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545 درصد اشتغال صنعتی استان در صنایع کوچک5برنامه های امروز ستاد مردمی غدیر3شمال شهر کانون  گالیه ها

عکس : اکبری

*امین جم

 ایثارگران نسل جدید
جنگ تحمیلی 8 ساله ملت ایران ، یکی 
از صحنه های ایثارگری  مردم شریف 
این مرز و بوم بود. جنگی رودر رو که 
بهای آن، جان عزیزترین و پاک ترین 
جوانان این سرزمین شد که یاد و خاطره 
شهیدان و آزادگان و ایثارگران را گرامی 
می داریم. پس از آن اما عرصه جنگ در 
اشکال گوناگون اقتصادی و فرهنگی و ... 
گسترده شد که همواره مورد تاکید مقام 
معظم رهبری بوده است.امروزه در بدترین 
شرایط تحریم های دشمن، نبرد اقتصادی 
اقتصادی و  توان  فرسایشی  به صورت 
مدیریت جامعه را هدف قرار داده است که 
عوارض منفی آن شاید به مراتب بیشتر از 
جنگ مسلحانه ...  مشروح در صفحه 2

 

 

 

هم  حزبی های روحانی
 فرصت طلبی کردند

جاللی زاده :

صفحه  2

نواصالح طلبی و نواصولگرایی
 در حد جریان سوم نیستند

میرلوحی :

حمایت سردار سلیمانی از 
ظریف باعث اختالف تندروها

زیباکالم :

صفحه  2

صفحه  2

تسهیالت 300 میلیاردی برای خرید دام مولد

استاندار خراسان جنوبی از چند مجتمع کشاورزی خوسف بازدید کرد

صفحه 5

صفحه  5

آگهی مزایده امالک مازاد 2098005343000001           شناسه آگهی: 569668
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند. درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از تاریخ 
درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/6/7 تا پایان ساعت کار اداری روز پنجشنبه 1398/6/21 به مدت 11 روز کاری می باشد. محل و زمان بازگشایی پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - اداره 
 کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی - راس ساعت 11 صبح روز شنبه 1398/6/23 طبق برنامه زمان بندی. کلیه پاکت های پیشنهادی الزما عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود. )مالک بررسی ، 
اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد خواهد بود( اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها: خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی - تلفن تماس : 31616000 - 056 داخلی 155 

و 156- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( : آدرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت ، معدن و تجارت - اتاق 107 - مرکز تماس : 27313131 - 021 دفتر ثبت نام استان : 32221220 - 056 ضمنا اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در 
سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام پروفایل مزایده است. اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد . 

مبلغ تضمین به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از شرکت کنندگان می گردد.  شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود .

آدرس میزان مالکیت / توضیحات  مبلغ تضمین 
)ریال(

قیمت پایه )ریال(
)کارشناسی(

نوع ملک / 
کاربری

اعیان
)متر مربع (

عرصه 
)متر مربع (

شماره پالک ردیف

اصلی فرعی
خراسان جنوبی - بیرجند - بین مدرس 28 و 30  ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط به ارزش افزوده و تفکیک به شهرداری پرداخت شده است  454/350/000 9/087/000/000 زمین تجاری *** 69/90 3798 10540 1
خراسان جنوبی - بیرجند - بین مدرس 28 و 30 ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط به ارزش افزوده و تفکیک به شهرداری پرداخت شده است 454/350/000 9/087/000/000 زمین تجاری *** 69/90 3798 10541 2

خراسان جنوبی - بیرجند - مدرس 30 ششدانگ - مسکونی - هزینه های مربوط به تفکیک به شهرداری پرداخت شده است  860/625/000 17/212/500/000 زمین مسکونی *** 405 249 3797 3

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری فداکار و پدری دلسوز مرحوم مغفور

 شادروان سید محمد رضوی
)بازنشسته ژاندارمری(

جلسه یادبودی امروز یکشنبه 98/5/27
 از ساعت 16 الی 17 در محل حسینیه سادات سیدان

 )واقع در خیابان مطهری 6( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های داغدار 

باسمه الغفور
با رضا به قضاء الهی و گرامی داشت دهه والیت به مناسبت درگذشت خواهر عزیزمان

 خانـم معصومـه وریـدی
 و تجدید یاد و خاطره پدر و مادر مهربان

  حاج مشیت ا... و حاجیه بی بی زهره محمدزاده و حاج حسن آقا برادر
جلسه یادبودی برگزار می شود. تفقد و اظهار لطف دوستان موجب شادی روح گذشتگان و تسلی 
و امتنان بازماندگان خواهد بود.  زمان: امروز یکشنبه 98/5/27 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 

مکان : هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
وریدی و بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری فداکار ، مادری دلسوز و خواهری مهربان مرحومه مغفوره

زهـرا افضلـیان  )همسر سید مهدی محمدزاده(
جلسه یادبودی امروز یکشنبه 98/5/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم حسینی  )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: افضلیان، محمدزاده و سایر بستگان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که 

در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم مغفور 

شادروان خدایار  وزیری
 )فرهنگی بازنشسته(

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند :
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز 

یکشنبه 98/5/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر
 در محل حسینیه آیت ا... آیتی

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
مزید امتنان می باشد. 

اطالعیه مهم و فوری : قابل توجه کلیه اشخاص 
حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

چنانچه تا تاریخ  07/30/ 1398
نسبت به پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی شده خود اعم از 
 اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نمایید، می توانید 
از بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی قابل بخشش برخوردار 
شوید. لذا در اسرع وقت جهت برخورداری از بخشودگی 
ذکر شده و کسب اطالعات بیشتر به ادارات امور مالیاتی 
محل سکونت خود مراجعه و  یا با مرکز پاسخگویی تلفنی 1526 

اداره کل تماس حاصل نمایید. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی

ی 
گه

ه آ
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شن
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88

آگهي تجدید فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1398.3083(- نوبت اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(  
بیرجند -  سایت اداري-  بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان 
 جنوبي- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها  تلفن :  32392000-056- نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع تجدید مناقصه : انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمي خدمات پشتیباني : عمومي و تخصصي 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم 
 شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22
مبلغ تضمین 1.100.000.000 ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد. محل تأمین اعتبار پیمان :  بودجه اجرایي این پیمان از 

محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان جنوبي )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
 شرایط متقاضیان: * ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي  * دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعي * داشتن سابقة  کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان 

پیشین  * ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 
برنامه زماني مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي 
پیمانکاران خدماتي: از تاریخ 98/05/27 لغایت 98/06/02 ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت 

WWW.NIGC-SKGC.IR شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس
)قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي قابل دانلود مي باشد.( 

نتایج   اعالم   98/06/16 مورخ  اداري  وقت  پایان   : کیفي  ارزیابي  اسناد  عودت  مهلت  آخرین 
ارزیابي کیفي: 98/06/25  آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 
98/07/07 زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/07/07- سالن 
جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي. شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، 
همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه 
بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي به آدرس 
مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتی و همچنین اسناد مناقصه را به 
طور همزمان دریافت نمایند. از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب 
نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکات دعوت به عمل خواهد آمد. ضمناً ارائه مدارک و 
دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
  www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir هاي  سایت  در  آگهي   این 

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبيقابل رؤیت مي باشد.
خانواده های: وزیری ، زرافکن ،غالمی ،نیك بین ،کریم پور فرد و سایر بستگان 

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

زنده یـاد حمیـده ثمیـن 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 

درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه 98/5/27 
از ساعت 17:30  الی 18:30  در محل سالن

 هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: ثمین، زمینی ، شمشیرگران و سایر بستگان
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هم  حزبی های روحانی
 فرصت طلبی کردند  

با  جاللی زاده فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو 
»آزادی« گفت: »بعد از اتمام دوران احمدی نژاد و 
حضور مجدد اصالح طلبان در صحنه سیاسی کشور، 
اصالح طلبان سعی کردند اشتباه قبلی را تکرار نکرده 
و سر یک کاندیدا اجماع کنند، از همین رو عارف 
اما متاسفانه  اقدام،  این  نفع روحانی کنار رفت.  به 
با فرصت طلبی حزب اعتدال و توسعه همراه شد و 
آن ها با این فکر که نتیجه به دست آمده حاصل 

استقبال مردم از آنان بوده، فرصت طلبی کردند.«

نواصالح طلبی و نواصولگرایی
 در حد جریان سوم نیستند

اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک  میرلوحی،  محمود 
سوم  جریان  کشور  سیاسی  آرایش  در  گفت:  فعال 
اصولگرایی هم  نو  و  نواصالح طلبی  نیست،  مطرح 
بیش تر نوعی چانه زنی داخل جریان است، وگرنه 
خود آن ها در اندازه تعیین مانیفست جداگانه و برنامه 

مستقل نیستند.

زیباکالم: حمایت سردار سلیمانی از 
ظریف باعث اختالف بین تندروها شد

زیباکالم با بیان اینکه تا حدودی میان تندروها از اینکه 
آقای سردار قاسم سلیمانی اینگونه از آقای ظریف 
 حمایت می کند اختالفاتی به وجود آمده است، گفت :
این ماجرا باعث به وجود آمدن بغض و کینه تندروها و 
کسانی که ظریف رقیب آنها است و چندان دل خوشی 

از سردار قاسم سلیمانی ندارند، شده است. 

توئیت کنایه آمیز محمد مهاجری 
درباره بازداشت حسن عباسی

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت :  خیلی 
از دوستان اصولگرایم از بازداشت آقای  دکتر  حسن 
عباسی ابراز ناراحتی کرده اند. می فهمم چرا. حتما 
وزارت اطالعات می داند او فقط بازیچه ای است که از 

توهمش سود برده و از او کولی گرفته اند.

جریان های سیاسی پس از این 
مالقات به دست و پا افتاده اند

حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، درخصوص دیدار 
میان احمدی نژاد و قالیباف گفت: جریان های سیاسی 
پس از این مالقات عجیب به دست و پا افتاده اند و 
بعضی از این گروه ها باور دارند که با وحدت میان این دو 

مسئول، باید فکری به حال آینده سیاسی خود بنمایند.

عربستان با افزایش پرواز برگشت حجاج موافقت نکرد

 ایرنا- رئیس سازمان حج و زیارت از عدم موافقت مسئوالن عربستان مبنی بر درخواست مسئوالن 
کشورمان برای افزایش سه فروند هواپیمای اجاره ای برای افزایش ناوگان حمل و نقل هوایی ایران ایر برای 

انتقال هرچه سریعتر حجاج ایرانی به کشور خبر داد.

 ایثارگران نسل جدید
*امین جم

جنگ تحمیلی 8 ساله ملت ایران ، یکی از صحنه 
های ایثارگری  مردم شریف این مرز و بوم بود.جنگی 
ترین  پاک  و  عزیزترین  جان  آن،  بهای  که  رودرو 
جوانان این سرزمین شد که یاد و خاطره شهیدان و 
آزادگان و ایثارگران را گرامی می داریم. پس از آن اما 
عرصه جنگ در اشکال گوناگون اقتصادی و فرهنگی 
و ... گسترده شد که همواره مورد تاکید مقام معظم 
رهبری بوده است.امروزه در بدترین شرایط تحریم 
فرسایشی  صورت  به  اقتصادی  نبرد  دشمن،  های 
توان اقتصادی و مدیریت جامعه را هدف قرار داده 
است که عوارض منفی آن شاید به مراتب بیشتر از 
جنگ مسلحانه باشد. چند روز پیش در جلسه ای 
یکی از سخنرانان ، به موضوع مهمی درخصوص 
جنگ اقتصادی اشاره کرد که بیان آن خالی از لطف 
نیست.حجت االسالم حسینی با بیان اینکه در جنگ 
اقتصادی ، کسانی که پا به عرصه تولید و ایجاد اشتغال 
می گذارند ایثارگرند ، گفت : »مردم در شرایط این 
روزهای کشور باید جنگ اقتصادی را جدی بگیرند.«

واقعیت این روزهای جامعه ما نیز جز این نیست.خوب 
یا بد ، جنگ دیگر فقط به اسلحه دست گرفتن و 
های  روش  شود.بلکه  نمی  ختم  فیزیکی  درگیری 
های  هجمه  یا  اقتصادی  تحریم  چون  جدیدی 
فرهنگی ، جنگ های سایبری و ... ، می توانند حتی 
به مراتب تاثیرگذاری بیشتر اما با هزینه ی کمتری در 

جهت اهداف دشمنان داشته باشند.
به دلیل تاثیرات ناملموس و طوالنی مدت این نوع 
جنگ ها که علیه کشور ایران نیز سالهاست جریان 
دارند ، نقش آفرینی مردم به عنوان عنصری تاثیرگذار 

چشمگیر نیست.
بخشی از این موضوع به نبود اطالع کافی مردم از این 
نوع تعریف های جدید مربوط است.تعریف هایی که 
بیشتر به عنوان شعار شنیده و تکرار کرده اند اما کمتر 
به نقش خود به عنوان عضوی از جامعه در راستای 
بهبود شرایط توجه نموده اند.بخش دیگر این موضوع 
نیز شاید به عدم تببین دقیق و کارشناسی واژه هایی 
همچون جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی در جامعه 
توسط کارشناسان برمی گردد.هرچند به عنوان مثال 
در مورد جنگ فرهنگی و چالش های فضای مجازی 
فعالیت هایی در استان مانند نشست ها و جلسات 
متعدد کارشناسی سازمان سراج انجام گرفته است.اما 
در خصوص جنگ اقتصادی بسیار کمتر چنین تالش 

هایی دیده و شنیده می شود.
دشمن با حربه ی جنگ اقتصادی درصدد است در 
را  پیشرفت و شکوفایی کشور  گام نخست جلوی 
بگیرد و درگام های بعدی با سخت نمودن معیشت 
مردم و افزایش فشار بر اقشار گوناگون جامعه ، آنان 
را به  سمتی سوق دهد که لب به اعتراض بگشایند 
و اینگونه اعتماد و اقبال عمومی نسبت به حاکمیت را 

کاهش دهند.
با اینحال به نظر می رسد مردمی که از جان خود 
گذشتند تا خاک و آرمان هایشان را حفظ نمایند ، 
مطمئنا راضی می شوند با کمک های هرچند اندک 
خود ، در توسعه کشور نقش آفرینی و در مقام تقابل با 

سیاست های  استعماری دشمنان برآیند.
نقش آفرینی مردم در عرصه جنگ اقتصای می تواند 
کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد و یا در 

مقامی دیگر خرید کاالی تولید داخل.
نقشی که مطمئنا به سختی جنگ رودرو نیست اما 
تاثیر ماندگارتری در حفظ روند رو به رشد کشور دارد. 
رهبر معظم انقالب  سال 98 را سال فرصت های 
ایران اسالمی خواندندوفرمودند : »اگر تولید شد، آن 
وقت در بخشهای مختلفی تحّول ایجاد خواهد شد؛ 
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر می گذارد 
در اشتغال، هم تأثیر می گذارد در کم کردن توّرم، هم 
حّتی تأثیر می گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر 
می گذارد در باال رفتن ارزش پول ملّی.... ببینید این 
باید انجام بگیرد و در برنامه قرار بگیرد؛ هم در برنامه ی 
دولت، هم در برنامه ی مجلس، هم در برنامه ی آحاد 

مردمی که توانایی ورود در وادِی تولید را دارند.« 
در پایان باید گفت میدان ایثار و ایثارگری همچون 
8 سال دفاع مقدس برای احقاق حق و آرمان های 
انقالب و پاسداری از خون شهدا ، برای کسانی که دل 
در گرو اسالم و انقالب دارند باز است و می طلبد تا 
همچون جنگ تحمیلی آحاد مردم ومسوالن بیش از 
پیش در این میدان گام بردارند. این بار عرصه جنگ 
اقتصادی که فرهنگ  ارزشها وزیرساختهای گوناگون 
جامعه هدف ان است ، حتما از جنگ رودروی نظامی 
پردامنه تروپرهزینه تر بوده و عوارض ان نیز برای 
جامعه خطرناکتر می باشد.پس باید همه لباس رزم 

بپوشند وعزم نبرد کنند.

کاهش قیمت تلفن همراه 
در پی کاهش قیمت دالر

حمایت  سازمان  خدمات  بر  نظارت  مدیرکل  ایسنا- 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره کاهش قیمت 
تلفن همراه در بازار در پی کاهش قیمت دالر گفت: 
واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت 
های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران 

دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی: حذف 
صفر بر رشد تورم تاثیری ندارد

ایسنا- علیرغم همه احتماالت درباره دالیل و اهداف 
ضدتورمی حذف صفرها، هم سخنگوی دولت و هم 
رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته اند که طرح جدید 
تورم  با  مقابله  برای  اساسا  برای حذف صفرها  دولت 
طراحی نشده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر خالف نظر برخی 
کارشناسان هزینه ای به دنبال ندارد، بر ضرورت اصالح 

رابطه ظاهری ریال با ارزهای خارجی تاکید کرد.

دیوان عدالت اداری: “معوقات 
فرهنگیان” به زودی پرداخت می شود

تسنیم- با پیگیری های صورت گرفته از سوی دیوان 
عدالت اداری، مطالبات معوقه فرهنگیان به زودی پرداخت 
می شود.با پیگیری های صورت گرفته از سوی دیوان 
عدالت اداری مقرر شد مسئوالن مربوطه ظرف مدت 
زمان تعیین شده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت 
مطالبات ناشی از کمک هزینه مهدکودک کارکنان خانم، 
فوق العاده ماموریت خارج از کشور و مطالبات ناشی از نرخ 

تسعیر ارز کارکنان آموزش و پرورش اقدام کنند.

آخرین خبرها از
 رمز دوم یک بار مصرف

عصر اعتبار- استفاده از رمز دوم پویا در یکی از بانک ها 
اجباری شده، اما مشتریان سایر بانک ها می توانند فعال از 
همان رمز دوم ثابت خود استفاده کنند، چراکه این اقدام 
بر اساس سیاست های داخلی بانک مذکور بوده و ربطی 
به طرح بانک مرکزی ندارد. قرار بود این طرح بر پایه 
اپلیکیشن اجرایی شده و مشتریان بانکی پس از احراز هویت 
حضوری، بتوانند از طریق اپلیکیشن های بانکی نسبت به 
دریافت رمز دوم یک بار مصرف اقدام کنند.اقدام شرکت 
اپل در مسدودسازی برخی اپلیکیشن های ایرانی سبب شد 
تا اجرای این طرح از طریق اپلیکیشن متوقف شود و بانک 
مرکزی برای جلوگیری از ایجاد مشکل در اپلیکیشن ها 
به دنبال شیوه دیگری برای دریافت رمز دوم پویا باشد.

شخصی  کانال  در  روزنامه نگار  مدرسی  فرید 
خود نوشت: آیت ا... محمد یزدی، رئیس جامعه 
مدرسین و عضو فقهای شورای نگهبان یکشنبه 
هفته گذشته با مسئوالن مرکز بسیج اساتید و 
نخبگان حوزه علمیه قم دیدار کرد و با انتقاد از 
آیت ا... صادق الریجانی آملی گفته »هر چند در 
مساله ای نظر ولی فقیه خالف عقیده من باشد، 
موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از 
شکستن حرمت والیت و حاکمیت است. فالنی 
می گوید اگه این کار را نکنید نجف می روم! خوب 
بروید، آیا با رفتن شما قم به هم می خورد؟ شما 
در قم بودن تان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد 
سال،  که ۱۰  دفتری  رئیس  بروید.  نجف  که 

جای مهمی را اداره کرده دستگیر می شود، بعد 
اعتراض می کند که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه 
علمیه، کاخ ساختند! از کجا آوردی ساختی؟« 
اشاره آیت ا... یزدی به شایعه چند روز قبل بود 
که گفته می شد بعد از بازداشت جمعی از نزدیکان 
صادق الریجانی، وی اعالم کرده قصد خروج از 
کشور و اقامت در شهر نجف را دارد. هر چند این 
سخنان از سوی روابط عمومی جامعه مدرسین 
حوزه علیمه قم تکذیب شد، اما به نظر می رسد 
ا... یزدی گفته شده  آیت  این اظهارات توسط 
است؛ چه آنکه آیت ا... مقتدایی از اعضای جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم گفته آقای یزدی اینگونه 
مطالب را که در ذهن شان بود گاهی در جلسات 

جامعه مدرسین مطرح می کردند و حاال علنی آن 
را بیان کرده اند. اگر با من مشورت می شد می گفتم 
طرح علنی این مسائل به مصلحت نیست، ولی 
حاال خودشان صالح دیدند. مدرسه ای که آیت 
ا... یزدی به آن کاخ گفته است، مدرسه علمیه 
حضرت ولیعصر)عج( است که در خیابان معلم قم 
قرار دارد. در این خیابان سه مدرسه علمیه وجود 
دارد که هر سه مدرسه ساختمان بسیار مجللی 
دارند و البته فعالیت چشمگیری در زمینه پرورش 
طالب ندارند.انتقادها از آملی الریجانی به موضوع 
کاخ حوزه علمیه و بازداشت نزدیکان او ختم نشد. 
چند روز قبل سایت بولتن نیوز نیز در مطلبی آورد ه 
بود در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده تخلفات 
بانک سرمایه نامی مطرح می شود تحت عنوان 
عبدا... رنجبر. طبق شواهد وی وامی به ارزش 
8۰ میلیارد تومان از بانک دریافت می کند، اما 
اقساط بازپرداخت را نمی پردازد. به همین دلیل 
میزان بدهی وی به ۱۳۷ میلیارد تومان می رسد 
و او ملکی در قرچک ورامین جهت تهاتر به بانک 
معرفی می کند. مشکل از آن جایی آغاز می شود 
میلیارد گران نمایی  معرفی شده 8۲  که ملک 
شده است و ارزشی بسیار کمتر از مبلغ اعالمی 
داشته است. چگونه یک نفر می تواند این میزان از 
تخلفات را انجام بدهد؟ با وجود یک رابطه فامیلی 

محکم میان فرد مذکور و دو تن از سران قوا. فرد 
نامبرده در واقع پسر عمه برادران الریجانی است 
که در تمام مراحل پیشبرد کارهایش، از همین 
رابطه فامیلی بهره می برده و خود را پسرعمه 
ایشان معرفی می کرده است. صدا و سیما نیز در 
روزهای گذشته انتقادات تندی از آملی الریجانی 
مطرح کرده است؛ یکی از مجریان تلویزیون در 
برنامه زنده گفته بود که آیت ا... آملی الریجانی 
رئیس سابق قوه قضاییه به خاطر اظهارات او، صدا 
و سیما را به وجود عوامل نفوذی متهم کرده است. 
آنگونه که در آن برنامه زنده گفته شد علیه همان 
مجری به خاطر اظهاراتش اعالم جرم شده و قرار 
بوده دستگیر شود. همچنین مرتضی حیدری از 
مجریان صدا و سیما نیز گفته بود قوه قضاییه 
در دوران آملی الریجانی علیه او هم اعالم جرم 
کرده بود و بنا بوده بازداشت شود اما با وساطت 
ضرغامی ماجرا پایان یافته است. با وجود انتقاد 
برخی از چهره های سیاسی از عملکرد صادق 
گذشته  سال  ده  در  اصولگرایان  الریجانی، 
همواره از عملکرد دستگاه قضایی دفاع کرده 
بودند. حتی زمانی که محمود صادقی از برخی 
ابهامات درباره پرونده مالی قوه قضاییه سخن 
می گفت، اصولگرایان سخت آشفته شدند و کار 

صادقی به احضار کشیده شد.

 صادق الریجانی، زیر رگبار انتقاد مخالفان

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای 
اسالمی از هزینه ۲۵۰ میلیون دالری طراحی 
صندوق خودروی پژو ۲۰۶ در دهه ۷۰ خبر داد.
بهرام پارسایی با اشاره به تهیه گزارش مربوط به 
صنعت خودرو در کمیسیون اصل 9۰ گفت: در 
جریان تهیه این گزارش آنچه برای من اثبات 
شده فساد کالن و عدم نظارت بر خودروسازی و 
تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که ما در این 
گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع 
را ناباورانه مطالعه کردم هزینه سنگین طراحی 
صندوق خودروی پژو ۲۰۶ است. همان طور که 
می دانید پژو ۲۰۶ ساخت فرانسه و طراحی شده 

در فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق به 
آن اضافه شده و تبدیل به پژو SD شده است.

با این میزان پول می شد یک خط کامل 
تولید خودروی جدید را طراحی کرد

این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: طبق 
اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ 
میلیون دالر هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن 
به ۳ هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی 
است که با این میزان پول می شد یک خط کامل 
تولید خودروی جدید را طراحی کرد. سخنگوی 
اسالمی  کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای 
است  این چنینی  موارد  معتقدیم  ما  داد:  ادامه 
که باعث می شود قیمت تمام شده خودرو های 

بی کیفیت در کشور ما چندین برابر خودرو های 
باکیفیت خارجی باشد و هزینه آن هم از جیب 
درباره طراحی  می شود.پارسایی  پرداخت  مردم 
۱۲۰ میلیارد تومانی خودروی سمند در دهه ۷۰ 
نیز اظهار کرد: در آن زمان بزرگترین اختالس 
کشور، اختالس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود. در چنین 
شرایطی این میزان هزینه برای طراحی خودروی 
سمند آن هم با ارز ۴۰۰ تومانی صورت گرفته 
این طراحی  در  استاندارد جهانی  در حالی که 
رعایت نشده و برای مصرف کننده هم جذابیتی 
نداشت. وی ادامه داد: بین سال های 8۴ تا 9۳ نیز 
به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند 
سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم 

مجموعا ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، 
یعنی برای طراحی خودروی سورن ۲۲ میلیارد 
تومان، خودروی دنا ۴9.۵ میلیارد تومان و برای 
طراحی خودروی دنا پالس ۳9.۵ میلیارد تومان 
طراحی  پارسایی،  گفته  به  است.  شده  هزینه 
خودرو یکی از منافذی است که خودروسازان به 
دلیل روحیه و عملکرد انحصار طلبی شان نهایت 

سوء استفاده را از آن داشته اند.

2۵۰ میلیون دالر برای طراحی صندوق پژو 2۰۶ !
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
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فراخوان مزایده اجاره )مرحله چهارم(
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد: فضای کافی شاپ واقع 
در هتل جهانگردی بیرجند را از طریق مزایده اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم 
حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی مهلت دارند پیشنهادات خود را ارسال و جهت 
دریافت اطالعات با شماره 32218061 - 056 تماس حاصل نموده و برای دریافت 

اسناد به آدرس بیرجند - خیابان ارتش - هتل جهانگردی مراجعه نمایند. 

فروش دفتر پیشخوان خدمات دولت
 اشتغال دائم حداقل برای سه نفر می باشد )با همه امکانات (

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی
  432۰ ۵۶1 ۰91۵ - چمنی

به یک خانم ترجیحا ساکن 
مهرشهر یا بلوار نرجس 

جهت کار در دفتر به صورت 
دو شیفت نیازمندیم . 
)محل کار میدان قائم (

0915 611 4320
32445563

به یک خانم جهت زندگی
 با خانم سالمند به صورت 
شبانه روزی نیازمندیم. 

مسکن + خوراک + حقوق 
در ضمن خانم سالمند امور شخصی 

را خودشان انجام می دهند. 
محل زندگی : خیابان مدرس 

0915 611 4320

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

  شهـرام  مداحـی 3۶47  3۶3  ۰91۵

آگهی تغییرات شرکت معدنی آروین نوین طبس )سهامی خاص( به شماره ثبت 481 و شناسه ملی 10861904171 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسام محمودی به شماره ملی 0839968299 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای امرا... پناهیان به شماره ملی 0839084226 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ناظمی به شماره ملی 839681585 
0 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا شجری به شماره ملی 0839450370 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد 
ابوالحسنی به شماره ملی 0839664095 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای صادق علیدخت به شماره ملی 0839919867 به سمت مدیر 
عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای آقایان امرا... پناهیان )نایب رئیس هیئت مدیره( و حسام محمودی )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه 
های اداری و عادی با امضای آقای حسام محمودی)رئیس هیئت مدیره( و آقای صادق علیدخت )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )560724(

آگهی تغییرات شرکت سایبان ثمین استوار )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 5715 و شناسه ملی 14007368972 به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/04/02  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
اتخاذ شد : 1- آدرس شرکت ازمحل قبلی استان خراسان جنوبی 
- شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند- ارتش- خیابان 
کدپستی  اول-  صیادشیرازی-پالک 4-طبقه  شهید  بلوار  ارتش- 
9716653844 به استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، توحید ، کوچه ))امیرآبادی زاده(( ، کوچه 
شهید مفتح 47 ، پالک 14 ، طبقه همکف کدپستی 9718855555 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )563400(

تاسیس شرکت تراز پژوهان جامع )سهامی خاص( در تاریخ 1398/05/16 به شماره ثبت 6022 به شناسه ملی 14008525800 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه خدمات حسابداری، 
حسابداری از جمله بدون قید انحصار شامل ارائه خدمات حسابداری به افراد حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، خصوصی ، تعاونی، تهیه بودجه، 
بیالن و ترازنامه و سایر صورت های مالی، مشاوره در ارتباط با موضوع فعالیت و طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه حسابداری در 
ارتباط با موضوع فعالیت 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، اسدی ، کوچه طالقانی13]ش کمیلی،ش مطهری1/10[ ، 
خیابان آیت ا... طالقانی ، پالک 122 ، مجتمع عسل ، طبقه همکف ، واحد شرقی کدپستی 9714913957 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-57/178 مورخ 1398/04/22 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. 
اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا لطفی به شماره ملی 0640593488 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فاطمه مسافر 
به شماره ملی 0652749240 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای فرهاد پروانه به 
شماره ملی 0921996853 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم فاطمه مسافر )مدیر عامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای محمد شاهدادی به شماره ملی 0640462499 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم عالیه سیفی به شماره ملی 0880074035 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )563401(

آگهی تغییرات شرکت کلوت مس کویر سبز نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 377 و شناسه ملی 14005362845 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت ازمحل قبلی نهبندان به آدرس جدید استان 
خراسان جنوبی - شهرستان نهبندان - بخش مرکزی - شهر نهبندان- آزادگان-کوچه شهید رجایی 5-کوچه استقالل 15-پالک 66- طبقه 

همکف - کدپستی: 9751733581 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )561330(

آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری دانشجو یارخاوران )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5002 و شناسه ملی 14004821560 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 و نامه شماره 378565/97 مورخ 97/09/18 مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال و 
نامه شماره 31/97/11643 مورخ 1397/10/9- اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
صادق پاسبان با کد ملی 0653190670 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علی اصغر تقی زاده با کد ملی 0830073493 به 
 سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عادی و اداری از قبیل چک ، سفته ، 

برات با امضای مشترک آقای صادق پاسبان )رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )563389(

آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری دانشجو یارخاوران )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5002 و شناسه ملی 14004821560 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/20و به موجب نامه شماره 378565/97 مورخ 97/09/18 مرکز فناوری اطالعات و رسانه 
های دیجیتال و نامه 31/97/11643 مورخ 1397/10/9- اداره فرهنگ ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
صادق پاسبان با کد ملی 0653190670 و آقای علی اصغر تقی زاده با کد ملی 0830073493 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )563390(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - چک بالمحل(
بدین وسیله به مدیران و دارندگان حق امضای شرکت ساختمانی و تاسیساتی ره طوس بیرجند ثبت شده به شماره 1171 ثبت 
شرکت های بیرجند و دارای شناسه ملی 103600290066 به نشانی بیرجند ، نبش پاسداران 21 ساختمان طوس با مدیریت 

و امضای آقای کاظم ملکی مقدم فرزند محمد به شماره ملی 0652243789 و شماره شناسنامه 24 متولد 1358/01/01
ابالغ می شود: آقای غالمحسین داودی فرزند محمد حسین در تاریخ 98/04/22 مستند به چک بالمحل شماره 1564/201544/47 مورخ 
1398/03/20 عهده بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند به مبلغ 450/000/000 ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت به عنوان صاحب 
حساب و به نمایندگی آقای کاظم ملکی مقدم را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9800400 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 1398/04/26 مامور اجرا آدرس شرکت به شرح متن سند به نشانی فوق شناسایی 
نگردیده و بر طبق گزارش مورخ  1398/05/08 امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی متعهد له به شرح : بیرجند ، 
معلم 9، منزل شمالی پالک 47 میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و 
مستند به ماده 18 آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از 
ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام 

ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: 98/5/27                        غالمرضا دادی -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860308001002088- 1398/05/08 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 احمد فرهمند راد فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 248 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651766214 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 48/27 
مترمربع قسمتی از پالک 7 فرعی از 215- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اسدا... دره میرکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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 ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/12  تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001001715 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 غالم حسین نوکی فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 4 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652410774 در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر اتاق به مساحت 311 مترمربع 
از پالک 55 فرعی از 284 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین نوکی و اکبر نوکی و فاطمه نوکی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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: 1398/05/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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یکشنبه * 27 مرداد  1398 * شماره 4424

افزایش سهمیه طرح همسفره در خراسان جنوبی

صدا وسیما-سهمیه کودکان زیرپوشش طرح همسفره در استان امسال هزار نفر افزایش یافت. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: 5 هزار و 135 کودک زیر5 سال 
دچار سوء تغذیه زیرپوشش طرح همسفره هستند.نخعی افزود: 17 درصد مربوط به کودکان زیرپوشش و مابقی سایر کودکان نیازمند غیرتحت پوشش کمیته امداد هستند که از خدمات طرح همسفره بهره 
سالم ازمسئوالن استان خواهشی دارم، اگرامکان دارد مند می شوند. وی گفت: خانواده کودکان مبتال به سوء تغذیه با دریافت کارت  های بانکی ویژه این طرح می  توانند ماهانه 100 هزار تومان مواد غذایی را از فروشگاه  های طرف قرارداد خریداری کنند.

کمربندی پیامبر اعظم به چهکند را هر چه زودتر درست 
کنند،که هم به ترافیک بلوار عبادی کم شود و هم از 

آلودگی محیط زیست کاسته شود.
990...614

تاکنون هر بار برای تعویض دفترچه تامین اجتماعی مراجعه 
کرده ام یک عکس جدید از من خواسته اند.مگر در این 
سیستم یک اسکنر وجود نداره تا یکبار عکس رو برای 
همیشه اسکن کنه؟ مثل بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت.
915...212

سالم تقویت روشنایی بلوار پیامبر اعظم مهمتره یاحداقل 
روشنایی کوچه های شهرکه افراد مسن حتما باید با چراغ 
قوه رفت وآمد کنند. انتهای منتظری 6 یک ماهه روشنایی 
نداره ده مرتبه تماس گرفتیم کو گوش شنوا؟مشکل 

باالرفتن ازتیر برق اگر نبود خودمان تعویض می کردیم.
915...706

درشهرک  حاضرنیست  بیرجند  وقتی شهرداری     سالم 
فرهیختگان با قیمت قرارداد تعاونی دهیاریها، حمل زباله 
را انجام دهد و مانع کار تعاونی دهیاریها می شود نتیجه 
اش این است که زباله ها روی هم انباشته شده نه بهداشت 
نظارت دارد نه مسئوالن مربوطه وهزارمشکل و بیماری و... 
درآینده درپی خواهد داشت. ولی مردم بیچاره دراین وسط با 

این اوضاع اقتصادی چکارکنند؟ 
915...096

باسالم خدمت فرماندارمحترم شهرستان درمیان، روستای 
نوغاب بخش مرکزی شهرستان درمیان جمعیت یک شهر 
را دارد درخواست ما شهروندان ازحضرتعالی این است 
که برای دفتر پیشخوان دولت درروستای نوغاب تدبیری 

بیندیشید.
915...811

سالم آوا جان از دست این موتور سوارها خسته شدیم مگه 
بیرجند چقدره که مأموران نمی توانند با آنها برخورد کنند. 
باموتور از کنار پارک وماشین وپیست پیاده روی رد میشن 
سویچ را می بندند ویک صدای ناهنجار بلند میشه که چند 
بار من که مرد هستم نصفه عمر شدم اگه یک زن باردار 
ویک مریض با ناراحتی قلبی ویک بچه باشه اون وقت چی 

میشه؟ چه کسی پاسخگوست؟
935....167

با سالم و ادب  لطفا مسئوالن عزیز خراسان جنوبی 
بفرمایندکه  از شهرستان خوسف  محروم تر کجاست ؟ نه 
بیمارستانی  و نه یک استادیوم ورزشی  و نه  دانشگاهی  و 

ده ها محرومیت  از زیر ساخت های الزم  و ...
ارسالی به تلگرام آوا

با عرض سالم وخسته نباشید دلیل اینهمه بی توجهی 
به مناطق تاریخی و تفریحی شهر بیرجند چیست؟ در 
 شهرهای بزرگ  به یک سد کوچک چنان رسیدگی
 می شود که تبدیل به یک منطقه گردشگری بزرگ
  می شود. حاال در بیرجند از همین ظرفیت های موجود استفاده

 نمی کنیم جاده بنددره چنان تاریک است که آدم جرأت 
نمی کند قدم بگذارد و دریغ از مجتمع رفاهی تفریحی 
و.... بقیه جاها هم وضع ازین بدتر است در صورتی که 
ظرفیت های گردشگری استان بسیار باالست آنوقت 
همه اش فریاد می زنیم که بیرجند منطقه تفریحی ندارد 

باید اصالح شود: دارد اما رسیدگی نمی شود.
یک شهروند

ساختمان آب شیرین  نزدیک به هشت ماه است که در 
خیابان عارفی بنا شده است اما هنوز افتتاح نشده اگر نمی 
خواهید افتتاح کنید حداقل بیت المال را حیف ومیل نکنید.
یک شهروند

مهدی آبادی- شنیدن حرف مردم و پیگیری مشکالت آنها 
از وظایف مهم مسئوالن می باشد. شهروندان با امید پیگیری 
مشکالتشان با رسانه ها در ارتباط هستند تا از این راه مدیران و 
مسئوالن را آگاه کرده تا برای رفع آنها اقدام نمایند. ستون پیام 
مردم در روزنامه  ها دارای نقش مهمی است به دلیل اینکه 
بسیاری از مردم امکان دسترسی به مسئوالن را ندارند و از این 
طریق پیام  های خود را به آنها می رسانند  بسیاری از  این پیام 
های این ستون   معموالتوسط مسئوالن پاسخ داده شده و گاه 
درباره بسیاری نیز  گزارش هایی تهیه شده است. با توجه به 
تأکیدهایی که برای افزایش مطالبه گری از مسئوالن وجود دارد 
روزنامه آوای خراسان جنوبی مجموعه ای از پیام های مردمی 
طی دو هفته گذشته را منتشر و تحلیل می نماید با این امید که 
برجسته سازی پیام های مردمی منجر به پاسخ  های مشخص  
وسریعتر سازمان ها گردد. در دو هفته اخیر پیام های بسیاری از 
طرف شهروندان به روزنامه ارسال شده  که از مسئوالن برای 
پیگیری آن ها درخواست داشته اند. با وجود پاسخ و پیگیری 
های کتبی و تلفنی، مسئوالن برخی ادارات به پیامهای مردمی 
روزنامه آوا، بسیاری از مردم همچنان به دنبال حل معضالت و 
مشکالت  خود  بوده و درخواست پیگیری مجدد از روزنامه آوا را 
دارند.  لذا از تمامی ادارات مربوطه خواهشمند است از این پس 
جوابیه ها برابر قاانون مطبوعات کتبی ارائه تا مستند منتشر شود.

شمال شهر؛ کانون پیام های دریافتی

ارتباط زیادی  با توجه به  همچون گزارش پیشین؛ شهرداری 
پیام های  از  بیشترین حجم دریافتی  دارد،   با شهروندان  که 
مردمی را داراست. انتقاد از نبود اتوبوس واحد در خیابان ظفر 
و فرهنگیان، گالیه از کمبود امکانات در مهرشهر و شعبانیه و 
وضع بد سرویس بهداشتی برخی پارک ها از جمله این پیام ها 
است. شهروندی درباره فضای سبز مهرشهر نوشته است: مگر 
مردمی که در مهرشهر زندگی می کنند با مردم غفاری و معلم 
وتوحیدو....فرق می کنند .چند سال هست که در بلوار همت 
روبری همت 9تا17 یک فضای خالی وجود دارد که برای فضای 
سبزگذاشتند، مسئوالن محترم لطفا رسیدگی کنید گرد خاک از 
یک طرف و از طرف دیگه زباله ها را آنجا می ریزند. همچنین در 
پیام دیگری به موضوع نشستن سطل های زباله در این منطقه 
اشاره و گفتند: ضد عفونی نکردن و شستن سطل های زباله 

باعث ایجاد بوی بد وپرورش! انواع پشه ها شده است.
سرویس  برخی  نامناسب  وضع  درباره  نیز  دیگری  شهروند 
بهداشتی ها پارک ها گفته است: جناب شهردار آیا بین پارکها 
فرق هست؟ پارکی  مثل آزادگان با سرویس بهداشتی تمیز و 
گل کاری شده و پارکهای دیگه شهر اینقدرکثیف و نامناسب.  
لطفا همه را به یک چشم نگاه کنید و امکانات بین تمام بوستان 
ها مساوی تقسیم شود. شهروند ساکن خیابان شعبانیه از کمبود 
امکانات در محل انتقاد و گفته است: این محله مشکالت زیادی 
چون نبود مرکز درمانی و داروخانه شبانه روزی، نبود مجتمع 
ورزشی، کتابخانه عمومی و بازار روز دارد به گفته این شهروند 
برای  شهروندان  و  شده  تعطیل  نیز  شعبانیه  بلوار  بانک  تنها 

کارهای بانکی با مشکل مواجه اند. 
شهروند دیگری نیز در پیام به روزنامه آوا از به موقع آبیاری نشدن 

درختان شهر انتقاد و نوشته است:  چرا درختان شهر به موقع 
آبیاری نمی شود؟ در ایام نوروز در سطح وسیعی از شهر شروع 
به درختکاری می نمایند اما اکنون به دلیل اهمال در آبیاری همه 
خشک شده اند. مگر اینها جزء بیت المال نیست؟ که مورد بی 
توجهی قرار گرفته اند. انتقاد از نبود آب سردکن در پارک معصومیه، 
نظارت بیشتر بر دستفروشان، وضع نامناسب پیاده روهای خیابان 
جمهوری، وضع بد آسفالت  خیابان مصطفی خمینی و شهید 

فهمیده از دیگر درخواست های مردمی از شهرداری بود 

از بس جواب مایوس کننده شنیده ایم دیگر رغبتی 
به تماس با مسئوالن نداریم!

در دوهفته گذشته پیام های بسیاری درباره وضع آب وفاضالب 
به روزنامه آوا ارسال شده است. شهروند ساکن محله امیرآباد در 
پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: بوی بد و تبعات فاضالب به 
مردم محروم حاجی آباد و امیرآباد با جمعیت بسیار باالمی رسد، 
ولی مزایای استفاده از فاضالب عاید قشر مرفه مرکز شهر می 
شود. اداره آب و فاضالب پاسخگو باشد. پیامک های زیادی نیز 
درباره روستاها نیز به روزنامه ارسال شده که از نبود آب سالم 
آشامیدنی گالیه داشتند. یکی از اهالی روستای تاجکوه نوشته 
است: مسئوالن آب و فاضالب روستایی لطفا فکری برای بی 
آبی مردم روستای تاجکوه بکنند. مردم همه از روستا فراری شدند. 
فردی نیز در پیامکی به روزنامه آوا گفته است: سالم انتظار تا کی؟ 
گویا مردم روستای غیوک باید برای همیشه ازآب آشامیدنی سالم 
محروم باشند. به گفته وی ازبس پیگیری کرده  وجواب مأیوس 
کننده  شنیده ایم دیگر رغبت به تماس با مسئوالن را نداریم و 
اهالی نیز ازخیرآب گذشته اند  ومجبور به تأمین آب ازچشمه ها و 

قنوات مجاورهستند.

نبود اینترنت پرسرعت در روستاها

انتقاد از وضع بد تلفن و اینترنت به ویژه در روستا ها از پیام 
های بیشمار مردم به روزنامه آوا بود. به گفته فردی از اهالی 
روستای دره باز، این روستا خطوط تلفن همراه اینترنت ندارند.  
همچنین با وجود وعده های بسیار مسئوالن درباره راه اندازی 
شبکه های دیجیتال وتکمیل شدن ساختمان پروژه، همچنان 
این طرح دربالتکلیفی بسر می برد. هم استانی دیگری نیز در 
انتقاد از نبود اینترنت در روستاها گفته است: چرا مسئوالن به 
فکر اینترنت پرسرعت روستاها نیستند  و مردم بعد از کار و 9 
ماه تحصیل فرزندانشان، به روستاها مهاجرت می کنند اما این 
امکانات اولیه برایشان فراهم نیست. به گفته وی روستاهای 
آرگ ، بیناباد، حامی، دهن رود و مرک از اینترنت پرسرعت 

برخوردار نیستند  .

چرا چراغ راهنما سه حالته نیست؟

های  پیامک  از  برخی  مخاطب  نیز  رانندگی  و  راهنمایی  اداره 
دریافتی به روزنامه آوا نیز بود. شهروندی از مزاحمت های خودروها 
و موتوسیکلت ها در برخی خیابان های بیرجند انتقاد کرده و نوشته 
است: موتورها بیشتر چراغ جلو وخطر عقب ندارند و در مسیرهای 

کمربندی و بلوارشهدای عبادی درحال حرکتند واقعا چه کسی با 
این افراد متخلف باید برخورد کند؟  خودروهای سواری در خیابان 
معلم با سرعت زیاد و درحال حرکات نمایشی هستند  و ترمز 
دست کشیدن، بوق و دور دور آنها آبرو حیثیت شهر و مردم رو زیر 
سوال می برد. شهروند دیگری نیز در ستون پیام شما، نوشته است: 
مدتی قبل درچهار راه دوم غفاری تصادف جرحی موتور با خودرو 
انجام شد سؤال اینجاست، که چرا چراغ راهنما سه حالته نیست و 
خودرویی که قصد حرکت به سمت ظفر را دارد بایستی چکارکند؟ 
افسر راهور کروکی ترسیم و عنوان کرد راننده خودرو مقصر است 

ونباید گردش انجام شود. چه نهادی حاضراست پاسخگو باشد؟
همچنین شهروند دیگری از پلیس درخواست ایجاد کیوسک 
دائم در میدان شهید عبادی را داشته تا با متخلفان برخورد کنند.  

 تابستان  ومشکالت ثبت نام دانش آموزان

بسیاری از شهروندان مانند گذشته، پیامک هایی درباره ثبت نام 
فرزندانشان در مدارس برای روزنامه فرستادند. شهروندی نوشته است: 
پسر 16 ساله ام اولویت اصلی اش علوم انسانی بوده اما از او ثبت نام 
نمی کنند  و تکمیل مدرسه را بهانه می کنند. چرا دانش آموزان  باید 
مجبور به انتخاب رشته هایی شوند که عالقه ای به آن ندارند؟  
شهروند دیگری نوشته است: برای لباس فرم مدارس به خیاطی 
رفتم، هزینه لباس را 10 درصد بیشتر برای حمایت از نیازمندان اعالم 
کردند. حاال اگر کسی خودش نیازمند باشد چه کار کند؟ نباید اجباری 
در این مورد باشد . درخواست تاسیس مدرسه دوره دوم متوسطه در 
شهرک بعثت نیز از پیامک های دریافتی مردم به روزنامه آوا بود.

شهرستان ها

پیامک هایی نیز از شهرستان ها به روزنامه آوا ارسال شده است. 
شهروندی از قائن  نوشته است:  خانه های شهرک اصناف  قاین 
همه نوساز و  تمام خدمات را شهرداری پرداخت کرده، اما این 
شهرک از تمام خدمات شهرداری قاین محروم است به گفته 
وی پارک،  مسجد و حتی آسفالت با وجود جمعیت زیاد  در 
این شهرک وجود ندارد و کودکان نیز از داشتن هرگونه مکان 

تفریحی محروم هستند. 
برای  این شهر  اداره مخابرات  از  نیز  قائن  از  شهروند دیگری 
بهبود آنتن دهی شهرک سیمان  درخواست داشته است. شهروند 
دیگری از خوسف نیز نوشته است: خوسف از نبود بیمارستانی رنج 
می برد و الهی استاندار هرچه زودتر به این شهرستان محروم 
آمده تا به مشکالت خوسف رسیدگی شودیکی از اهالی قهستان 
خطاب به مسئوالن گفته است: مسئوالن محترم خواهشا  برای 
مرمت قنات روستای “لتی” اقدام کنند چون درختان و محصوالت 
مردم ازبین می رود و نبود آب کشاورزی باعث مهاجرت شده 
است به گفته وی با اینکه درسفرسال قبل مسئوالن شهرستان 
و نماینده مجلس قول دادند، خسارت سیل برآورد و شرکت گاز 
که باعث ورود سیالب به قنات شده، هزینه را به جهادکشاورزی 
پرداخت کند و قنات بازسازی شود، اکنون باگذشت یک سال 
ازقول مسئوالن، چرا مردم بخاطر بی مباالتی آنها باید درختانشان 

که نتیجه زحمات سالهاست خشک شود.

دیگر پیام ها...

انتقاد از گرانی بلیط اتوبوس بیرجند-تهران، امکانات کم روستاهای 
حاجی آباد و امیرآباد، انتقاد از صنوف آالینده خیابان عدل، کمبود 
دبستان در چهکند، وعده های بی سرانجام مسئوالن اداره گاز درباره 
گازرسانی به روستای مزار ساقی، نارضایتی از تجمع زیاد  ومزاحمت 
بنگاه های اتومبیل در خیابان توحیدوانتقاد از زیاد شدن سگهای ولگرد 
در خیابانهای شهراز دیگر پیام های مردمی به روزنامه آوای خراسان 

جنوبی  در دوهفته اخیربود

پاسخگویی برخی از مسئوالن

جوابیه هایی در طول دو هفته گذشته از سازمان ها و ادارات واصل شد 
که در شماره های گذشته روزنامه در ستون پیام شما منتشرگردید. 

شمال شهر کانون  گالیه ها

نت
نتر

 : ای
سها

عک

تاسیس موسسه غیر تجاری خانه هنر آبرنگ سربیشه درتاریخ 1398/05/16 به شماره ثبت 6 به شناسه ملی 14008528286 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع : مشارکت در برگزاری همایش ها و 
سمینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی هنری )به موجب مجوز 4863/98/31 تاریخ 1398/04/29 - اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی خراسان جنوبی در این اداره به ثبت رسیده است( 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، آزادی ، بلوار امام علی )ع( ، بلوار معلم ، پالک 190، طبقه همکف کدپستی 
9741934855 4 - سرمایه شخصیت حقوقی : سرمایه موسسه10000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم 
مریم براتی نژاد به شماره ملی 0640195202 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه ، خانم انیسه حق پناه به شماره ملی 5639960698 
دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه از کل سرمایه موسسه را دارا می باشند. 6 - اولین مدیران: خانم مریم براتی نژاد به شماره ملی 
0640195202 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال و خانم محدثه حق پناه به شماره ملی 5630056360 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال و خانم انیسه حق پناه به شماره ملی 5639960698 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای 
مشترک خانم مریم براتی نژاد )مدیر عامل ( و خانم انیسه حق پناه )رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 8 - روزنامه 

آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 9 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )564227(

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم (
کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   تاریخ انتشار : 98/5/27

با توجه به تشکیل مجمع عمومی )نوبت اول ( و عدم حد نصاب اعضا بدینوسیله از کلیه اعضای کانون دعوت 
می شود در جلسه روز دوشنبه مورخ 98/6/10 ساعت 5 بعدازظهر در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند )واقع در خیابان معلم ( برای تصمیم گیری نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم رسانند. ضمنا 
با توجه به آئین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه : گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل - انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( برای 
 مدت سه سال و بازرس )اصلی و علی البدل( برای مدت یک سال - افزایش اعضا و حق عضویت و تعیین 
خط مشی آینده کانون . ضمنا اعضای متقاضی هیئت مدیره و بازرس برای تکمیل فرم آمادگی به کانون مراجعه 
نمایند . هم چنین چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم از ساعت 8 الی 12 روزهای زوج تا تاریخ 98/6/9 به کانون مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم نماید. 
هیئت مدیره 

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - چک بالمحل(
بدین وسیله به مدیران و دارندگان حق امضای شرکت ساختمانی و تأسیساتی ره طوس بیرجند ثبت شده به شماره 1171 ثبت 
شرکت های بیرجند و دارای شناسه ملی 103600290066 به نشانی بیرجند ، نبش پاسداران 21 ساختمان طوس با مدیریت 

 و امضای آقای کاظم ملکی مقدم فرزند محمد به شماره ملی 0652243789 و شماره شناسنامه 24 متولد 01/01/ 1358 ابالغ می شود : 
آقای رضا علیزاده بیرجندی فرزند محمد حسن مستند به چک بالمحل شماره 201543/61/ 1564 مورخ 1397/11/20  عهده بانک ملت 
شعبه طالقانی بیرجند به مبلغ 760/000/000  ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت با مشخصات فوق به عنوان صاحب حساب و آقای 
کاظم ملکی مقدم به عنوان مدیر عامل شرکت و امضا کننده چک را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9800399 در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است ، چون طبق گزارش مورخ 1398/04/26 مامور ابالغ آدرس شرکت به شرح متن سند 
به نشانی فوق شناسایی نگردیده و طبق گزارش مورخ 1398/05/08  امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه به مدیران شرکت در آدرس معرفی 
 شده از سوی متعهدله به شرح : بیرجند ، معلم 9، منزل شمالی پالک 47 میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از متعهد 
نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده 18 آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت 

به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: 98/5/27                               غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

جشـن و سـرور سـه روزه غدیـریه
امام صادق علیه السالم: روز غدیرخم در میان روزهای عید فطر،قربان و جمعه

 مانند ماه درمیان ستارگان است.  )اقبال سید بن طاووس،ص466(
زمان: دوشنبه 98/5/28 جشن »شهر معرفت« ساعت 10

سه شنبه 98/5/29 جشن »عیدوالیت«مصادف با روز عید غدیرخم ساعت 8:30 صبح
 با سخنرانی حجت االسالم سید علی اسدی

 از خطبای مشهد مقدس  و  ساعت 17 
چهارشنبه 98/5/30 جشن »شوق بیعت« ساعت 10

مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس علیهاالسالم
@  maktabnarjesbirjand  .منتظر قدوم سبز و مومنانه شما هستیم

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند .

جشن بزرگ عید سعید غدیر خم
سخنران : جناب آقای دکتر حسینی

 )نماینده محترم سازمان های مردم نهاد استان خراسان جنوبی (
مـداح : خـانم نخعـی

مکان : مدرس 37 - پالک 11 کانون هالل 14
زمان : سه شنبه 98/5/29 ساعت 9 صبح

ضمنا بانوان حاضر در جلسه از سادات عزیزمان عیدی دریافت خواهند نمود 



موفقیت و انرژی

خوش فکر باشیم

سازش و توافق
یک اصل در موفقیت تیم

برای رسیدن به موفقیت در کار گروهی، توجه به ریزه 
کاری هایی اهمیت پیدا می کند که در کار انفرادی، به 
توجه نیازی ندارد. در چنین حالت هایی اگر همه اعضا 
از بودن در کنار یکدیگر راضی نباشند، به مرور انگیزه و 
تعهدشان را از دست می دهند و نتیجه کار گروهی، 
چیزی جز شکست نخواهد بود. فرقی نمی کند برای 
موفقیت چه جور گروهی تالش می کنید چراکه در هر 
صورت باید زمانی را برای رسیدن به توافق و سازش در 
نظر بگیرید. اگر بعد از یک جلسه سازش همه اعضا از 
آن راضی نباشند، افراد انگیزه و تعهدشان را از دست می 
دهند. ارائه راه حل، راهی برای رسیدن به توافق است؛ 
به این معنی که نظر همه اعضا شنیده و در تصمیم ها 
در نظر گرفته می شود. همه با هم گفتگو می کنند و 
به یک تصمیم واحد می رسند. در چنین گروهی که به 
همه افراد اهمیت داده می شود، تعهد به گروه وجود دارد. 

چگونه خوش فکر شویم
و خوش فکر بمانیم

افراد خوش فکر افرادی هستند که ذهن خالقی دارند 
و همیشه ایده ای در سر دارند. این افراد برای تمامی 
کارها راه حلی دارند و همیشه در حال ایده پردازی می 
باشند. خوش فکر بودن به ثروت یا مدرک تحصیلی 
ربطی ندارد بلکه فرد خوش فکر در همه زمینه ها و 
محیط ها می تواند رشد و پرورش یابد و تنها برای 
رسیدن به این جایگاه نیاز به کمی تمرین و برنامه 
ریزی تالش و هدف گذاری می باشد. یکی از این 
تمرین ها، همنشینی با افرادی است که دارای ذهنی 
خالق و پویا هستند، با این افراد می توانید افکار بلند 
پروازانه و در حال ریسک را تجربه کنید. همچنین ، 
می توانید با خواندن مطالب آموزشی یا گوش دادن به 
صوت های مثبت و مکالمه با افراد خوش فکر موقتا 
حال تان را خوب کند. وقتی در محیط و شرایط و با آدم 
های مناسب قرار گرفتیم، ناخداگاه می توانیم افکار 
مثبت را جذب کنیم. همیشه هدف تان را در ذهن 
داشته باشید. اگر ندانید هدف تان چیست هیچ راهی 
برای رسیدن به آن نمی توان پیدا کرد. تصور کنید 
سوار تاکسی می شوید، اولین کاری که می کنید 
چیست؟ به راننده چه می گویید؟ به کجا می خواهید 
بروید؟ به همین ترتیب باید بدانید که در زندگی تان 
کجا هستید و به کجا می خواهید برسید. شما باید از 
تمرین، تکرار و تسلط، کوتاه نیایید؛ اگر طعم شیرین 
خوش فکر بودن را چشیده اید، پس ادامه دهید و 
اصرار کنید. مداومت و اصرار است که ما را به نتیجه 
می رساند. با این تمرین ها و با این تغییرات که ایجاد 
می کنیم، به زودی شاهد نتایج مثبت و چشمگیری 

در روند زندگی و کسب و کار خود خواهیم بود.

ضروریترینتستها
برایمبتالیانبهدیابت!

مبتالیان به دیابت باید بدانند که انجام تست های روتین 
پزشکی یک گام اساسی برای مبارزه با عوارض غیر 
قابل جبران این بیماری است. در واقع بخش مهمی 

از مدیریت بیماری دیابت، انجام آزمایش های معمول 
و معاینات پزشکی است که مهمترین آنها از این قرار 
نتیجه  بررسی  برای  )آزمایشی   A1Cآزمون است: 
خون،  فشار  کنترل  دیابت(،  کنترل  و  درمان  برنامه 
آزمایش کلسترول، آزمون های پا، معاینه چشم، تست 

کلیه و معاینات دندان پزشکی.

باخوردنلیموترش
چربینمیسوزانیم!

خوردن لیموترش پس از صرف غذاهای چرب راهکاری 
برای از بین بردن چربی نیست و این یک تصور اشتباه 
است. هر چند مصرف لیمو ترش به میزان متعادل در 

برنامه غذایی به افزایش سوخت و ساز کمک می کند، اما 
نباید تصور شود که با خوردن آن چربی های بدن از بین 
می رود. اگرچه ممکن است بعد از خوردن لیمو چربی را 
در دهان حس نکنیم اما چربی غذا با این کار به هیچ 
وجه از بین نرفته و این عمل در دراز مدت می تواند به 

مخاط دهان و دندان و لوله گوارش آسیب بزند.

تسکیندردهایمزمن
بابرگگیاهاکالیپتوس

برگ  گیاه اکالیپتوس عالئم سرماخوردگی را تسکین 
داده، سالمت دهان را بهبود بخشیده و فواید دیگری 
برای سالمت بدن دارد. برگ های این گیاه به دلیل 

آنکه حاوی فالونوئید است به بهبود وضعیت عمومی 
گیاه حاوی  این  سالمت کمک می کند. همچنین 
ترکیب تانین است که به دلیل تاثیرات ضد میکروبی 
این برگ می  از دیگر خواص  شناخته شده است. 
توان به درمان خشکی پوست و تسکین دردهای 

ماهیچه ای و عضالنی ناشی از استرس اشاره کرد.

تاثیرخوردنآجیل
درطولعمر!

آجیل علیرغم چربی باالیی که دارد، بسیار مغذی و 
سالم است. غالب افراد با مزایای خوردن آجیل آشنا 
انجام  که  جدیدی  مطالعات  اساس  بر  اما  هستند 

شده، خوردن روزانه حداقل 10 گرم آجیل مثل بادام 
کاهش  درصد  را 23  میر  و  مرگ  احتمال  زمینی، 
می دهد. بر اساس این مطالعات، خوردن آجیل، ابتال 
به بیماری هایی از قبیل سرطان، دیابت، مشکالت 
تنفسی، افزایش وزن و بیماری های قلبی را کاهش 

می دهد.

بااینشربتاز
شردردهایمفصلیخالصشوید

بذر ترشک یا همان تخم ترشک یکی از گیاهان مفید 
است که شاید کم تر نام آن را شنیده باشید؛ استفاده از 
این گیاه بیماری های قلبی را کنترل می کند، تب را 

کاهش داده و اشتها آور است. این گیاه تسکین دهنده 
درد های مفصلی و عضالنی است و معموال از آن برای 
رفع مشکالت دستگاه گوارش مثل التهاب معده و 
زخم روده استفاده می شود؛ بذر این گیاه برای درمان 
بیماری های مجاری ادراری مثل احتباس ادرار، عفونت 

و سوزش های ادراری هم مفید است.

دانشمندان بخش جدیدی از بدن انسان را کشف کرده اند که در احساس درد دخالت دارد. آنها امیدوارند با کمک این کشف 
جدید بتوانند داروهای مسکن جدیدتری بسازند. اخیرا محققان سلول هایی را کشف کرده اند که دور سلول های عصبی 
وجود دارند و احساس درد را به الیه خارجی پوست بدن انسان منتقل می کنند. به گفته محققان این سلول ها تا بخش 
بیرونی پوست انسان کشیده می شوند و به حس درد در بدن منجر می شوند. این کشف نشان دهنده وجود عضو جدیدی 
در ورای احساس درد است. اخیرا دانشمندان ماهیت سلول های پوست را بررسی کرده اند. این سلول ها نوعی از سلول 
های Schwann هستند که سلول های عصبی را در بر می گیرند و به ادامه حیات آنها کمک می کنند. پس از بررسی 
بافت ها، مجموعه ای از سلول ها را کشف کردند که زیر الیه خارجی پوست قرار دارند. اما این سلول های امتداد یافته و 

انتهای سلول های عصبی احساس درد را در بر می گیرند. به این ترتیب حس درد به الیه خارجی پوست منتقل می شود.

برای جلوگیری از مسمومیت های غذایی نکات زیر را به خاطر بسپارید: 1- مواد غذایی تازه را پس از کشیدن روکش 
مناسب بر روی آن، در یخچال نگهداری نمایید، قسمت میانی یخچال با دمای 4 تا 5 درجه بهترین قسمت برای نگهداری 
پنیر، ماست و دیگر مواد لبنی  و غذاهای پخته است. بخش باالی یخچال با دمای حدود 2 درجه بهترین قسمت برای 
نگهداری گوشت، کالباس و ماهی  است و درنهایت بخش پائینی یخچال با دمای حدود 7 درجه بهترین مکان برای 
نگهداری سبزیجات و میوه ها می باشد. 2- برای جلوگیری از بروز مسمومیت های غذایی، هیچ وقت غذا را به صورت 
نیمه گرم مصرف ننمایید. 3- در تابستان باید به تاریخ تولید و انقضا، مجوز بهداشت مواد غذایی به ویژه بستنی، آب میوه، 
محصوالت لبنی و گوشت، توجه نمود . 4- در مسافرت های تابستانی باید از خرید هر گونه غذاهای آماده  غیربهداشتی 
جداً خودداری شود.   مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیشگیری از مسمومیت غذاییراز احساس درد در بدن کشف شد

بدن ما در طول شب بین 300 تا 400 کالری می سوزاند. این 
تقریباً معادل همان مقدار انرژی است که طی یک ساعت دویدن 
می توانیم بسوزانیم. به ادعای کارشناسان، یک خواب باکیفیت 
می تواند، مثل یک ورزش فیزیکی، بر کاهش وزن تأثیر بگذارد. 
در ادامه به عادت هایی خواهیم پرداخت که به کاهش وزن در 

خواب کمک می کنند.
1- دمای اتاق را پایین آورید

کارشناسان توصیه می کنند شب ها دمای اتاق خواب را حدود 
1۸ درجه سانتیگراد نگه دارید تا سوخت و ساز بدن افزایش 
پیدا کند. محیط هایی که دمای پایین تری دارند سلول های 

چربی قهوه ای در بدن را فعال می کنند.
2-کمی آب انگور بخورید

نوشیدن یک فنجان آب انگور قبل از رفتن به رختخواب، بدن 
را مجبور می کند به جای آنکه چربی ذخیره کند، چربی های 

اضافه را از بین ببرد.
3- سر یک ساعت مشخص بخوابید و بیدار شوید

تحقیقات نشان داده میان بی نظمی در برنامه  خواب و افزایش وزن 
ارتباط وجود دارد. در بدن هورمونی به نام مالتونین وجود دارد که 
زمان به خواب رفتن را تعیین می کند و با فعال کردن سلول های 

چربی قهوه ای ، به سوزاندن کالری کمک می کنند.

4- شب ها وسایل الکترونیکی را کنار بگذارید
نور شدید وسایل الکترونیکی باعث می شود نتوانیم خواب مناسبی 
داشته باشیم. نور آبی که از صفحه گوشی های هوشمند و دیگر 
وسایل الکترونیکی ساطع می شود، تولید مالتونین در بدن را به 
تعویق می اندازد. بنابراین، مدت بیشتری طول می کشد تا به خواب 

بروید و با خستگی از خواب بیدار خواهید شد.
 5-تنقالت پروتئین دار بخورید

خوردن تنقالت قبل از خواب، اگر به روش درستی انجام شود، 
ایرادی ندارد. برای این کار، باید از مواد غذایی مثل ماست چکیده 

استفاده کنید که سرشار از پروتئین هستند.

درخوابوزنکمکنید!

آیه روز

شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد؛ ولی  خداوند از جانب خود به شما وعده 
آمرزش و بخشش می دهد و خداوند گشایشگر داناست . )آیه 26۸ سوره بقره(

سخن روز

کسی که کار کوچکی انجام می دهد، باید مقدار ناچیزی فداکاری کند؛ کسی که می خواهد موفقیت 
بزرگی را به دست آورد، باید به میزان زیادی فداکاری کند. )جیزم آلن(
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خاورشناس  و  مورخ  افقی: 
و  قهرمانان  اثر  مولف  انگلیسی 
بالغ  و  شیوا   - قهرمانی  طریقت 
و  مطالعه  علم   - چپ  دست   -2
حرکت، نیرو و انرژی - معروف و 
شهیر 3- فربهی - فلز برق - رها 
و آزاد - سیاره مشتری 4- اثری 
اتریشی  روانشناس  زیگموند  از 
 - پر حرفی  کننده 5-  هدایت   -
منزل   - بازو  و  ساعد  بین  بندگاه 
و نشیمن -حرف فاصله 6- نوعی 
از  فیلمی   - خودرو  سرخ  گل 
داریوش فرهنگ محصول 13۸1 
گرد هم  انصاف  7-   و  - عدل 
پوشش   - قهرمانی  جام   - آینده 
 - دلربا  و  جذاب   -۸ پرنده 
خبرگزاری جمهوری اسالمی -  از 
ورزشهای زمستانی 9- برف ریزه 
- نظر و تدبیر - ملخ دریایی 13- 
پیام -سایه  ابزار و سایل رساندن 
دوختن   - خسته  نفس   - گاه 
تهمت   - چشم  مردمک   -14
 -15 نشان  و  عالمت   - زدن 
از  است-  ادمی  برازنده  ان  نیک 
لکه های  بیمار  امراض چشم که 
سیاه پیش چشم خود می بیند یا 
جسمی را به طور آشکار نمی بیند. 

بنای  ترین  معروف  عمودی: 
تاریخی در زمان ساسانی-  تصور 
شدید  تنگی  نفس   -2 کردن 
از   - رسم  طبق  و  -متعارف 
جاسوسی  سازمان   - دریا  حاالت 
ارژنگ و مدعی  آمریکا 3- نقاش 
پشیمان   - آزمایش   - پیامبری 
4- مطلب نهفته در دل - یکی از 
شهرهای شمال افریقا - شهری در 
استان کردستان 5- زمزمه کننده و 
سراینده - پیشوا و مقتدا 6- سر و 
جادو - انچه که ناپایدار و بی دوام 
زادگاه   -7 آسیاب  سنگ  باشد- 
سرگرد   - فراق  و  دوری   - رازی 
سابق- طالی سیاه ۸- ضرورت و 

ایجاب - از پیامبران عهد عتیق- 
صلح و سازش 9- طایفه  - فصل 
زرد - رود بزرگ - جوی خون 10- 
عدد وحدانیت - نام وزیر آستیاگ 
پادشاه ماد که مامور کشتن کورش 
پوشیده  نکشت-   را  او  ولی  شد 
گروه  و  دسته   -11 گفتن  سخن 
- کشوری  طارمی  دیندار 12-   -
مرکزیت  به  مرکزی  امریکای  در 
خودش 13- امیدوار - پرده ای که 
در پیش در خانه بیاویزند -مهربانی 
14- آغشته به سم - لنگه چیزی 
- پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
مسی  کاسه  دشمن-  بر  هچوم  و 

15- پایداری- نیک پی
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تجهیـزاتبتنـیمهـدی
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهرمـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس2سرخپوست
21:4516:1520شروع سانس

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروشویـژهقربـانتـاغـدیر

بینمطهری4و2-نمایندگیسـروش

همراهباگارانتیمادامالعمر

ایزوگاموقیرگونیآراسته
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

ایزوگاموقیرگونیکاظمسالخورده
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس: بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
۰9366624258-مظفـری

00:05 سفرنامه
00:40 شادمانه

برای  کالهی  تلویزیونی  فیلم   01:13
باران-  بازپخش

02:43 آب و رنگ
03:17 از قارون تا قالیکوه

04:31 اذان صبح به افق بیرجند
04:50 مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:50 سخنرانی
06:25 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
 - حاشیه  در  مجموعه  گزیده   08:33

بازپخش
09:20 مزه غذای ایرانی

09:50 سیمای سالمت- زنده
11:00 خبر استان

11:15 پسر شجاع

11:40 پازل
12:37 اذان ظهر به افق بیرجند

12:52 خروس و روباه
13:18 شب های زعفرونی - بازپخش
14:35 سینمایی احمق و احمق تر 2

16:00 خبر استان
16:20  استارت

تولیدات  جشنواره  اختتامیه   17:00
مراکز- زنده

19:34  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:40 ناخونک
21:15  شب های زعفرونی - زنده

20:35 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه درحاشیه

جدولپخشبرنامههایتلویزیونیشبکهخاوران

۱۳
۹8

اه 
د  م

ردا
۲  م

ه ۷
شنب

یک

روابطعمومیصداوسیمایخراسانجنوبی

استخدام همکار خانم ساده 
برای فست فود *  32342315
ساعت تماس: 12ظهر تا 4 عصر

استخدامحسابدارپارهوقت
خـانمیـاآقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  093539629۷4
به یک نفر راننده وانت جهت کار در مصالح ساختمانی نیازمندیم. 
)درآمد به طور درصدی خواهد بود(    9433 265 0915 - غالمی
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خبر ویژه

ورزشی

اخبار کوتاه

همایشتبیین»روزمباهله«دربیرجندبرگزارمیشود

فارس-دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر از برگزاری همایش تبیین روز مباهله در چهارم شهریور با محوریت 
حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسالمی  خبر داد. حاجی زاده اظهارکرد: پیام غدیر جاودانه و همیشگی است و منحصر به 

ایام خاصی نمی شود و استمرار دارد لذا در همین راستا هر سال برنامه های غدیر پرشورتر و پررنگ تر  برگزار می شود.

*گروه جهادی دانشگاه علوم قضایی تهران در شهرک 
عشایری ولی عصر بخش ُدرح سربیشه مستقر شدند.

*6 زوج جوان شهر شوسف نهبندان، به مناسبت دهه 
امامت و والیت، آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. 
*6۰۰ نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد به مناسبت 
دهه والیت و امامت  به اردوهای زیارتی اعزام شدند. 
*قاچاقچی سوخت در نهبندان به پرداخت 551 میلیون 

ریال جزای نقدی محکوم شد. 
*مأموران انتظامی شهرستان درمیان 44 رأس گوسفند 

قاچاق در این شهرستان کشف کردند.
*مدیرکل هواشناسی استان از وزش تندباد لحظه ای و 
گرد و خاک در مرز شرقی استان طی دو روز آینده خبر داد. 
*مدیر کل امور مالیاتی  از مهلت 5 روزه پزشکان برای 

نصب کارتخوان خبر داد.

۵4درصداشتغالصنعتیاستان
درصنایعکوچک

صدا و سیما-صنایع کوچک در خراسان جنوبی، 54 
درصد اشتغال صنعتی این استان را به خود اختصاص 
داده است. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان گفت: هم اکنون 34۰ واحد 
در  تومان  میلیارد   41۰ گذاری  سرمایه  با  صنعتی 
دارد که  استان وجود  نواحی صنعتی  شهرک ها و 
زمینه اشتغالزایی برای 5 هزار و 3۰۰ نفر را فراهم 
واحدهای  تعداد  اعالم  بدون  است.عابدینی  کرده 
صنعتی کوچک استان افزود: بیش از 95 درصد از 
واحدهای صنعتی استان صنایع کوچک هستند. وی 
با بیان اینکه 25 درصد صنایع کوچک استان تعطیل 
و یا در حالت رکود هستند گفت: 21 درصد این تعداد 
با برطرف شدن مشکالتشان می توانند دوباره راه 
اندازی شوند و به چرخه تولید بازگردند.عابدینی افزود: 
صنایع کوچک پارسال 3۰ میلیون یورو صادارات به 
خارج از کشور داشتند که این آمار در سه ماه نخست 
های  خاک  بود.فرآوری  یورو  میلیون  یک  امسال 
صنعتی ، خوراک دام و طیور، فرآوری سنگ های 
تزیینی ، لوله های پی وی سی، فرآوری محصوالت 
استراتژیک استان، گیاهان دارویی و تولید ظروف یکبار 
مصرف از مهمترین صنایع کوچک استان هستند.

نقشمسجددرجنگاقتصادی

تسنیم-رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در 
دیدار با نماینده ولی فقیه  با بیان اینکه در جنگ اقتصادی 
مساجد می توانند محور باشند اظهار کرد: تحقق مسجد 
تراز انقالب را در دستور کار داریم. حجت االسالم نوری 
گفت: مساجد در سخت افزار خود هرچند ضعیف هستند 
اما اگر روح حقیقی مساجد که امامت است احیاء شود 
بسیار تأثیرگذار است.حجت االسالم عبادی نیز در این 
دیدارعنوان کرد: مسجد در بحث آثار تاریخی که برای 
امور مختلف منشأ بوده، محل سکوی قضاوت، کرسی 
درس، ابالغ احکام و اعزام نیرو به جبهه ها بوده است. 
وی با بیان اینکه روح همه اعمال توحید است افزود: در 
گذر زمان و از 2۰۰ سال قبل که پای استعمارگران به 
میدان آمده تا توانستند جایگاه مسجد را پایین آورده اند و 
آن را به صورت یک ابزار برای اهداف خودشان دانستند.

شمارکاراتهکاهایبیمهشده
دراستانکماست

 6۰۰ گفت:  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   - ایرنا   
ورزشکار بیمه شده رشته کاراته در استان داریم که 
این عدد کم است و انتظار می رود این رشته ورزشی 
در مجمع  روز گذشته  عزیزی  یابد.  توسعه  بیشتر 
افزود:  استان  انتخاب رئیس هیات کاراته  عمومی 
هیات کاراته استان باید در نظام آموزش و پرورش 
سرمایه گذاری و کاراته در مدارس توسعه پیدا کند. 
وی گفت: از ظرفیت آموزش عالی نیز می توان برای 
تربیت مریبان کاراته استفاده کرد. مدیرکل ورزش و 
جوانان به 2۸ میلیون تومان کمک مالی برای اعزام 
تیم های کاراته در سال گذشته اشاره  و گفت: این 
متعدد شد که  مدال های  به کسب  منجر  اعزام ها 
نشان می دهد ظرفیت های باالیی در این رشته وجود 
دارد اما به شکوفایی نرسیده است. عزیزی با اشاره 
به گروه سنی این اعزام که بین 13 تا 16 سال بوده 
است گفت: وزارت ورزش و جوانان با سرمایه گذاری 
فضای رشد همه استان ها را در این المپیادها فراهم 
کرده که انتظار می رود هیات کاراته به استفاده از 

این فرصت جایگاه خود را در استان ارتقا دهد.  

برنامههایامروزستادمردمیغدیر
یکشنبه  امروز  غدیر  مردمی  ستاد  اعالم  بر  بنا 
می  برگزار  استان  در  ذیل  های  برنامه  26مرداد 
شود:جشن وسخنرانی ومیز محبت علوی در مسجد 
حضرت ابولفضل )ع( دستگرد از ساعت 19،ویزیت 
رایگان بیماران در درمانگاه امام سجاد خیابان بهشتی 
بیرجند ودرمانگاه شهدا خیابان ارتش از ساعت ۸ 
زورخانه  ضرب  اجرای  برنامه  کماکان  همچنین 
ای در ساعت 2۰و3۰ دقیقه در میدان ابوذربیرجند 
اجرا می شود در سربیشه نیز جشن بزرگ والیت 
درساعت 17در مهدیه این شهر برگزار خواهد شد . 
گفتنی است برنامه های روزهای دوشنبه وسه شنبه 

فردا به اطالع عموم خواهد رسید. 

تعویضشبکهبیسیممحیطزیست
استاننیازمنداعتبار

ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: تعویض 
شبکه بی سیم این اداره کل نیازمند 4۰۰ میلیون تومان 
اعتبار است و شبکه موجود پاسخگوی نیاز استان 
محدود  اعتبارات  به  توجه  با  افزود:  اکبری  نیست. 
است.وی  ملی  اعتبارات  نیازمند  اقدام  این  استانی، 
بیان کرد: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
در سفر دو روز گذشته خود به استان قول داد که تا 
پایان سال جاری این شبکه تعویض شود. وی گفت: 
با توجه به اینکه زیرساخت های کلی شبکه بی سیم را 
در استان داریم فقط باید آنتن ها و شبکه های بی سیم 
دستی تقویت و نوسازی شود. وی با اشاره به اینکه 2 
سال است که اعتبار جریمه شکار غیرمجاز به استان ها 
پرداخت نمی شود اضافه کرد: در سال های گذشته این 
جریمه ها در قالب حق کشف به ماموران که در کشف 
شکار غیرمجاز نقش داشتند یا مخبرانی که همکاری 
داشتند، پرداخت می شد ولی 2 سال است به دلیل 
کمبود اعتبار از مرکز پرداخت نمی شود.اکبری اظهار 
کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به جد پیگیر است 

که امسال این اعتبار به استان ها پرداخت شود.

تجلیلازشبکهخاوران
درجشنوارهتولیداتمراکز

صدا وسیما-از برترین های صدا و سیمای استان در 
بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما 
قدردانی شد این جشنواره که از دیروز در بجنورد 
آغاز شد در اولین شب برگزاری آن از برگزیدگان 
شد.  قدردانی  مجازی  فضای  و  خبر  های  بخش 
بخش  در  گفت:  استان  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
خبر ، خانم ها فرزانه آزادمنش دیپلم افتخار برترین 
تدوینگر گزارش موضوعی در بخش اصلی و مرضیه 
شریفی در گزارش خبری با گزارش برداشت زرشک 
از شبکه خاوران عنوان سوم را از آن خود کردند.

آینه دار افزود: همچنین در بخش فضای مجازی ، 
علی نانواباشی موفق به کسب دیپلم افتخار انیمیشن 
صحرای  در  آمریکا  شکست  مجازی  “واقعیت 
طبس” در بخش نوآوری و خالقیت شد. روزنامه 
آوای خراسان جنوبی، این موفقیت را به همکاران 

رسانه ای در صدا وسیما تبریک عرض می کند. 

حستعلقوجدیتنیرویانسانی
درانجامکارضامنبقای

مخابراتمنطقهخواهدبود

جلسه حوزه تجاری با حضور سرپرست مخابرات منطقه 
خراسان جنوبی و کلیه همکاران این حوزه و سایر عوامل 
11۸ ، 2۰2۰ و فروشگاه برند و امورمشتریان در محل 
سالن ویدیو کنفرانس مخابرات برگزار گردید.سرپرست 
مخابرات منطقه در جمع کارکنان حوزه تجاری گفت 
:مهمترین رکن هر سازمان سرمایه انسانی آن است و 
کارآمدی نیروی انسانی از اولویت های مخابرات می 
باشد. آذری نصرآباد در این جلسه ضمن تشریح برنامه 
ها و سیاست های شرکت مخابرات ایران حس تعلق و 
جدیت در انجام کار ، دلسوزی و همدلی در اجرای امور 

را ضامن دوام و بقای مخابرات دانست.

اعزامتیمکوهنوردیشهرداری
بیرجندبهقلهدنا



تیم کوهنوردی شهرداری با شعار بیرجند پاکیزه ترین 
شهر ایران به ارتفاعات دنا اعزام شد.به گزارش مدیریت 
ارتباطات  شهرداری بیرجند،تیم کوهنوردی شهرداری 
با حضور 25 کوهنورد به قله دنا، استان کهگیلویه و 
بویراحمد اعزام گردید.این صعود با هدف ایجاد نشاط 
و شادابی در نیروهای شهرداری و در راستای تقویت 
روحیه و آمادگی جسمانی و همچنین آشنایی بیشتر 

آنها با جاذبه های طبیعی دنا انجام شده است. 

دادرس مقدم-آموزش های هالل احمر به هزار و 4۰۰ 
سرباز در استان ارائه می شود. به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر حسینی، معاون آموزش و پژوهش 
هالل احمر استان با اشاره به اهمیت ارئه آموزش های 
کمک های اولیه بیان کرد: این آموزش ها باعث آگاه 
سازی جامعه نسبت به بایدها و نباید های حین حوادث 

شده که این  امر خسارت ها را کاهش می دهد. 
وی با بیان اینکه تاکنون دوره های کمک های اولیه 
برای اقشار مختلفی اعم  از دانش آموزان و خبرنگاران 
برگزار شده است، افزود: به دنبال فراگیر کردن این 
در برابر مخاطرات به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از برگزاری طرح آموزش کمک های اولیه و آمادگی آموزش ها در سطوح گوناگون جامعه هستیم. وی 

خبر داد و گفت: افزایش بهره وری کارکنان وظیفه، 
ارتقای سطح مهارت و دانش آنان در زمینه کمک های 
اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات و  استفاده و مدیریت 
اهداف  جمله  از  مسلح  نیروهای  ظرفیت  هدفمند 

برگزاری این دوره است.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر بیان 
کرد: بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده، دوره های 
آموزشی  پادگان  دو  در  اولیه  آموزشی کمک های 
انتظامی(و  )نیروی  بیرجند  )ص(  ا...  رسول  محمد 
پادگان آموزشی ۰4 بیرجند )ارتش( برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه در راستای برگزاری این دوره هزار 

و 4۰۰ نفر از سربازان آموزش های ارائه شده را فرا 
می گیرند، افزود: این آموزش ها در دو دوره شامل 
22 ساعت آموزش کمک های اولیه و هشت ساعت 

آمادگی در برابر مخاطرات ارائه می شود. 
حسینی با بیان اینکه این دوره ها در فضای آموزشی 
پادگان ها و طبق استانداردهای الزم برای هر دوره 
آموزشی انجام  می شود، افزود: این دوره ها از مرداد 
آغاز شده که طی 1۰۰ دوره آموزشی ارائه خواهد شد. 
وی اظهار کرد: مدرسان این دوره ها از بین مربیان 
مجرب و باتجربه و دارای مدارک مربیگری جمعیت 

هالل احمر  استان هستند.

ارائه آموزشهای امدادی به 1400 سرباز

ری
خض

س: 
عک

استاندار خراسان جنوبی گفت: 3۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت در بحث واردات دام و شتر مولد برای 
گزارش  به  می گیرد..  قرار  مردم  اختیار  در  استان 
ایرنا،معتمدیان روز شنبه با سفر به شهرستان خوسف 
در جمع مردم روستای خور افزود: این تسهیالت برای 
پنج شهرستان مستعد پرورش شتر استان از جمله 
خوسف لحاظ شده است.وی بیان کرد: همچنین 
در بحث اشتغال تفاهم نامه ای با بنیاد برکت منعقد 
شده که تا پایان دولت دوازدهم، استان را به عنوان 
هاب شتر در کشور معرفی کنیم. معتمدیان افزود: در 
این خصوص تسهیالت ارزان قیمت و قرض الحسنه 
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در زمینه تامین 
علوفه نیز زمینه های خوبی فراهم شده است.وی 
عنوان کرد: شهرستان خوسف یکی از شهرستان های 
پایلوت برای جمع آوری محصوالت شیر و کشتارگاه 
شتر در نظر گرفته شده است. استاندار گفت: یکی 
از قطب های استان در بحث سنگ های نیمه قیمتی 
شهرستان خوسف و دهستان خور خواهد بود و در 

زمینه فروش محصوالت چرخه باید تکمیل شود.

استاندار از چند مجتمع کشاورزی خوسف 
بازدید کرد

استاندارهمچنین از مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی 
جهاد دانشگاهی استان، مجتمع گلخانه ای محمدیه و 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی شهرستان  خوسف 
بازدید و مسائل و مشکالت آنها را  بررسی کردرئیس 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوسف در این 
بازدید گفت: این مرکز آموزشی با دارا بودن 95 پرسنل 
در دو حوزه پژوهشی و فناوری فعال است.مقری ادامه 
داد: ساالنه 4۰ فقره طرح پژوهشی محصول زارعی و 
باغی مزیت دار استان از قبیل زرشک، زعفران، عناب، 
پسته، پنبه و غالت در این مرکز انجام می شود که در 
حوزه غالت طرح های محصوالت سازگار و مقاوم 
با تنش های محیطی مانند شوری خشکی مد نظر 
است.وی با بیان اینکه در حوزه گندم و جو نیز رقم 
“تریتیکاله” مورد پژوهش قرار گرفته است یادآور شد: 
در حوزه محصوالت پنبه نیز هسته اولیه بذر رقم مقاوم 
و سازگار با این شرایط  رقم “خرداد” انجام می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در این بازدید گفت: 

سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای استان 67.2 
هکتار و تولید ساالنه 11 هزار و 61 تن است.قوسی 
با بیان اینکه سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای 
خوسف 9.2 هکتار و تولید ساالنه یکهزار و 695 تن 
در سال است بیان کرد: مجتمع گلخانه ای خوسف 39 
هکتار است و دارای 54 قطعه که هر کدام 2 هزار و 
5۰۰ متر مربع مساحت دارد. قوسی اظهار کرد: تاکنون 
یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان برای این مجتمع 
هزینه شده و درزمان حاضر 3۰ واحد واگذار و فعال 
است. وی با اشاره به اینکه برای واگذاری 24 واحد 
آماده واگذاری با مشکل کمبود آب مواجه ایم یادآور 
شد: گلخانه ها با هدف کاهش آب احداث و واگذار 
می شود لذا بر اساس سیستم های نوین آبیاری پیش 

بینی شده است.وی تاکید کرد: تنها شهرستانی هستیم 
که متقاضی اجرای واحدهای گلخانه هستیم اما 12 
لیتر آب بر ثانیه برای واگذاری سایر واحدها نیاز داریم.
مدیرعامل مجتمع گلخانه ای خوسف هم گفت: تنها 
مجتمع گلخانه فعال استان هستیم اما مشکالت خیلی 

زیاد بوده که یکی از آنها تامین آب است.
یوسفی افزود: میزان سررسید و سود تسهیالت خیلی 
افزایش یافته و تمام هم و غم واحدهابرپرداخت ان 

قرار گرفته است.
وی بیان کرد: افزایش قیمت ها سبب باال رفتن هزینه 
ها شده است، میزان تسهیالت با سود و بهره باال 
پرداخت می شود و برای استمهال تسهیالت توسط 

بانک ها در حال پیگیری هستیم.

استاندار به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد
استاندار در سفر به شهرستان خوسف بدو ورود به 
روستای سیوجان با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ 
شهیدان ادای احترام کرد. رضازاده برادر شهید روز شنبه 
در این آیین گفت: روستای سادات پرور و شهیدپرور 
سیوجان، در دوران انقالب به عنوان روستای نمونه 
معرفی شده است. وی از مشکالت گلزار شهدای این 
روستا را نبود برق دانست و افزود: استدعا داریم برای 
برق رسانی به این مجموعه و غسالخانه اقدام شود چون 

با مشکل کمبود اعتبار مواجه است.
همچنین دهیار روستای سیوجان هم گفت:  از عمده 
مشکالت این روستا نبود فضای ورزشی و زمین چمن 
است در حالیکه جوانان برای فعالیت های ورزشی 

بایستی به روستاهای مجاور بروند. 
موسوی رستگار افزود: زمین برای احداث سالن 
اعتبار  کمبود  با  اما  دارد  وجود  چمن  و  ورزشی 
و  هادی  طرح  اجرای  کرد:  بیان  وی  مواجه ایم. 
سنگفرش کوچه های بافت قدیم، آسفالت معابر 
و ایجاد مجتمع دامداری از دیگر درخواست های 
مردم روستا است.وی خواستار ایجاد صنایع بسته 
بندی و فرآوری در این روستا شد و عنوان کرد: 
با این کار زمینه اشتغال جوانان فراهم و جلوی 
استاندار  شد  خواهد  گرفته  شهر  به  مهاجرت 
برای احداث سالن ورزشی، زمین چمن، شرکت 
تعاونی، صنایع بسته بندی عناب و احداث مجتمع 

دامداری قول پیگیری داد.

۳۰۰میلیاردتومانتسهیالتبرایوارداتوخریدداممولدپرداختمیشود
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: جنگ امروز، نبرد اراده ها است و نقش 
آزادگان در دوران دفاع مقدس محو شدنی نیست. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم عبادی روز شنبه 
در برنامه محوری اجتماع بزرگ آزادگان خراسان 
جنوبی که همزمان با 26 مرداد سالروز ورود اولین 
گروه آزادگان به میهن اسالمی در سالن ایثار بیرجند 
برگزار شد افزود: اگر امروز قدرت های بزرگ از جنگ 
با جمهوری اسالمی می ترسند براساس مطالعاتی 
بوده که بر پایه وجود قدرت اراده است. وی گفت: 

آزادگان با صبر و استقامتی که داشتند، اراده را بر 
پیروی از مکتب دین ثابت کردند و این مهم امروز 

سبب ترس قدرت های بزرگ شده است. وی اظهار 
کرد: مسایلی که بر آزادگان گذشته را با هیچ سخن 

و قلمی نمی توان بیان کرد و پرونده ای است که نزد 
خدا بررسی می شود و ارزشمند است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارنیزدر این 
مراسم گفت: رشادت های رزمندگان اسالم در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن، وظیفه پاسداشت را برای 
جامعه روز به روز سنگین تر می کند.خوش خبر افزود: 
خدمت آزادگان در دوران دفاع مقدس را آیندگان 
بیش از پیش درک خواهند کرد زیرا این عزیزان 
بدون هیچ چشمداشتی برای دفاع از اسالم و کشور 
جانفشانی کردند. وی گفت: اندوخته های دهه 6۰ 

آزادگان شاید با شرایط جامعه امروزی متفاوت باشد 
اما باید همواره قدردان زحمات آنان باشیم.

معاون استاندار بیان کرد: تجاوز و بی رحمی دشمن 
بود که  این در حالی  و  به خوبی درک کردیم  را 
ناکام  کشور  مرکز  در  وقتی  دشمن  هواپیماهای 
می شدند آتش را بر سر مناطق مرزی می ریختند و 
این وضع در ایالم به خوبی حس می شد. وی اظهار 
کرد: امیدواریم به عنوان خدمتگذاران مردم و نظام، 
دفاع  ارزش های  و  راحل  امام  و  شهدا  آرمان های 

مقدس را با والیتمداری پاسخگو باشیم.

امام جمعه بیرجند: جنگ امروز نبرد اراده ها است
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اعزامتیمپینگپنگاستانبهدومین
المپیاداستعداهایبرترکشوردراصفهان

تیم پینگ پنگ استان به دومین المپیاد استعداهای برتر 
کشوردر اصفهان اعزام شد. حمیدی، سرپرست هیأت 
استان اعالم کرد تیم پینگ پنگ استان شامل آقایان 
پویااحراری ،حسین یعقوب نژاد، مصطفی طاهری و 
معراج محمودی به عنوان بازیکن،سیدحسین حسینی 
مربی و حسین رفیعی سرپرست به این مسابقات که از 
تاریخ 27 لغایت 31 بصورت تیمی و انفرادی برگزار می 

شود ، اعزام  شدند.
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غالمی-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
فردوس، از انجام عملیات روکش آسفالت در محور 
فردوس-دیهوک  به طول 4 کیلومتر و اجرای ماسه 
آسفالت محور اسالمیه باغستان به طول 5 کیلومتر 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان، آخوندی اظهار کرد: 
این پروژه ها بصورت امانی و پیمانی در مدت زمان 
دو  ماه ازابتدای تیرامسال آغاز گردیدکه برای اجرای 
این عملیات بالغ بر22 میلیارد ریال و از محل اعتبارات 
کرد:  بیان  وی  است.  شده  هزینه  ملی  و  استانی 
است  کیلومتر  -دیهوک 45  فردوس  محور  طول 

که26کیلومتر از محور فردوس- دیهوک در سالهای 
گذشته بهسازی و آسفالت شده است همچنین 4 
کیلومتر ادامه این مسیر حد فاصل کیلومترهای 29 تا 
33  و با اعتبار12 میلیارد ریال در سال جاری آسفالت  

و به بهره برداری رسیده است. 
آخوندی یاد آور شد: در ماه جاری اقداماتی جهت 
ایمن سازی نقاط پرخطر حوزه استحفاظی شامل 
نصب   ، شیروانی  شیب  اصالح  و  سازی  شانه 
گاردریل، نصب چشم گربه ای ، اجرای “پریماک” 
و نصب چراغ پلیس مجازی توسط این اداره انجام 
گرفته است. وی اظهار کرد:جاده ها از اموال عمومی 

،نگهداری  ،حراست  حفظ  گذار  قانون  که  است 
تعریض و هرگونه فعالیتهای مرتبط با آن را به این 
اداره محول نموده ،بدیهی است ایمن نمودن محورها 
برای سالمت عبور و مرور و توسعه آتی راهها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است رئیس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان فردوس خاطر 
نشان ساخت هدف نگهداری راه تقلیل میزان خرابی 
راه و  افزایش عمر آن،کاهش هزینه های استهالک 
وسایل نقلیه با تامین سطوح عبور مناسب و مطلوب و 
همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدن به موقع 

به مقصد با تامین ایمنی است.

اجرای بیش از 9کیلومترروکش آسفالت در حوزه شهرستان فردوس 

دومین جشنواره موسیقی جوان خراسان جنوبی، با 
معرفی افراد و گروههای موسیقی برتر به کار خود 
پایان داد. به گزارش صدا و سیما، در این مراسم 
برگزیدگان رشته های پیانو، تار، سنتور، گیتار، دف، 
کمانچه، ویلن و فلوت در رده های سنی زیر ۸ سال، 
۸ تا 14 سال، 14 تا 22 سال، 22 تا 29 سال معرفی 

و از آنان تجلیل شد.همچنین از 5 گروه موسیقی 
برتر، خانواده مرحوم جلیل رفیعی از پیشکسوتان 
رشته موسیقی، 3 تن از اساتید موسیقی و همچنین 
پدیده موسیقی  به عنوان  قاین  از  بهزادی  هومن 

کشور قدردانی شد.
نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در 

این جشنواره 12۰ هنرمند و 15 گروه از شهرستانهای 
سرایان، فردوس، قاین و بیرجند رقابت کردند.ناصری 
فرماندار بیرجند هم در مراسم اختتامیه این جشنواره 
برای  را فرصتی مناسب  این جشنواره  برگزاری   ،
شناسایی ظرفیتهای جوان مستعد در بخش موسیقی 

و معرفی آنان به کشور اعالم کرد.

معرفی افراد و گروههای برتر جشنواره موسیقی جوان
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هرکس مطیع و پیرو خدا باشد از قهر و کارشکنی
 دیگران باکی نخواهد داشت.
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شهر طبس مسینا، خیابان احمد زاده غربیآسبادهای جان محمد طبس مسینا1

آسبادهای محله آسیاباد 2
شهر طبس مسینا، خیابان خیرآبادطبس مسینا1

آسبادهای محله آسیاباد 3
شهر طبس مسینا، خیابان خیرآبادطبس مسینا2

آسبادهای محله آسیاباد 4
شهر طبس مسینا، خیابان خیرآبادطبس مسینا3

شهر طبس مسینا، شهید احمد زاده غربیخانه و آسباد پرناک طبس مسینا5

روستای علی آباد شریف، جنب مدرسه شهید باهنر آسبادهای علی آباد شریف6
علی آباد

روستای دستگرد، کوچه مسجد جامعآسباد دستگرد7

شهر اسدیه، خیابان کشاورز، نبش کوچه کشاورز 13آسبادهای اسدیه8

آسبادهای حسین آباد9
روستای حسین آباد، ما بین جاده روستای

 علی آباد شریف به کالته محمدعلی، 4 کیلومتری 
جنوب روستای علی آباد، غرب جاده

آسبادهای درخش10
قهستان، درخش، خیابان ولی عصر)عج(، انتهای

 ولی عصر)عج(3 ، پایین تر از مقبره زهرایی

قهستان، آسیابان، خیابان جهاد، جهاد2 پشت کمیته آسبادهای آسیابان 111
امداد امام خمینی

آسبادهای آسیابان122
قهستان، آسیابان، خیابان معلم، انتهای خیابان معلم، 

سمت راست جنب دکل مخابراتی )روبروی سالن 
ورزشی(

آسبادهای گیت13
روستای گیت،شمال روستا، کنار قنات و مزار ، 200 

متری روستا

آسبادهای بیدسک14
روستای بیدسک، ورودی روستا سمت چپ، 200 

متری روستا

روستای منند، ورودی روستا سمت راست، شهرکآسبادهای منند15

آسبادهای آویشک16
روستای آویشک، سمت غرب روستا، در فاصله 100 

متری

روستای گز، 250متری غرب روستا کنار قناتآسباد گز17

روستای نگینان، شمال روستا، پشت مسجدآسبادهای نگینان18

روستای نوغاب هندواالن، بلوار فلسطینآسبادهای صالحی نوغاب هندواالن19

روستای آسفیچ،ارتفاعات 2 کیلومتری جنوب روستاآسباد آسفیچ20

روستای تقندیک، شمال شرقی کل حسن صباحمعدن سنگ آسباد تگ سنگ زنی21

آگهی ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت به ثبت 
آسبادهای شناسایی شده با مشخصات مندرج در فهرست ذیل در فهرست آثار 
ملی اقدام نماید، لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، از مالک یا مالکین 
محترم دعوت می گردد ظرف یک ماه از انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد 
و مدارک معتبر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
خراسان جنوبی به نشانی بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 23 مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم 

مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
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روستای چهارفرسخ، واقع در وسط روستای چهار فرسخمجموعه آسبادهای میان ده چهار فرسخ22

خیابان یادگار امام کوچه آسبادهاآسبادهای شهر نهبندان23

روستای گوند مجاور قلعهآسبادهای گوند24

روستای خوانشرف خیابان امام خمینیآسبادهای خوانشرف25

روستای خونیک سفلی بلوار حضرت ابوالفضل )ع(آسبادهای خونیک سفلی26

روستای چهارفرسخ خیابان امام خمینی مجاور قبرستانآسبادهای چهارفرسخ کنار قبرستان27

روستای میغان مجاور قلعهآسبادهای میغان28

روستای خونیک علیا مجاور قبرستانآسبادهای خونیک علیا29

روستای همند ورودی روستا مجاور قبرستانآسبادهای همند30

روستای رومه مجاور مزارع )کشمون(آسبادهای رومه31

روستای چهارفرسخ، مجاور قبرستان جنوب روستا چهار فرسخآسبادهای کنار قبرستان  چهار فرسخ32

شهرستان نهبندان، روستای سربند گویادآسبادهای سربند گویاد33

شهر شوسف، واقع در قلعه قدیمی و مخروبه در شرق شوسف و در فاصله 280 متر از جاده آسبادهای شوسف34
بیرجند-  زاهدان

شهرستان نهبندان، روستای طارقآسباد طارق35

روستای دهسلم، واقع در 2300 متری جنوب روستا و 200 متری غرب قلعه دهسلمآسباد دهسلم36

روستای استونند، واقع در میانه روستاآسبادهای استونند37

روستای زینل آباد، 1500 متری شمال غربی روستای زینل آباد، شرق جاده بندان به طبسینآسبادهای زینل آباد38

روستای الوند، حاشیه روستاآسبادهای الوند39

روستای خونیک سفلی ارتفاعات شرقی روستامعدن سنگ آسباد کوه سنگ آس40

ند
رج

 بی
ان

ست
هر

ش
روستای فالرگ، در انتهای روستا در ارتفاعات قرار داردآسباد فالرگ41

روستای غیوگ، باالی تپه میان روستاآسبادهای غیوگ42

روستای رق بغل، درفاصله 250 متری سمت چپ ورودی روستاآسبادهای رق بغل43

شهرستان بیرجند، روستای آسوآسبادهای آسو44

روستای گازار، 500 متری شمال شرق روستاآسبادهای گازار45

روستای آرویج، واقع در یک کیلومتری شمال غربی روستا در دامنه تپه کنار رودآسبادهای آرویج46

روستای شیخان، 100 متری جنوب شرقی روستاآسباد شیخان47

کیلومتر 3 جاده رکات روبروی مرغداری زینلی در سمت چپ جادهآسباد و آسیاب حسن سبیلی رکات48

شهرستان 
روستای خور، نرسیده به ورودی روستا دست چپآسباد خور49خوسف
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شهر درح، واقع در ضلع شمالی محله قدیمی درح و شرق شهر درحآسبادهای درح50

شهرمود، در فاصله 600 متری از جاده بیرجند-زاهدان نرسیده به مود دست راست آسباد مود51
جاده خاکی

روستای کالته شیر، یک باب واقع در ضلع شمالی روستا و یک باب هم واقع درآسباد های کالته شیر52
500 متری جنوب روستا کنار رودخانه

شهرستان شربیشه، روستای شوشکآسباد شوشک53

روستای زولسک، در فاصله 130 متری ضلع جنوب شرقی روستاآسباد زولسک54

روستای تگ بهارمز، در فاصله 1.5 کیلومتری شمال شرقی روستاآسبادهای تگ بهامرز55
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روستای آویج، واقع در حاشیه ضلع غربی روستاآسباد روستای آویج56ش

روستای سراب، ضلع شمال غربی روستاآسبادهای روستای سراب57

روستای نارگندل، در فاصله 200 متری جنوب غربی روستا باالی تپهآسبادهای روستای نارگندل58

روستای روم، در فاصله 130 متری غرب روستا باالی تپهآسبادهای روستای روم59

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

سرمایه گذار جهت تکمیل 
کارخانه بسته بندی

زرشک نیازمندیم       
09150905729

موبایـل اویـن 
طرح توزیع سیم کارت رایگان

)ایرانسل،همراه اول،رایتل(
به مدت محدود

به همراه شارژ و اینترنت
آدرس: نبش کارگران۳  /  ۳2۳177۸۳

قابل توجه همشهریان بیرجندی  مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات 
امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس  09151۶1۳917 - جعفر خسروی


