر مکعبی شهر خوسف کفاف شهروندان 
اقدام به  امیدواریم مسئوالن  را نمی کند   خوسفی 
ساخت منبع ذخیره آب سه هزار متر مکعبی  برای 

شهرستان خوسف بنمایند.
یک شهروند
می خواستم از همه مشاوران امالک که با صاحبخونه  
دهند،  می  ملکشان  برای  ی  نجوم  قیمت  که  هایی 
همکاری نمی کنند و مشاوره درست می دهند تشکر کنم.
  9۱۵...۷۷4

و  یافته  سازمان  ارتباط  اجرایی  های   دستگاه 
شبکه ای برای ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر با 
خیریه ها داشته باشند. به گزارش صدا و سیما، 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در نشست خیریه 
ها، گروه های جهادی و فعاالن اجتماعی استان در 
بیرجند با اشاره به ارائه خدمات متعدد توسط خیریه 
ها، گفت: در کشور به گونه ای برنامه ریزی شود که 
اقدامات خیریه ها شبکه ای انجام و از سوی سایر 
دستگاه ها برای ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان 
کمک شود.وی گفت: با توجه به فعالیت های خیریه 
و شناخت این مجموعه از نیازمندی های نیازمندان 
در کشور، برای ارائه بیشتر خدمات، هم افزایی با 
خیریه ها انجام شود.مخبر با اشاره به اقدامات انجام 

شده در این ستاد، افزود: کمک برای کاشت حلزون، 
پرداخت ۷۰ هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه در 
سال، کمک به درمان ۷۰ هزار بیمار سرطانی در 
سال، کمک به درمان زوج های نابارور، ساخت هزار 
و۵۰۰ مدرسه، ساخت هزار و 2۰۰ مسجد و 2۰۰ 
خانه بهداشت از جمله این اقدامات است. وی گفت: 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( همچنین در ساخت و 
تکمیل ۱۱ بیمارستان در کشور کمک کرده است.

موفقیت در جنگ اقتصادی با عمل به 
سخنان رهبری و تکیه بر جوانان

در  گفت:  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
معظم  رهبر  سخنان  به  اگر  اقتصادی  جنگ 

انقالب عمل و به جوانانمان تکیه کنیم، موفق 
برای  مکان   بهترین  را  ایران  بود.وی  خواهیم 
سرمایه گذاری دانست و افزود:باید با فعال کردن 
مردم در مسائل اقتصادی و گروه های جهادی و 
خیریه ها زمینه های اشتغال را فراهم کرد. مخبر 
به برنامه های ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اشاره 
کردو افزود: سال گذشته ۸۰ هزار شغل و دستور 

کار امسال ایجاد ۱۰۰ هزار شغل است. 
پیشنهادات و  اعضا و حاضران،  این نشست  در 
طرح های خود را برای رفع مشکالت معیشتی 
مردم و کمک به محرومیت زدایی بیان کردند و 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( نیز  برای رفع 

و پیگیری آن قول مساعد داد.

 خیریه ها در کشور ساماندهی شوند

یما
وس

صدا
س:  

عک

راهداری  اداره کل  نقل  و  غالمی-معاون حمل 
جنوبی  خراسان  استان  ای  جاده  ونقل  وحمل 
پذیر  آسیب  گروههای  از  سواران  موتورسیکلت 
حوادث جاده ای محسوب می شوند و ماهیت غیر 
ایمن این وسیله واستفاده روز افزون آن توسط 
جوانان با افزایش بروز سوانح ترافیکی همراه  می 
باشد.وی گفت: موتور سواران 34 درصد بیشتر 
ناشی  در معرض مرگهای  از سرنشینان خودرو 
از حوادث قرار دارند از طرفی آمارها  نشان می 
دهد حدود %۱3 کشته های سوانح رانندگی در 
جاده های استان  را راکبان موتور سیکلت تشکیل 
می دهد که بسیار تکان دهنده و قابل تامل می 
باشد.گرجی افزود: در سالهای اخیر موتور سیکلت 
با تنوعهای گوناگون وارد بازار و روانه جاده ها  و 
خیابان های درون و برون شهری شهرستان های 
استان گردیده است و میزان آن  بدلیل ارزانی ، 
دردسترس بودن و سهولت تردد در ترافیکهای 
سنگین  بصورت قابل توجهی افزایش یافته  ولی 
متاسفانه فرهنگ استفاده صحیح و ایمن از این 

وسیله نهادینه نشده است. 

وی اظهار کرد : عامل ضربه به سر  دلیل اصلی 
فوت راکبان موتورسیکلت  بوده  و مصدومیت های  
آنان نیز ازمشکالت  ایمنی در راه ها می باشد .که 

می طلبد فرهنگ سازی بیشتری در زمینه چگونگی 
استفاده صحیح  از موتورسیکلتها  ایجاد شود .در 

ترویج  ایمنی،   افزایش  بمنظور  و  راستا  همین 
فرهنگ ترافیک و استفاده صحیح از موتورسیکلتها  
اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل 

جاده ای استان در روستاها ی حاشیه راهها  اقدام به 
برگزاری دوره های آموزش موتورسیکلت سواران با 

هدف فرهنگ سازی جهت رعایت کردن مقررات 
،افزایش ضریب ایمنی و در نهایت کاهش تصادفات 
،تخلفات جاده ای را در دستور کار خود قرار داده 

است.که به همین منظور  به برگزاری ۱9 جلسه 
آموزشی در محل حسینیه ها یا مساجد روستای  

حاشیه راههای استان با همکاری ویژه پلیس راه 
شهرستانها وادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای 
شهرستانهای تابعه و دهیاران  اشاره و افزود در این 
دوره ها جمعا  ۸94  نفر از ابتدای سال جاری تا 
کنون آموزشهای الزم را درباره چگونگی استفاده 

صحیح از موتورسیکلتها را فراگرفته اند. 
آموزش  اتمام  از  پس   : گفت  همچنین  گرجی 
موتورسیکلت  سازی  فرهنگ  و  تشویق  جهت 
ایمنی،  سیکلت،کاله  موتور  راکبان  به  سواران، 
دستکش، شبرنگ و لوازم و قطعات موتور سیکلت 
حسب نیاز هدیه می دهد. وی بر ضرورت اجرای 
قوانین ومقررات بخصوص استفاده از کاله ایمنی 
حاشیه  در  که  سوارانی  موتورسیکلت  توسط 
راههای اصلی تردد می نمایند تأکید  و با توجه 
به اهمیت موضوع فرهنگ سازی در امر استفاده 
امیدواری  اظهار  از موتور سیکلت ها    صحیح 
نمود تا پایان سال جاری بتوانیم با برنامه ریزی 
و اولویت بندی بیش از 3۰ روستای دیگر را با 
اولویت روستاهای حاشیه راههای شریانی و اصلی 

از امر آموزش بهره مند  نماییم.

 ضربه به سر؛ عامل فوت موتورسیکلت سواران در تصادفات

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مطرح کرد:

نت
نتر

:  ای
س

عک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک زمین قطعه زمین زراعی به شماره پالک ثبتی پانصد و شصت و یک فرعی از یکهزار و پانصد و هشتاد و نه اصلی بخش یازده قاین به مساحت 
هفتصد و نود و دو متر و هشتاد و پنج صدم مترمربع با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۰۵۸۰۸۰۰۲۰۰۰۱۷۰ ذیل شماره ثبت شماره ۳۰۹۵۲ در صفحه ۱۶۱ دفتر ۲۰۳ متعلق به آقای علی اصغر تقی زاده فرزند رضا به شماره ملی ۰۶۵۲۶۹۱۴۷۱ ثبت گردیده 
است که ششدانگ ملک محدود به حدود اربعه ذیل می باشد : شماال : در سه قسمت اول پلی است به طول بیست و سه متر و پنجاه و یک سانتیمتر به  طور منکسر به راه دوم پلی است به طول نه متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به  طور منکسر به راه سوم پلی 

است به طول هشت متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به طور منکسر به راه ، شرقا: مرزیست به طول ده متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به جوی، جنوبا : مرزیست به طول چهل و شش متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به زمین برات مهمی از یک هزار و پانصد و هشتاد و نه اصلی غربا: 
مرزیست به طول بیست و چهار متر و هفتاد و شش سانتیمتر به جوی، حقوق ارتفاقی ندارد که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۱۶۷ اجرای ثبت قاین مستند به چک شماره ۶۰۹۰۶۱- ۹۷/۴/۱۳ در قبال مبلغ سیصد میلیون ریال وجه چک مذکور و حقوق دولتی متعلقه 
بازداشت و به درخواست متعهدله نسبت به ارزیابی ملک اقدام گردید برابر گزارش مامور اجرا مورخ ۹۷/۵/۲۸ ملک مزبور واقع در کشمان فرخ آباد نرسیده به چاه قصاب و در تصرف آقایان مجید خداپرست و علی اصغر تقی زاده هر کدام سه دانگ مشاع قرار دارد و در حال حاضر 
فاقد محصول و یا درخت می باشد و بر طبق کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی و منابع طبیعی مورخ ۹۷/۶/۵ ارزش هر مترمربع از زمین مذکور با کاربری زراعی، آیش بودن در زمان اجرای قرارداد، نزدیکی به منبع آبی )چاه قصاب(، حاشیه راه عمومی، فاصله تا 
بلوار بامشاد و عرف محل مبلغ چهار صد هزار ریال و کل زمین مبلغ سیصد و هفده میلیون و یکصد و چهل هزار ریال ارزیابی گردید و ارزیابی به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته که ملک مذکور در قبال طلب بستانکار در روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه نود 
و هشت از ساعت نه الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک قاینات واقع در خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد و  فروش به نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار و با موافقت آقای مجید خداپرست )بستانکار( جایز است. هزینه های دولتی به  شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده 

اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد. تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۰
علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت ره آشیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۴۴۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵3۹۱37(

تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی نسل خالق آریان درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ به شماره ثبت ۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۶۹۴۳۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع : تاسیس و راه اندازی واحد 
آموزشی شامل کلیه مقاطع تحصیلی از راه اندازی پیش دبستانی و دبستان تا متوسطه دوم و هنرستان دخترانه و پسرانه ، برگزاری 
کالس های کنکور و تقویتی )دخترانه وپسرانه( ، کالس های کار با چرتکه )دخترانه و پسرانه( ، کالس های رباتیک،) دخترانه و پسرانه( 
و موسسه زبان های انگلیسی،عربی و سایر زبان ها ) دخترانه و پسرانه( به موجب مجوز شماره ۱۹۰/۱۰۶۱۶۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی تاسیس گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، جوادیه ، کوچه )فرعی اول خیابان آزادی ( ، خیابان شهید امین خدایی]وحدت 
۴[ ، پالک ۰ ، طبقه اول کدپستی ۹۷۱۵۶۸۴۳۹۷ . سرمایه شخصیت حقوقی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شرکا : خانم سارا عسکری فورگ به شماره ملی ۰۶۴۰۲۶۱۹۳۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم شیما ساالری به شماره 
ملی ۰۶۵۱۷۲۸۳۵۵ دارنده ۴۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد آزاد به شماره ملی ۳۵۸۰۴۰۲۴۷۱ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه. اولین مدیران : خانم شیما ساالری به شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۸۳۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای محمد 
آزاد به شماره ملی ۳۵۸۰۴۰۲۴۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. خانم سارا عسکری فورگ به شماره ملی 
۰۶۴۰۲۶۱۹۳۰ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : تمامی اسناد 
مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای خانم سارا عسکری فورگ )مدیرعامل( به 

همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
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تاسیس شرکت باراز پرتو ویدا )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۹۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۹۴۰۱۵ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام هر گونه فعالیت در 
زمینه اجرای تاسیسات ساختمان )برق، مخابرات، آب و فاضالب و گاز( ، تعمیر و نگهداری از تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه های به 
بهره برداری رسیده ، معرفی و تامین نیروی انسانی)کارگر ساختمانی( و همچنین بستن عقد قرارداد با آنان برای شرکت های ساختمانی 
وکارفرمایان ، انجام امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )برق، مخابرات، آب و فاضالب و گاز(، مونتاژ تابلوهای برق صنعتی ، راه اندازی 
موتورهای سه فازه ، کابل کشی زمین ، نصب کنتور ، طراحی و تولید انواع چراغ های پارکی و خیابانی و برج های نوری ، اجرای کابل 
نوری سیستم های هوشمند ، درب های اتوماتیک ، انرژی های تجدید پذیر )خورشید ، باد( ، تلفن و سانترال، اجرای سیستم های اعالن 
 ) BMS(و صاعقه گیر ، تست و اندازه گیری مقاومت چاه ارت، سیستم مدیریت مصرف ساختمان )حریق ، سیستم اتصال به زمین )ارت
و PLC)برنامه اتوماسیون صنعتی (، فعالیت در زمینه مشاوره ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه سیستم های اعالن حریق 
و سیستم های اتصال زمین و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین 
عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معلم ، کوچه قدس شرقی 
۱۷ ، خیابان قدس شرقی ، پالک ۳۳ ، طبقه اول کدپستی ۹۷۱۷۸۶۳۴۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد با کد ۲۳۳۳۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: 
آقای حجت خزاعی به شماره ملی ۰۶۴۰۴۰۲۵۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و آقای غالمحسین خزاعی به شماره 
ملی ۰۶۵۲۴۸۳۲۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و خانم ناهید امجدی فرد به 
شماره ملی ۰۶۵۲۴۹۰۶۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حجت خزاعی عضو 
اصلی هیئت مدیره یا آقای غالمحسین خزاعی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای علیرضا امجدی فرد به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۵۳۶۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم آرزو امجدی فرد 
به شماره ملی ۰۶۵۳۱۱۲۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف شیشه فروشان و آلومینیوم کاران شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۹۸/۵/۱۳ جهت ثبت نام در 
سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در 

خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری 
موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 
۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- عکس ۴×۳ رنگی 
)۶ قطعه( - فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به 

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

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روز پنجشنبه ۹۸/۵/۲۴ راس 
ساعت ۵ بعدازظهر در محل خانه مهر بازنشستگان واقع  در خیابان جمهوری اسالمی ۲ )پارک آزادی( تشکیل می شود. از کلیه اعضای 
کانون دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه هر عضو بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر کانون مراجعه و برگ وکالتنامه را تکمیل نماید. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل - انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( برای مدت 
 سه سال - انتخاب بازرس )اصلی و علی البدل( برای مدت یک سال - افزایش حق عضویت و اعضای کانون و تعیین 

خط مشی آینده کانون.  ضمنا اعضای متقاضی هیئت مدیره و بازرسی برای تکمیل فرم آمادگی به کانون مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 98/5/10                                                                                                                         هیئت مدیره کانون

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       7۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵4۰۰۰
چلو برگ                           3۸۰۰۰
چلو بختیاری                     33۰۰۰
اکبر جوجه                       2۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            2۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     3۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱7۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                22۰۰۰
چلو جوجه کباب                2۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       2۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              4۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

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   
09150902993

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی



موفقیت و انرژی

خانه آرایی

اشتیاق و توانایی برای
 افزودن دانش و تقویت مهارت

اغلب نیاز است راهی برای رسیدن به دانش و آگاهی 
جدید، گسترش مهارت ها و کشف راه های تازه برای 
انجام امور پیدا کنید. افرادی که به یاد گرفتن عالقه 
دارند و می توانند دانش خود را به دیگران نیز انتقال 
بدهند، ارزشمندند. شرکت ها و سازمان ها به دنبال 
افرادی هستند که انگیزه  وارد شدن به چالش ها را 
با حداقل نیاز به دیگران داشته باشند. کارمندان باید 
بتوانند متوجه شوند چه کاری باید در چه زمانی انجام 
شود و طبق آن واکنش نشان دهند. وقتی شرکت ها 
افراد را برای ِسمت های مدیریتی استخدام می کنند 
به دنبال کسانی هستند که بتوانند تعامالت موفقیت 

آمیزی با کارمندان داشته باشند.

نکات مهم در مورد تعویض گلدان گیاهان

یکی از مهم ترین جنبه های تعویض گلدان، انتخاب گلدان 
مناسب است. گلدانی که بسیار کوچک یا بسیار بزرگ 
باشد، به گیاه آسیب می رساند. گلدان های بسیار کوچک 
فضای کافی برای رشد و بزرگ شدن ریشه ها را در 
اختیارش قرار نمی دهند. از طرف دیگر اگر هم گلدان بسیار 
بزرگ باشد، باعث می شود گیاه آب کافی و مورد نیازش را 
دریافت نکند؛ بنابراین در حین تغییر گلدان ضروری است 
که رشد گیاه را نیز در نظر بگیرید و گلدانی را انتخاب کنید 

که اجازه دهد گیاه رشد سالم خود را ادامه دهد.
برای این منظور گلدان باید از نظر عمق و عرض چند 
سانتی متر از سایز گیاه بزرگ تر باشد. به یاد داشته باشید 
که اگر گیاه هنوز در حال رشد است و در آینده بزرگ تر 
می شود، ممکن است مجبور شوید بعد از مدتی مجدد 

گلدان را تعویض کنید.
در رابطه با جنس گلدان هم باید بدانید که چه جنس 
سفال و چه پالستیک را انتخاب کنید، هر کدام مزایا و 
معایب خود را دارند. گلدان های پالستیکی سبک و ارزان 
هستند و از نظر اقتصادی به صرفه تر به نظر می رسند و 

به راحتی هم جابه جا می شوند.
یکی از معایب گلدان های پالستیکی این است که به 
مرور زمان آفتاب باعث سست شدن پالستیک می شود 
و ممکن است موجب ترک خوردن یا شکستن آن شود. 
یکی دیگر از مشکالت گلدان پالستیکی نبود حالت 
نفوذپذیری در بافتش است که می تواند بر سیستم 

ریشه ای گیاه تأثیر داشته باشد.
گلدان های سفالی به ریشه گیاه کمک می کند تا 
به طور صحیح رشد کند. بدون شک گلدان های 
سفالی زیباتر از انواع پالستیکی هستند، ولی قیمت 
گران تری دارند و اگر زمین بیفتند یا جسم دیگری با 

آن ها برخورد کنند، می شکنند.

سیب را به این روش بخورید
 تا خاصیتش چند برابر شود

در تحقیقی مشخص شد سیب را با تخم ها و قسمت 
سفت وسط سیب باید خورد. در غیر اینصورت مقدار 
میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک مفید برای انسان 

محققان  برآن،  می یابد.عالوه  کاهش  شدت  به 
موجود  قارچ های  و  باکتری ها  که  شدند  متذکر 
با  اما  می گذارد.  تأثیر  روده  کار  بر  غذایی  مواد  در 
پردازش حرارتی اکثر آن ها از بین می روند. از این 
رو همانا خوردن میوه و سبزیجات تأثیر مثبتی بر 

میکروفلورای بدن می گذارد.

یک ساعت بین خوردن 
و ورزش  فاصله بگذارید

زمان مصرف خوراکی ها نیز پس از ورزش اهمیت 
زیادی دارد. متخصصان توصیه می کنند چه در صورتی 
که قصد کاهش وزن داشته باشید و چه نداشته باشید، 

باید حداقل یک ساعت پس از ورزش کردن یا دویدن 
خوراکی های خود را مصرف کنید تا بدن روند بازیابی و 
سوخت گیری خود را به خوبی آغاز کند. در صورتی که 
زمان درستی را برای سوخت گیری پس از ورزش کردن 
انتخاب کنید، انرژی از دست رفته تان با جایگزین شدن 

ذخایر  بازیابی و تقویت   می شود.

خواب بیش از حد خطر 
بیماری قلبی را افزایش می دهد

خواب بیش از حد زیاد می تواند خطر بیماری قلبی 
را افزایش دهد که یکی از دالیل اصلی مرگ و میر 
انسان ها در جهان است. این خطر برای زنان بیشتر 

از مردان است زیرا آنها بیشتر از مردان می خوابند. 
افرادی که بیش از حد می خوابند، به طور معمول وزن 
بیشتری دارند. این احتمال وجود دارد که وزن بیشتر به 
واسطه خواب بیشتر و فعالیت بدنی کمتر شکل بگیرد 
زیرا فرد هرچه بیشتر بخوابد، تحرک کمتری داشته و 

کالری کمتری می سوزاند.

شربت سیب باعث تقویت
 سیستم قلبی و عروقی می شود

خوردن شربت سیب باعث تقویت سیستم قلبی و 
عروقی می شود و عملکرد سیستم عصبی و حافظه را 
بهبود می بخشد و می تواند از بروز آلزایمر پیشگیری  کند. 

این شربت برای افرادی که از ناراحتی های تنفسی مثل 
آسم و مشکالت ریوی رنج می برند، بسیار مفید است و 
می تواند به افرادی که قند خون باالیی دارند، کمک کند.
جالب است بدانید خوردن سیب موجب درمان چاقی 
می شود؛ همچنین می تواند سنگ صفرا را دفع کرده و از 

مشکالت مشابه آن جلوگیری کند.

روش های مناسب 
نگهداری پنیر

اگر پنیر خریداری شده درون پالستیک پیچیده شده 
است و بسته بندی پالستیکی دارد، بهتر است بعد از 

رسیدن به خانه بسته بندی اش را جدا کنید.
 

اگر پنیر را از مغازه یا فروشگاهی تهیه کردید که آن 
را درون کاغذ پیچیده است، می توانید پنیر را تا چند 
روز با همان بسته بندی کاغذی نگهداری کنید. یکی 
از گزینه های نگهداری این است که پنیر را  در جعبه 

مخصوص پنیر نگهداری کنید. 

افرادی که در موقعیت ها و شرایط زیر قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض ایجاد لخته و در نتیجه آمبولی ریوی 
قرار دارند:  افرادی که  به دلیل استراحت پس از عمل جراحی و ماندن طوالنی مدت در بستر یا رختخواب،زمان 
زیادی هیچ تحرکی نداشته اند یا بسیار کم تحرک بوده اند. افرادی که سابقه قبلی یا خانوادگی اختالالت مربوط 
به لخته شدن خون، مانند ترومبوز ورید عمقی یا آمبولی ریه  را دارند. افرادی که سابقه سرطان و شیمی درمانی 
را داشته اند.  افرادی که برای مدت زیادی در یک نقطه بدون تحرک می نشینند. افرادی که   سابقه نارسایی 
یا سکته قلبی داشته باشند.  افرادی که اضافه وزن دارند یا از چاقی مفرط و مرضی رنج می برند.  اشخاصی که 

پس از سانحه، عمل جراحی یا هر عامل دیگری دچار آسیب وریدی شده اند.

شربت همه کاره انجیر، یک داروی پرکاربرد و بسیار ساده برای همه سنین است که خواص متعددی دارد و در درمان 
بسیاری از بیماری ها سودمند است.  انجیر برای آن هایی که قند خون شان پایین می آید و یک دفعه احساس ضعف 
می کنند، مناسب است زیرا قند آن به سرعت در روده کوچک جذب می شود. همچنین برای نرم شدن سینه و رفع 
خشونت صدا، انجیر خشک را با آب پخته تا ژله مانند شود سپس آن را صاف کرده، با کمی عسل  قوام می آورد و آرام 
آرام بمکید. طرز تهیه شربت انجیر: هر شب 7 عدد انجیر را در ظرفی مثل شیشه مربا ریخته و روی آن، آب جوشیده 
سالم بریزید تا حدی که روی آن را بگیرد و زیادتر نباشد. صبح، شربت آماده است؛ انجیر های آن را نیز می توانید در 
طول روز یا همان وقت مصرف کنید. فواید شربت انجیر: درمان بواسیرـ  درمان نقرس - قرص کلسیم طبیعیـ  

مولتی ویتامین طبیعیـ  ملین ، رفع یبوستـ  رفع سردی و رطوبت بدنـ  تقویت مو

خواص شربت انجیرچه کسانی در معرض لخته شدن خون قرار دارند؟

برقراری ارتباط با دیگران و حرف زدن در جمع قوانینی دارد که 
اگر آن ها را رعایت نکنیم، از نظر دیگران فردی بی ادب به حساب 

می آییم. اما این رفتار ها کدامند؟
 مطمئنا ما به طور خودآگاه رفتار های آزاردهنده از خود نشان 
نمی دهیم، اما این که بدانیم چه رفتار هایی در مکالمه های روزمره 
بی ادبی محسوب می شوند، ما را نسبت به رفتارهایمان آگاه تر کرده 
و مانع از انجام آنها می شود. در ادامه رفتارهای رایجی را که در 

مکالمه بی ادبی به حساب می آید، برایتان آورده ایم.
صحبت های دیگران را قطع می کنید: حتما این موضوع برای شما 
هم اتفاق افتاده که در حال حرف زدن باشید و ناگهان شخصی 

وسط حرف تان بپرد و حرف های شما را نیمه تمام بگذارد. اگرچه این 
موضوع خودآگاه اتفاق نمی افتد، اما از نظر دیگران بی ادبی محسوب 
می شود. فقط در مورد خودتان حرف می زنید: اگر در یک مکالمه 
شما تنها در مورد خودتان صحبت کنید، فردی خودشیفته به نظر 
می آیید. درست است که شما به خودتان بیش از همه اهمیت 
می دهید، اما دیگران هم همین احساس را نسبت به خودشان دارند، 
ولی این دلیل نمی شود که هر کس تنها در مورد خودش صحبت 
کند. در حین صحبت به موبایلتان نگاه می کنید:یکی از عادت هایی 
که این روز ها دامنگیر اکثر آدم ها شده، کار با موبایل است. این 
عادت آنقدر شدید است که بعضی ها حتی هنگام حرف زدن با 

طرف مقابل، چشم شان را از گوشی  بلند نمی کنند. ما از گوشی 
برای تماس با افرادی که از ما دور هستند استفاده می کنیم، بنابراین 
لزومی ندارد زمانی که در کنار دیگران هستیم، مدام تمرکزمان 

روی گوشی مان باشد. 
حرف باید حرف شما باشد:  اگر مکالمه شما به سمت بحث و مناظره 
پیش رفت، بهتر است که خودتان را کنترل کنید. بسیاری از افراد در 
این شرایط تمام تالش خود را می کنند تا حرف خودشان را به کرسی 
بنشانند و ثابت کنند که آن ها حرف درست را می زنند، اما بدانید که 
یک مکالمه برد و باخت ندارد. به جای تالش برای برنده شدن، بهتر 

است که بدون قضاوت حرف های طرف مقابل را بشنوید.

این رفتارها هنگام مکالمه، بی ادبی است!

آیه روز

و درباره هر چیزی اختالف پیدا کردید داوریش به خدا ]ارجاع می  گردد[ چنین خدایی پروردگار من است 
بر او توکل کردم و به سوی او بازمی  گردم. )سوره شوری/ آیه ۱۰(

سخن روز

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم 
و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. )داالیی الما(

پنجشنبه   * ۱۰ مرداد   ۱۳۹۸ * شماره ۴۴۱۱ 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵
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) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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

به دو باب ساختمان
 با استحکام بنا و مورد 
تایید نوسازی مدارس 
جهت پیش دبستانی 

نیازمندیم.
ضمنا خریدار زمین 
آموزشی می باشیم.
09155617461

به یک نیروی دفتری خانم با حقوق 
ماهیانه 700 تومان نیازمندیم.

ساعت کاری: 8/30 الی  13و 17/30 الی  20/30
شماره تماس:

32447312 - 09153620106 

به راننده پایه 2 با سابقه کار با قیرپاش 
نیازمندیم.    09155623441 

به یک نفر منشی خانم جهت کار 
در دفتر بیمه نیازمندیم.

32214384 -09398724755
برگ سبز خودروی پژو پارس به شماره پالک
 311 ب 61 ایران 52 به نام مهران ساالری

 به شماره ملی 3621871268 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

00:08 پرسمان - بازپخش
00:32 آب و رنگ

01:05 دیدار ائمه جمعه با آیت ا... عبادی
01:45 فیلم تلویزیونی مدرسه زندگی   

بازپخش
03:20 مستند نیش طوفان

04:14 اذان صبح به افق بیرجند
04:25 مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:30 سخنرانی
06:00 شادمانه

06:25 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:23 مجموعه شمعدونی - بازپخش

09:20 علم و زندگی
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:15 دختری به نام نل

11:50 زکات برکت زندگی
12:10 شاهدان

12:39 اذان ظهر به افق بیرجند
13:00 خروس و روباه

13:30 شب های زعفرونی - بازپخش 
14:45 سینمایی یک خواب کوچولو

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:45 مسابقه فرمانده
17:45 سیمای سالمت - بازپخش

18:40 گزیده چشم به راه
19:51  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:40 جلوه های نور

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:25 نیمه پنهان ماه

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه شمعدونی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

13
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

سردست برزیلی                             51000 تومان
شنیسل منجمد                              21000 تومان
فالفل 504                     )900 گرمی( 6500 تومان

خیارشور نول                                 33000 تومان 
خیارشور یک                                  22000 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(  17000 تومان

انواع سس تک نفره رعنا                  225 تومان
کاغذ کاهی ساندویچ                      19800 تومان
پالستیک ساندویچ          )بسته ای( 3100 تومان
متاالیز ساندویچ                           36500  تومان

پروتئیـــــن دالیــا 

آدرس: بازار روز پاسداران 09901125789- 05632442876 بهروش

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی
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خبر ویژه

حوادث

اخبار کوتاه

مدیران و کارکنان مخابرات منطقه به بیماران نیازمند خون اهدا کردند

دادرس مقدم-مدیران و کارکنان مخابرات منطقه خراسان جنوبی ، در اقدامی خیرخواهانه همزمان با سایر مناطق کشور صبح دیروز خون خود را به بیماران  
نیازمند به فرآورده های خونی هدیه کردند.در ادامه سرپرست مخابرات منطقه به همراه دیگر مدیران ستادی پس از اهدای خون با حضور در دفتر دکتر عاملی 

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان ضمن تبریک روز اهدای خون از زحمات و تالشهای ایشان و مجموعه کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر نمود.

بهره برداری از ۳۶۰ طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور در نهبندان

ایسنا - طی مراسمی، با حضور رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(، ۳۶۰ طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
بنیاد برکت در نهبندان به بهره برداری رسید.  استاندار در 
این مراسم،  اظهار کرد: با توجه به برنامه ای که دولت در 
مناطق کمتر توسعه یافته دارد، یکی از طرح های وزارت 
کشور این است که در هر استان یک شهرستان که از 
برخورداری کمتری برخوردار است طرح های توسعه ای 
را در آن انجام دهیم. وی بیان کرد: نهبندان را به عنوان 
شهرستان ویژه در این طرح معرفی کردیم و ستاد 
توسعه شهرستان نهبندان به زودی آغاز بکار می کند. 
وی افزود: سال آینده نهضت گاز رسانی به نهبندان 
در تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اتمام می رسد.

پیشنهاد استاندار :تشکیل کمیته 
هماهنگی بنیاد بین المللی غدیر

غالمی-استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای استانی 
بنیاد بین المللی غدیر با بیان اینکه باید با هم افزایی 
دستگاه های اجرایی، بسیج مردمی و نهادهای انقالبی 
بتوانیم در ترویج فرهنگ غنی غدیر پیشرو باشیم ، 
عنوان کرد:پیشنهاد ما تشکیل کمیته ای هماهنگ کننده 
میان دفتر نماینده محترم ولی فقیه، دستگاه های دولتی و 
ستاد مردمی غدیر است.محمدصادق معتمدیان با اشاره 
به اینکه این کمیته می تواندبا وحدت رویه برنامه ها 
را تدوین نمایند، تصریح کرد: با رهنمودهای نماینده 
محترم ولی فقیه در استان، به فرمانداران ابالغ خواهیم 
کرد تا در راستای برنامه های تدوین شده و با همکاری 

ائمه جمعه، همه ظرفیت شهرستان ها را فعال نمایند.

طرح آبرسانی به سه روستای نهبندان 
افتتاح شد

ساکرد  الوند،  روستای  سه  به  آبرسانی  ایرنا-طرح 
ستاد  رئیس  حضور  با  نهبندان  خونیک  سیاه  و 
افتتاح  استاندار  و  )ره(  امام  اجرایی فرمان حضرت 
شد. مدیرعامل شرکت آبفار در این مراسم گفت: 
طرح های آبرسانی به طول ۱۱ کیلومتر خط انتقال و 
با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد برکت اجرا 
شده است. صفوی نژاد افزود: عملیات اجرایی این 
طرح ها سال ۱۳۹۶ آغاز شد که ۸۰ خانوار در قالب 
۲۲۳ نفر از آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند. وی 
گفت: همچنین ۲ ماه آینده چهار دستگاه آب شیرین 
کن صنعتی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان که توسط 
بنیاد برکت تامین اعتبار شده است، در چهار روستای 

نهبندان نصب و راه اندازی می شود.

 کالهبردار اروپایی در بیرجند
 به دام افتاد

صدا وسیما- فرمانده انتظامی استان گفت: ۲ تبعه کشور 
اروپایی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس خود را به عنوان سرمایه گذار 
معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه گذاری به مبلغ 
7۰ میلیون یورو برای کشاورزی و پرورش شتر در 
کشور دارند و یکی از سرمایه گذاران داخلی را ترغیب به 
شراکت و سرمایه گذاری کرده اند. سردار شجاع افزود: 
در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد شریک ایرانی 
طی مدت حضور این افراد هزینه های بسیار زیادی 
متحمل شده و عالوه بر هزینه اسکان، درمان ، بلیت 
پرواز بزینس کالس به کشورهای سنگاپور ، ترکیه ، 
مالزی ، اسپانیا ، جیبوتی ، آلمان ، امارات و تهیه دفتر 
کار با بروز ترین امکانات حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز 
به حساب این ۲ تبعه اروپایی واریز کرده است.وی 
گفت: با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضائی 
یکی از این  افراد در ایران دستگیر و پس از تحقیقات 
شد. بازداشت  تومانی  میلیارد  قرار ۲۰  با  تخصصی 

*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از انتشار فراخوان بیست و دومین جشنواره بین المللی 

قصه گویی در استان خبر داد. 
*مدیرکل امور مالیاتی گفت: صاحبان حرف و مشاغل 
پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ 
مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده 

از پایانه فروشگاهی )کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند.
ای  گلخانه  در ۸ مجتمع  ای  گلخانه  *۱۰5 قطعه 
خراسان جنوبی آماده واگذاری به سرمایه گذاران و فارغ 

التحصیالن بخش کشاورزی است. 
*مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
طبس موفق به کشف یک رأس بره جبیر از شکارچی 

سابقه دار شدند.

کمبود متخصص رادیولوژی، 
جراحی عمومی  و بیهوشی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  مدیر  آبادی-  مهدی 
بیرجند با بیان این که هر سال تعدادی از پزشکان 
استان خارج می شوند، گفت: کمبود  از  متخصص 
های  رشته  در  اما  ندارد  وجود  همیشه  متخصص 
رادیولوژی، جراحی عمومی و بیهوشی در سال گذشته 
کمبود وجود داشته است. دکتر جالل احمدی افزود: 
نفر فوق  نفر پزشک متخصص و ۱7  اکنون ۲7۲ 
تخصص در استان مشغول به کار هستند و با توجه به 
اینکه در آذر ماه خدمات مورد تعهد برخی پزشکان به 
اتمام می رسد، برای ۱۲۰ پزشک متخصص به وزرات 
بهداشت اعالم نیاز شده است. وی با اشاره به کمبود 
پزشک متخصص در شهرستان ها، اضافه کرد: در 
رشته های تخصصی پایه همچون داخلی، اطفال، زنان، 
جراحی عمومی، بیهوشی و رادیولوژی در هر مقطع 
زمانی در شهرستان های قائن، فردوس و طبس حداقل 
۲ نفر و در سایر شهرستان ها ۱ نفر متخصص مورد نیاز 
است. مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: از 
سال ۱۳۹۳ پیشنهاد قرار گرفتن ۶ شهرستان استان در 
لیست شهرهای محروم به وزارت متبوع ارسال شده 
که مورد تایید وزارت قرار گرفته است. وی کوتاه شدن 
زمان مدت طرح را بهترین مشوق برای پزشکان غیر 
بومی که در شهرستان های بشروییه، نهبندان، سرایان، 
فردوس، درمیان و زیرکوه دانست و ادامه داد: مدت طرح 
تعهد خدمت ۱۲ ماه محاسبه می شود و کل مدت طرح 
که در شهرها برخوردار ۳۰ ماه است با همین یک سال 
خاتمه یافته و پزشکان متخصص به شهرهای خودشان 
بر می گردند مشوق هایی از جمله پرداخت ماندگاری 
نیز نتواسته موجب حضور بیش از مدت تعهد خدمات 
پزشکان متخصص شود. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

محمودآبادی- ۶5 نفر از مدیران و خبرنگاران بسیج 
رسانه ی استان با حضور سخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تجلیل 
شدند. روز گذشته طی مراسمی از ۶5 مدیر رسانه و 
خبرنگار استان که سال گذشته در برگزاری کنگره 
۲هزار شهید استان  و اطالع رسانی این رویداد ارزشمند 

در استان تالش کرده بودند قدردانی شد.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: در 
همایش تجلیل از خبرنگاران خراسان جنوبی، گفت: 
قدرت فقط قدرت نظامی و اقتصادی نیست، بلکه 
امروز رسانه ها قدرت رفتار عمومی تلقی می شوند.

سردار رمضان شریف با بیان اینکه متاسفانه امروز در 
داخل کشور در مواجهه با رسانه ها با چند مشکل 
اساسی مواجه هستیم و مفهوم اولیه رسانه ها را به 
رسمیت نشناخته ایم، افزود: هر پیامی که از ناحیه رسانه 
ها صادر می شود برای رسیدن به هدف صاحب آن 
رسانه است که اگر این مهم را به خوبی متوجه شویم 
به دشمنان ضربه خواهیم زد.مسئول روابط عمومی 
کل سپاه با اشاره به اینکه هر رسانه  صاحبی دارد که 
در راستای اهدافش خبر تولید می کند، گفت: امروز باید 

سواد رسانه ای را در جامعه باال ببریم.

اهمیت سواد رسانه
وی با بیان اینکه سواد رسانه قبل از سواد کالسیک 
مطرح شده است، عنوان کرد: امروز با رسانه ها عملیات 
انجام می شود و با انتشار اخبار نه فقط آگاهی بخشی 
انجام می دهند بلکه تعیین رفتار نیز می کنند.شریف 
ادامه داد: رسانه ها قادر هستند با سرعت برق و باد کاه 

را کوه و کوه را کاه جلوه دهند و دارایی های ارزشمند 
یک ملت را بی نهایت ضعیف و نداشته های خود را 
فوق العاده قدرتمند جلوه دهند. وی با اشاره به اینکه 
رسانه های دشمن همواره در جهت کوچک نشان 
دادن قدرت فوق العاده مردم ایران و بزرگ جلوه دادن 

دشمنان و بحرانی نشان دادن شرایط فعلی تالش می 
کند، بیان کرد: دشمن بی نهایت ضعیف و رو به افول 
بوده و دستاورد انقالب و آزادی جمهوری اسالمی 

ایران بسیار بزرگ تر از تصور دشمنان است.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه هر اتفاقی که امروز در دنیا 
بیفتد برنده جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و دلیل 
آن اراده و ایمانی است که طی چهل سال گذشته به 
وجود آمده است. افزود: آن چیزی که امروز عظمت 
جمهوری اسالمی ایران را به رخ دشمن می کشد 
مجاهدت های ملت ایران طی چهل سال گذشته 
است، افزود: دشمن تاکنون تنها ذره ای از قدرت 

ایران را شاهد بوده و اگر بخواهد دست به حماقت 
بزند قدرت واقعی و انباشته شده جمهوری اسالمی 
ایران را خواهد دید. شریف با بیان اینکه ما داشته اصلی 
خود را معنویت و مردم داری می دانیم، گفت: اگر قرار 
بود رسانه های غربی با تصویر سازی بر جمهوری 

اسالمی قالب شوند خیلی پیش تر این اتفاق می افتاد.

اولین وظیفه ی خبرنگار
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به 
اینکه در این مدت جمهوری اسالمی قدرتی از خود 
نشان داده که زبانزد خاص و عام است، عنوان کرد: 
اولین وظیفه خبرنگاران این است که تاریخ چهل ساله 
انقالب اسالمی را خوب بدانند و برای مردم تبیین 
کنند. وی با بیان اینکه منبع تولید پیام خبرنگاران 
جمهوری اسالمی ایران منبع قدرتمندی است، اضافه 
کرد: جمهوری اسالمی به عنوان مظهری که تالش 

می کند نظام والیت فقیه را در جامعه پیاده کند، 
پرمحتواترین پیام ها را دارد.شریف با اشاره به اینکه 
امروز دلیل عظمت جمهوری اسالمی ایران قدرت پیام 
انقالب اسالمی است چراکه با فطرت انسان ها تطابق 
دارد، بیان کرد: امروز استکبار جهانی و صهیونیست ها 
از ترس خود هیاهو می کنند وگرنه هیچ قدرتی ندارند. 
وی با بیان اینکه ملت ایران به عملیات روانی و رسانه 
ای دشمن در براندازی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پی برده اند، افزود: سپاه برای حفاظت از دستاوردهای 
انقالب اسالمی به وجود آمده است. سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم 
داد تدبیر مقام معظم رهبری بر زمین بماند، گفت: سپاه 
از بدو تولد به دنبال این بوده که حرف مقام معظم 

رهبری بر زمین نماند.

خبرنگار عدالت طلب باشد
 معاون هماهنگ کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی نیز در این آیین 
لذا  یعنی مطالبه گری و حق طلبی  گفت: خبرنگار 
خبرنگاران باید عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند 
و حق را بگویند. حجت االسالم جواد طاهری افزود: 
رسانه در عصر کنونی نقش بسیار مهمی بر عهده 
دارد و بدون شک امروز بدون رسانه نمی توان زندگی 
کرد. وی ضمن گرامی داشت روز خبرنگار و شهادت 
محمود صارمی خبرنگار ایرنا که سال ۱۳77 در مزار 
خبرنگاران  کرد:  اعالم  داد  روی  افغانستان  شریف 
رسالت بسیار مهمی بر عهده دارند و نقش رسانه 
در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.  وی بیان 

کرد: مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه رسانه 
می فرمایند، اگر زحمات خبرنگاران نباشد این لحظه ها 
هرگز ماندگار نمی ماند، وی با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری گفت :ایشان فرمودند، وظیفه خبرنگار 
افزایش آگاهی جامعه است و رسالتی که بر دوش دارند 

از روی عدالت محوری و حق طلبی است. 
از   روایتی  به  توجه  با  طاهری  حجت االسالم 
پیامبر)ص( که حق را بگویید و هیچوقت از حق 
چشم پوشی نکنید هر چند مورد مالمت مالمتگران 
قرار بگیرید، گفت: برخی مواقع خبرنگارانی که نگاه 
اخالقی و انقالبی دارند شاید مورد هجمه معاندان 
قرار بگیرند. وی یادآور شد: خبرنگاران بایستی الگوی 
سرآمد همگان باشند و رسالت انقالبی و اسالمی خود 
از جمله دشمن شناسی، امیدبخشی به جامعه، ایجاد 
الفت و  دوستی بین مردم و مسئوالن را سرلوحه کار 
خود قرار دهند. معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: 
اینکه خبرنگاران بین مردم انشقاق و اختالف ایجاد 
کرده یا فضای جامعه را ملتهب کنند هنر نیست. وی 
ادامه داد: رسالتی که خبرنگار بر دوش دارد از جمله 
آزادمنشی و حق گویی بسیار مهم است. طاهری یکی 
از رسالت های خبرنگاران را استکبار ستیزی دانست و 
افزود: برخی خبرنگاران خارجی جریانات باطل را حق 
جلوه می دهند در حالیکه خبرنگار باید حقایق را منتشر 
کند.در این آیین از خبرنگاران آوا خراسان جنوبی نیز 
برای همکاری مسئوالنه با برنامه های بسیج و سپاه 
استان و انعکاس رسانه ای کنگره ملی ۲ هزار شهید 

خراسان جنوبی تجلیل و قدردانی شد.

تجلیل از ۶۵  فعال رسانه ای استان

ری
 اکب

س: 
عک

ری
 اکب

س: 
عک

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: پیش بینی انجام شده شرکت کویرتایر افزایش 
۱۰ هزار تن تولید ظرفیت بر اساس نیاز کشور است 
بنابراین نیاز به طرح توسعه و کمک منابع ارزی و ریالی 
دارد.به گزارش تسنیم، شهرکی عصر دیروز در بازدید 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
از  کارخانه کویرتایر اظهار کرد: جلسه ای که همراه 
با استاندار  و مدیرعامل شرکت کویرتایر با معاونان وزیر 
صمت برگزار و برنامه ریزی های الزم  برای موضوع 
ارز دولتی و ارز نیمایی مطرح شد. وی گفت: در این 
جلسه بیان شده بحث ارز دولتی شرایط سختی دارد و 
تأمین آن مشکل است اما ارز نیمایی مطرح شده و این 

شرکت به بانک مرکزی نیز معرفی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: چندین 
پروژه آماده افتتاح در بیرجند، طبس و قاین وجود دارد 
و تاکنون طرح های خوب صنعتی در استان انجام شده 

است و حمایت های همه جانبه وجود دارد.
شهرکی تصریح کرد: هفته آینده نیز معاون وزیر 
صمت و مدیرعامل ایدرو به استان سفر خواهند کرد 
و در آن سفر تفاهم نامه ای به امضاء خواهد رسید که 
طبق این تفاهم نامه چهار طرح صنعتی در استان 

عملیاتی می شود. وی ادامه داد: پیش بینی انجام شده 
شرکت کویرتایر افزایش ۱۰ هزار تن تولید ظرفیت بر 
اساس نیاز کشور است  بنابراین نیاز به طرح توسعه و 
کمک منابع ارزی و ریالی دارد. وی خاطرنشان کرد: 
منابع ارزی به بانک مرکزی معرفی شده و منابع ریالی 
نیز از چند مسیر دنبال می شود و برخی از این منابع 

استانی و برخی از منابع ملی مانند بانک های  توسعه 
تعاون و صنعت و معدن است. شهرکی با بیان اینکه 
شرکت کویرتایر برای طرح توسعه نیازمند کمک ۲۰۰ 
میلیارد تومانی دارد اظهار کرد: پیگیری ها انجام شده 
و منتظر تصویب سهمیه ارزی و ابالغ منابع ریالی 
خواهیم بود تا برای تجهیزات خط تولید و ساخت طرح 

توسعه کمک شود. مطالبات کویرتایر از خودروسازان به 
طور ویژه پیگیری می شود.  عبادی در بازدید از کویر 
تایر و طی تماس تلفنی با فرشاد مقیمی معاون امور 
صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در 
بحث کویرتایر هر مشکلی وجود داشته باشد به دنبال 
برطرف کردن آن خواهیم بود. وی گفت: آنچه در توان 

نماینده مجلس بوده سعی شده کوتاهی صورت نگیرد 
و در پیش خداوند نیز مسئول هستیم و در صورت هر 

مشکلی باید جوابگو باشیم.
به  را  خود  مشکالت  مدیران  از  برخی  افزود:  وی 
نمایندگان مجلس منتقل نمی کنند و برای آن ها مهم 
نیست اما برخی از مدیران نیز از ظرفیت نمایندگان 

مجلس استفاده می کنند و این اهمیت بسیاری دارد.
عبادی تصریح کرد: امیدواریم توسعه کویرتایر صورت 
بگیرد و کارکنان و پرسنل این شرکت که تولید کشور 
را رقم می زنند به چند برابر برسند. همچنین عبادی 
کویرتایر،  شرکت  مدیرعامل  با  جلسه  ابتدای  در 
معدن   ، صنعت  سازمان  ورئیس  بیرجند  فرماندار 
وتجارت خراسان جنوبی طی تماس تلفنی با فرشاد 
و  معدن  وزیر صنعت،  امور صنایع  معاون  مقیمی 
تجارت خواستار و پیگیر هر چه سریعتر مطالبات و 
درخواست های مجموعه کویرتایر شد. طرح توسعه 
کویرتایر به دلیل جهش های ارزی روی زمین مانده 
است زینلی، نیز در این بازدید اظهارکرد: طرح توسعه 
این کارخانه نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. 
وی بیان کرد: تاکنون ۸۰ میلیارد تومان از منابع داخلی 
شرکت سرمایه گذاری شده  و نیاز به ۲۰۰ میلیارد 
تومان کمک از سوی دولت هستیم.مدیرعامل شرکت 
کویرتایر افزود: کویرتایر اولین تولیدکننده تایر سبز 
کشور، اولین سازنده پرس پخت در کشور، دارنده رتبه 
نخست در صرفه جویی انرژی و اولین تولیدکننده تایر 
با استفاده از فناوری نانو در کشور است. زینلی تصریح 
کرد: شرکت کویرتایر طراح و تولیدکننده تایر رینگ 

۱۸ در سه سایز قبل و یک سایز در سال ۹۸ است و 
این شرکت بیشترین رضایت مندی مصرف کنندگان 
را دارد.وی با بیان اینکه یک هزار و 5۰۰ نفر در این 
شرکت شاغل هستند ادامه داد: روزانه ۱۲ هزار حلقه 
تایر و در سال نیز حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار حلقه 
تایر ظرفیت تولید دارد. وی با اشاره به لزوم اجرای طرح 
توسعه کوتاه مدت این شرکت اظهار کرد: طرح توسعه 
کوتاه مدت با منابع داخلی و بدون وام کلید خورد اما 
به دلیل جهش های ارزی و عدم وجود تجهیزات الزم 
در  افزود:  مانده است.وی  زمین  بر روی  این طرح 
سال ۹۳ دولت قرار شده مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو را به 
شرکت کویرتایر اختصاص دهند اما متأسفانه این مبلغ 
اختصاص پیدا نکرد و همواره ما را به بهبود شرایط بین 

المللی ارجاع می دادند.
زینلی گفت: طرح توسعه کویرتایر نیازمند ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار است و تاکنون ۸۰ میلیارد تومان از منابع 
داخلی شرکت هزینه کردیم و نیاز به کمک ۲۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت هستیم.وی بیان 
کرد: شرکت کویرتایر با دستان خالی به این مراحل 
رسیده و اگر لطمه ای به هر دلیلی به آن وارد شود باید 

مسئوالن مربوطه در پیش خدا جوابگو باشند.

طرح توسعه کویرتایر نیازمند منابع ارزی و ریالی است

نی
قربا

س: 
عک

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر - سعدی

۰۹۳۶۸۹۹۰۷۲۲ -۰۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

بلوار فرودگاه سه راه صیاد 
شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷ 

 مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی 
مهـدی 

اجاره کامل لوازم قالب بندی و 
داربست بندی، قالب فلزی،جک 

سقفی،لوله بولت و.... جهت 
فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 - 

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد  - جشن تولد  - ولیمه  - فارغ التحصیلی 

باکیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: ۰۵63222۱849 - ۰9۱۵2۱74998
ظرفیت ۵۰۰ نفر     تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
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سرکار خانم طاهره وداد
 با نهایت تاسف درگذشت خواهر گرامی تان مرحومه حاجیه خانم اقدس وداد 

در جوار مرقد منور حضرت رضا )ع( را خدمت شما و خانواده های وابسته تسلیت عرض 
نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و  اجر آرزومندیم.

مدیران، مربیان و کارکنان شعب مکتب القرآن و موسسه قرآن و عترت
 سفینه النجات و نمایندگی مکتب در خراسان جنوبی

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما  

 تلفن: 44 45  42  32 - 056
آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25 - جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان 

)صبحانه ، ناهار و شام( در سالن های غذاخوری )به صورت تیپ ۳( 
 دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان )صبحانه ، ناهار و شام( در سالن های غذاخوری )به صورت تیپ 3( 

به شماره فراخوان )۲۰۹۸۰3۰۲۵۷۰۰۰۰۰3( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه چهارشنبه ۱3۹۸/۵/۹ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹۸/۵/۱۲   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۲ روز سه شنبه تاریخ ۱3۹۸/۵/۲۲  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۸ روز چهارشنبه 

تاریخ ۱3۹۸/۵/۲3  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: انتهای بلوار شهید آوینی - پردیس دانشگاه بیرجند  تلفن: ۰۵۶-3۲۲۰۲۰۴۹ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹3۴-۰۲۱  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸

کمی تأمل بر اقالم مورد نیاز مؤسسه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند 

مصرفی مواد غذایی ساالنه: 
برنج۱۴ تن و ۵۰۰ - روغن ۲۵۲۰ کیلو- گوشت قرمز 

۱3 تن و 96۰ کیلو -  شیر ۱3 تن و ۴۴۰ کیلو - ماست 

۷۲۰۰ کیلو - تخم مرغ 3۵۰۰ کیلو - پنیر 3 تن

سیب زمینی ۷۲۰۰ کیلو-  شکر ۴ تن- قند ۱ تن و 

۵۰۰ کیلو- رب ۱۵۰۰ قوطی - پیاز ۷۲۰۰ کیلو- نان 

۲۴۰۰۰ قرص- لوبیا چیتی ۲۰6۴ کیلو- هویج ۲۱6۰ 

کیلو- جو ۱۴۴۰ کیلو - آرد برنج ۱۴۴۰ کیلو

 مرغ ۲6۵۰ کیلو - ماهی ۱۱۰۰ کیلو - حبوبات ۷ تن 

میوه ۲۰ تن- جو ۱۴۴۰ کیلو- آرد برنج ۱۴۴۰ کیلو

مرغ ۲6۵۰ کیلو- ماهی ۱۱۰۰ کیلو

حبوبات ۷ تن- میوه ۲۰ تن

مصرفی پوشاک ساالنه:
پارچه متقال 6۰ توپ - پارچه ملحفه سفید ۷۲ توپ 

 کفش مردانه ۲۴۰۰ جفت- کفش زنانه ۱۲۰۰ جفت

 البسه مردانه ۲۴۰۰ دست- البسه زنانه ۱۲۰۰ دست

 لباس بچه گانه ۱۸۰۰ دست- لباس ورزشی ۱۸۰۰ دست

حوله دستی 36۰۰ عدد- حوله حمام 36۰۰ عدد

 شیشه و سرشیشه ۱۲۰۰ عدد- پتو و روتختی ۴۵۰ عدد 

مصرفی مواد بهداشتی ساالنه: 
مایع دستشویی ۱۰۰۰ لیتر

 مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ لیتر

مایع سفید کننده ۱۸۰۰ تن 

شامپو بچه ۵۰۴ کیلوگرم

 شامپو بزرگسال ۵۰۴ کیلوگرم-  ایزی الیف ۱۰۰۸ 

بسته  -پوشک بچه گانه ۱۰۰۸ بسته 

 تشک بیمارستان ۲۵ عدد- ماده گندزا )پراناسید( 

۱6۵ کیلو- پودر رختشویی 3۰۰ بسته

شماره کارت بانک پاسارگاد: ۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۴۳۳۵۵ 
  www.tavanaliakbar.ir

بیرجند - شهرک شهید مفتح - خیابان شهید شهاب - مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(  
شماره تماس مشارکت ها: ۳۲۲۵۲۰۵۰ - ۰۵۶ داخلی ۲۲۳ و ۲۲۲

آلمان: با آمریکا در تنگه هرمز 
همکاری  نمی کنیم

در  برلین  که  کرد  اعالم  آلمان  دولت  سخنگوی 
ماموریت دریایی مورد نظر آمریکا در تنگه هرمز 
شبکه  گزارش  براساس  کرد.  نخواهد  مشارکت 
الجزیره، آلمان اعالم کرده است اولویت اول در 

منطقه کاهش تنش ها است.

نماینده مجلس: باید ریاست جمهوری 
یک دوره هفت ساله باشد

عزت ا... یوسفیان مال نمایند مجلس گفت: روسای 
جمهور دور اول که آمدند به فکر دور دوم بودند، کارهایی 
می کردند که نکند در دور دوم رای  او دچار مشکل 
شود. مردم هم می گفتند در ایران روسای جمهور دو 
دوره ای هستند دور اول را تحمل می کنیم و دور دوم 
سیاست را از اقتصاد جدا می کنند و تصمیمات سیاسی 
نمی گیرند اما باز به دنبال جایگزین سازی اند! به نظر 
من باید ریاست جمهوری را یک دوره هفت ساله کنیم 
و هیچ رئیس جمهوری هم بعد از دوره خود برنگردد. 

تلویزیون هر جا محبوبیتی دیده
 شود، پروژه حذف را رقم می زند 

مجلس  طلب  اصالح  نماینده  سلحشوری،  پروانه 
درباره سانسور وزیر ارتباطات در صداوسیما و حواشی 
رویکرد  اساسا  گفت:  این خصوص  در  آمده  پیش 
اتخاذی صداوسیما بسیار فراتر است. تلویزیون هر جا 
محبوبیتی دیده شود، پروژه حذف او را رقم می زند.

مامور سابق اطالعات : 
رجوی هنوز زنده است

مامور  رضوی«  »ناصر  »انتخاب«  گزارش  به 
خدمتش،  دوران  در  که  اطالعات  وزارت  سابق 
در بخش رصد سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
فعال بوده،ضمن تکذیب خبر فوت رجوی ،گفت: 
عراق، رجوی  به  آمریکا  از حمله  قبل  یک سال 
حدود یک سال در مرز اردن ماند و پس از آن به 

اروپا رفت و االن هم در اروپاست.

واعظی: تماس تلفنی مکرون
 با روحانی ۱۰۰ دقیقه طول کشید

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به گفتگوی 
تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه، خاطرنشان کرد: 
تماس تلفنی که آقای مکرون با آقای روحانی برقرار کرد، 
۱۰۰ دقیقه طول کشید که این موضوع نشان دهنده آن 

است که ما هم در منطقه و هم در دنیا منطق داریم.

ظریف: از کسانی که به من توهین 
می کنند و افترا می زنند، ممنونم

فرق  افترا  با  نقد  گفت:  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
آزادی  از  که  آماده ام  وجود  تمام  با  من  می کند. 
به  که  هستم  کسانی  سپاسگزار  کنم.  دفاع  بیان 
اقدام  این  افترا می زنند. ولی  و  من توهین کرده 

برای منافع ملی خطرناک است.

تاکید وزیر صنعت بر برخورد
 با افزایش قیمت خودرو

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
اشاره به این که یکی از خودروسازی ها گفته که 
افزایش قیمت های آنها به دلیل اشتباه سیستمی 
حمایت  سازمان  به  من  کرد:  اظهار  است،  بوده 
متوجه  تا  دادم  بررسی  دستور  کننده  مصرف  از 
افزایش  برای  تصمیم  یا  بوده  اشتباه  که  شویم 
قیمت گرفته شده است. وی افزود: اگر بر خالف 
برخورد  آن  با  باشد  قیمت  افزایش  مصوبات، 
باشد  داشته  وجود  هم  اشتباهی  اگر  و  می کنیم 
بر  اگر  افزود:  وی  شود.  بررسی  آن  دالیل  باید 
خالف مصوبات افزایش قیمت باشد با آن برخورد 
می کنیم و اگر اشتباهی هم وجود داشته باشد باید 

دالیل آن بررسی شود.

احتمال تغییر موعد اجباری شدن 
استفاده از کارت سوخت

ایسنا- با توجه به مصوبات دولت و مجلس و تاکید 
وزیر نفت بر اجرای طرح استفاده از کارت سوخت 
شخصی قرار بر این بود که این طرح از بیستم مرداد 
ماه اجرایی شود اما به تازگی وزیر نفت اعالم کرد که 
به دلیل ایجاد مشکالت احتمالی برای دارندگان خودرو 
مانند تهیه نکردن کارت سوخت یا هر مشکل دیگر 
این فرصت تمدید می شود، سرانجام استفاده از کارت 

سوخت اجباری خواهد شد.

وزیر راه: خانه های خالی عامل
 عدم توازن در بازار مسکن است

بازار  در  توازن  و شهرسازی عدم  راه  وزیر  تسنیم- 
مسکن در کشور را ناشی از وجود خانه های خالی در 
کشور عنوان کرد. محمد اسالمی با اعالم این که بر 
اساس آمار هم اکنون 2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از 
خانوارها در کشور داریم، اظهار کرد: این در حالی است 
که با کمبود مسکن مواجه هستیم و این مشکل از 

خانه های خالی کشور نشأت گرفته است.

بانک مرکزی: نرخ سکه
 یک ماهه 7 درصد کاهش یافت

آن  از  حاکی  مرکزی  بانک  آمارهای  ایبنا- 
است که با وجود افزایش ۱۴۱ درصدی قیمت 
به  نسبت   ۹۸ سال  نخست  سه ماهه  در  سکه 
سه ماهه ۹۷، قیمت سکه طرح جدید در خرداد 
 ۷ حدود  ماه  اردیبهشت  به  نسبت  امسال  ماه 

درصد کاهش یافته است.

روز  جلسه  در  دولت  هیئت  سیما-  و  صدا 
حسن  ریاست  به  )چهارشنبه(  صبح  گذشته 
پیشنهادی  الیحه  جمهور،  رئیس  روحانی 
ملی  پول  واحد  تغییر  بر  مبنی  مرکزی  بانک 
به  را  صفر  چهار  حذف  و  تومان  به  ریال  از 

رساند.  تصویب 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
وزیران  هیئت  گذشته  روز  جلسه  حاشیه  در 
با  تصمیم  این  کرد.  تایید  را  موضوع  این 
و  تسهیل  ملی،  پول  کارایی  حفظ  هدف 
در  نقد  پرداخت  ابزارهای  نقش  بازیابی 
در  آنچه  با  هماهنگی  داخلی،  پولی  تبادالت 
فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی 
هزینه  شد.کاهش  اتخاذ  است،  یافته  رواج 
رفع  نیز  و  سکوک  و  اسکناس  نشر  و  چاپ 

مشکالتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در 
و  معضالت شمارش  روزمره،  ساده  مبادالت 
خارج  و  و سکه  اسکناس  باالی  حمل حجم 
شدن مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی 
کشور، از دیگر اهداف الیحه یاد شده است. 
کمیسیون  عضو  پورابراهیمی  محمدرضا 
هیئت  مصوبه  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی 
ملی  پول  از  صفر   ۴ حذف  درباره  دولت 
بحث  که  نخست  روز  از  گفت:  شد،  تصویب 
پیشنهاد  بود،  شده  مطرح  صفر  یک  حذف 
شد که ۴ صفر حذف شود چراکه با توجه به 
هزینه های سنگین حذف صفرها، این اقدام 
منطقی تر است. نماینده مردم کرمان و راور 
با  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
محاسبه  نحوه  ملی  پول  از  صفر   ۴ حذف 

تمام  اقدام،  این  با  افزود:  می شود،  ساده تر 
یافته  تغییر  حسابداری  بخش  محاسبه های 

و اسناد و مدارک عوض می شود.

آماده  سازی عددها با حذف 4 صفر
ساده سازی  صفر   ۴ حذف  با  داد:  ادامه  وی 
عددها صورت می گیرد و تقریبا محاسبه عددها 
آسان تر می شود، بر این اساس مجلس با حذف 
به  بانکداری  طرح  در  و  بوده  موافق  صفر   ۴
آن توجه کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول 
ثبتی و حسابداری است  امور  راستای  ملی در 
کرد،  خواهد  راحت تر  را  نگهداری حساب ها  و 
تاکید کرد: با حذف ۴ صفر از پول ملی مراودات 
سازی  ساده  کشور  بانکی  شبکه  و   بورس 

می شود و این اقدام برای کشور مفید خواهد 
بود.

 الیحه حذف 4 صفر باید
 به مجلس ارسال شود

در  تومان  به  ریال  تبدیل  به  اشاره  با  وی 
که  صفر   ۴ حذف  افزود:  روزمره  مراودات 

به  باید  رسیده  تصویب  به  دولت  هیئت  در 
تصویب  و  بررسی  از  پس  و  ارسال  مجلس 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  شود.  اجرایی 
با  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس 
سال های  در  پول  ارزش  کاهش  به  توجه 
در  ارقام  و  اعداد  اصالح  باید  حتما  گذشته 

دستور کار قرار بگیرد.

حذف چهار صفر از پول ملی

چرا امارات به سمت ایران برگشت؟!

یک هیئت ۷ نفره از مقامات ارشد گارد ساحلی 
امارات به رهبری مصباح احبابی متحده شامگاه 
قاسم  سرتیپ  با  و  شد  تهران  وارد  سه شنبه 
رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران 
از  اصلی  دیدار کرد. هدف  آن  ارشد  اعضای  و 
و  ایران  دریایی  نیروهای  نمایندگان  مذاکرات 
بین  هماهنگی  برقراری  عربی،  متحده  امارات 
همچنین  و  کشور  دو  ساحلی  گارد  نیروهای 
است. مناطق مرزی  در  اطالعات  تبادل سریع 
انجام می شود که همچنان  حالی  در  این سفر 
ایران و کشورهای  بین  سطح تنش  در منطقه 

غربی باال بوده و آمریکا و انگلیس هر کدام به 
دنبال ائتالفی به منظور حمایت از کشتی ها در 
منطقه خلیج فارس هستند، به عقیده بسیاری از 
تحلیلگران، سفر هیئت نظامی اماراتی به تهران، 
را می توان چرخش امارات به سمت ایران تلقی 
از  اماراتی  نیروهای  تدریجی  عقب نشینی  کرد. 
ناگهانی   صورت  به  پیش  ماه  یک  حدود  یمن 
آغاز شد. کارشناسان دالیل متعددی را برای این 

اقدام امارات بر می شمرند.
به نظر می رسد با باال گرفتن تنش میان تهران 
و واشنگتن و توقیف نفتکش ها، امارات ترجیح 

منطقه  کشورهای  و  ایران  سمت  به  دهد  می 
تا آسیب کمتری را متحمل شود. بیاورد  روی 
پیرمحمد مالزهی کارشناس مسایل منطقه ای، 
الف، در  با خبرنگار سیاست خارجی  در گفتگو 
مورد سفر هیئت نظامی اماراتی به تهران اظهار 
تنها  ایران،  اسالمی  جمهوری  با  امارات  کرد: 
یک مشکل تاریخی دارد و آن هم بحث بر سر 
جزایر سه گانه است که معموال در نشست های 
و  بحث  موضوع  این  مورد  در  همواره  اعراب 
که  است  این  مهم  نکته  اما  می شود.  گفتگو 
امارات بعد از اینکه متوجه شد در یمن راه حل 
نظامی جواب نمی دهد و حوثی ها توانسته اند به 
تکنولوژی پهپاد دست پیدا کنند و  با رونمایی از 
سالح های مدرن و  پهپادهای انتحاری توانسته 
اند معادالت را دچار تغییرات راهبردی کند، به 
عواقب  یمن  جنگ  که  رسید  جمع بندی  این 
منفی برای آنها به همراه خواهد داشت و به نظر 
می رسد به دنبال سیاست مستقلی از عربستان 
تصریح  وی  هستند.  غربی  کشورهای  سایر  و 
کرد:  هدف امارات از ورود به جنگ یمن، این 

اقتصادی و همچنین  امتیازهای  بتواند  بود که 
کنترل بنادر را در دست بگیرد، اما مقاومت مردم 
در  اماراتی ها  تا  موجب شد  یمن  و حوثی های 
رسیدن به اهداف شان ناکام بمانند، لذا تصمیم 
گرفتند تا نیروهای نظامی خود را از یمن خارج 
بیان  با  این کارشناس مسایل منطقه ای  کنند. 
اینکه امارات از هرگونه پیامدهای احتمالی در 
منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر روی تجارت 
منطقه بیم دارد، افزود: آن چه امروز برای امارات 
نگران کننده است، بحث باال گرفتن تنش میان 
تهران و واشنگتن در منطقه خلیج فارس است 
بیشترین  دهد،  رخ  احتمالی  جنگ  اگر  چراکه 

ضرر متوجه اماراتی ها خواهد شد. 
امارات در پنج سال گذشته که در جنگ یمن 
مشارکت داشته است، خسارت های سنگینی را 
اقتصادی  خصوص  به  مختلف  عرصه های  در 
به  همچنین  مالزهی  است.  شده  متحمل 
امارات و عربستان اشاره کرد و  اختالف میان 
استراتژی  مورد  در  امارات  و  عربستان  گفت: 
جنگ در یمن با یکدیگر اختالف زیادی داشتند، 

لذا احتمال دارد که با خروج نیروهای اماراتی از 
و  امارات  که  چرا  تمام شود  یمن  یمن، جنگ 
عربستان دو سر بازی جنگ یمن هستند. وی 
تصریح کرد:  امارات بازنگری در سیاست هایش 
را در دستور کار قرار داده است و به نظر می آید 
دارد که  این  از  نشان  ایران  به سمت  چرخش 
ایران و امارات و عمان به دنبال طرحی هستند 
را خود در دست بگیرند.  امنیت تنگه هرمز  تا 
طرح انگلیس و آمریکا به منظور تامین امنیت 
منطقه  این  در  درگیری ها  می تواند  کشتی ها 
رسیده  نتیجه  این  به  امارات  دهد.  افزایش  را 
است که اگر تامین امنیت منطقه تنها به دست 
و  تنش  هرگونه  نباشد  منطقه  کشورهای  خود 
تمام  کشورها  همه  ضرر  به  احتمالی  درگیری 
خاورمیانه  مسایل  کارشناس  این  شد.  خواهد 
عهده  به  هرمز  تنگه  اصلی  مسئولیت  افزود: 
ایران و عمان است، لذا عمان و ایران به دنبال 
این هستند که بتوانند مانع از حضور کشورهای 
غربی به تنگه هرمز شوند و خود امنیت آن جا 

را در دست بگیرند.


