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معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد
ورود دادگستری
 به موضوع تصادفات جاده ای

کسب دالر از زهرمار
تاکنون درباره دوستی بین انسان و حیوان بسیارشنیده اید و افرادی را سراغ 
دارید که در محیط زندگی خود از حیواناتی همچون سگ یا گربه به عنوان 
حیوان خانگی نگهداری می کنند. اما حیوانات دیگری نیز هستند که کمتر به 
آن ها توجه می شود، با این وجود برخی افراد تمایل به نگهداری از آنان دارند. 
موردی که در این گفتگو به آن پرداخته ایم ، در نوع خود بیش از حد عجیب 
است!“مسعود امیرآبادی زاده “ ، 32 ساله ، اهل بیرجند، خزنده شناس و زیست 
شناس جانوری است و سالهاست در کنار مارها زندگی می کند. او در 12 سالگی 
متوجه می شود زهر مار هیچ اثری بر بدنش ندارد، از. . مشروح در صفحه 3

صفحه ۵

سوت پایان انتظار

*هرم پور

 آماری که
 افتخار نیستند!

 بدون هیچ مقدمه ای لطفاً به این آمار 
توجه کنید؛ »میانگین جهانی مرگ و میر 
در اثر تصادفات جاده ای حدود 17 فقره به 
ازای هر صدهزار نفر جمعیت است. این 
عدد برای کشورهای اروپایی حدود 9 فقره 
به ازای هر صد هزار نفر و در کشور ما 
یعنی ایران، حدود 20 فقره در هر صد هزار 
نفر جمعیت است. به عبارتی ما بیشتر از دو 
برابر اروپایی ها و میانگین جهانی تلفات 
جاده ای داریم!  در سال 1397، ما 17 هزار 
و 138 نفر کشته در حوادث جاده ای  ایران 
داشته ایم که نسبت به سال 1396 حدود 
تعداد  است!  داشته  افزایش  درصد   1/2
مجروحان تصادفات..  ادامه در صفحه 2

 

 

 

آزادسازی کشتی کافی 
نیست باید خسارت بدهند

رئیسی :

صفحه  2

جامعه دارد تاوان 
دوره احمدی نژاد را می دهد

جالیی پور: 

به توافق هسته ای با
 ایران احترام می گذاریم

ماکرون :

صفحه  2

صفحه  2

 اتصال بیرجندبه راه آهن سراسری4سال دیگر

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6۱66  560  09۱5  - صغیری

جناب آقای حاج علی اکبر کریم پور و خانواده محترم وریدی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت

 مرحومـه معصومـه وریـدی
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت 

الهی و برای بازماندگان داغدار صبر و بردباری مسئلت دارم.
سید علی موسوی خواه

جناب آقای سید علی اسماعیل زاده 
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند 

انتخاب آن اتحادیه را به عنوان اتحادیه نمونه صنفی شهرستان 
تبریک عرض نموده، از زحمات جناب عالی برای این صنف کمال تشکر و تقدیر 

داشته و توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
پایگاه  مقاومت شهید علی رضایی )اتحادیه پوشاک بیرجند(

دانش آموز عزیز جناب آقای  علی رجبی
خبر مسرت بخش موفقیت تان در 

کسب رتبه برتر کشوری مرحله دوم المپیاد نانو
 تکرارحدیث افتخارآفرینی دانش آموزان این سرزمین و نوید بخش فردایی بهتر برای کشور می باشد. 

بی گمان ایران سربلند با تکیه برچنین استعدادهای درخشان مسیر توسعه و پیشرفت
 را هر چه سریع تر طی خواهد نمود. 

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت درخشان خدمت جناب عالی، خانواده محترم و مربیان و مسئوالن 
زحمتکش برایتان از درگاه خداوند موفقیت های روزافزون مسئلت دارم.

محمدحسین یکه خانی - مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

روابط عمومی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خراسان جنوبی ایمنی  و افزایش عمر ساختمان،امنیت به هنگام زلزله، با نظارت و حضور کامل نظام مهندسی ساختمان.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر عزیزم

 مرحومـه حاجیـه کنیـز زرنگ 
در مشهد مقدس را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 98/5/30 ساعت 15 الی 16 
از محل غسالخانه به سوی خانه ابدی برگزار می گردد. 

ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده جمعه 98/6/1 
از ساعت 10 الی  11 صبح در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
حاج غالمحسین زرنگ و سایر فامیل وابسته

با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان محمـد شبانی
)پیشکسوت با اخالق و زحمتکش عرصه ورزش( 
رابه اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز چهارشنبه 
98/5/30 ساعت 5 بعدازظهر از محل بهشت 
متقین برگزار می گردد، حضور سروران معظم در این 
مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان و جامعه ورزش شهرستان بیرجند خواهد بود.
خانواده مرحوم وبستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  

مرحوم حاج محمدرضاآسمانی
  )بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم 
تشییع و تدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه 98/5/30 

ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل غسالخانه
 برگزار می گردد

  تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های : آسمانی، دانشورمظفری، پورحاجی،مهاجر، مهدی زاده و سایر فامیل وابسته
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پیش بینی ظریف درباره 
رئیس جمهور آینده آمریکا

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
احتمال پیروزی مجدد ترامپ را باال می دانم، گفت: 
البته به نظر نمی رسد سیاست های حمایتی اقتصادی 
در درازمدت به اقتصاد آمریکا کمک کند. احتمال اینکه 
ترامپ 4 سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد، زیاد 

است.

جالیی پور: جامعه دارد تاوان 
دوره احمدی نژاد را می دهد

حمیدرضا جالیی پور گفت: در دوره آقای احمدی نژاد، 
ضربه ای به کمر این کشور زده اند که هنوز بلند نشده 
است. وی گفت: می خواهیم مدیریت جهانی کنیم و 
این قطعنامه ها کاغذ پاره است در حالی که معلوم 
شد کاغذ پاره نیست. دست ایران زیر ساطور شورای 
امنیت رفت. باز شانس آوردیم با رای مردم در سال ۹۲، 
دولتی سر کار آمد که برجام را درست کرد تا دست ما از 
زیر ساطور بیرون آید. آن دوره اصاًل قابل دفاع نیست 
همچنان جامعه دارد تاوان دوره احمدی نژاد را می 
دهد. با خالی بندی که کشور را نمی شود اداره کرد.

ماکرون: به برجام احترام می گذاریم

 امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: پاریس به 
توافق هسته ای با ایران احترام می گذارد و پاریس در 
راستای کاهش تنش ها در منطقه فعالیت کرده است.

رئیسی: آزادسازی کشتی 
کافی نیست باید خسارت گرفته شود

حجت االسالم رئیسی گفت: بعد از آزاد شدن کشتی 
نفتکش حال باید به دنبال گرفتن خسارت بود چون 
این میزان از توقیف فقط به آزادسازی کفایت نمی کند.

می گویند ترامپ آخرین 
رئیس جمهور آمریکا ست

جمهوری  ارتش  راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس 
اسالمی گفت: آمریکا دچار افول قدرت شده و جایگاه 
ابرقدرتی آن تنزل پیدا کرده و خیلی زودتر از آنچه 
که فکر می کنیم سرنوشت شوروی برای آمریکا رقم 
خواهد خورد. امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان افزود: 
برخی از نظریه پردازان آمریکایی می گویند ترامپ 
آخرین رئیس جمهور آمریکاست و این کشور بعد از 

رئیس جمهور فعلی، دچار فروپاشی خواهد شد.

 ادامه دریافت شبای بانکی مشموالن برای واریز سود سهام عدالت

 تسنیم- سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکت های سرمایه پذیر 
در حالی از سال ۹5 تا کنون در حال اجرا است که مشموالن برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای 

حساب بانکی خود و اعضای مشمول خانوار خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

آماری که افتخار نیستند! 
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( داریم!  در سال 13۹7، ما 17 

هزار و 138 نفر کشته در حوادث جاده ای  ایران داشته 
ایم که نسبت به سال 13۹6 حدود 1/۲ درصد افزایش 
داشته است! تعداد مجروحان تصادفات جاده ای ایران 
هم 365 هزار نفر بوده است)دقت کنید؛ 365 هزار نفر!( 
ودردناک تر از همه اینکه در آمار 4۲ نفری کشته شده 
های روزانه تصادفات جاده ای کشور، هر روز 7 تا 8 نفر 
کودک معصوِم بی گناهِ هم وطن، یعنی چیزی حدود 
13 درصد آمار کل کشته های جاده ای، سهم ویژه 
دارند! از طرفی  بر اساس اعالم رسمی مسؤوالن استان، 
خراسان جنوبی در آمار تلفات تصادفات درون شهری، 
باالتر از میانگین کشوری قرار گرفته است! و تازه تر 
اینکه همین هفته قبل اعالم شد؛ آمار متوفیان تصادفات 
استان ما در چهارماهه اول سال جاری،  38 درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛  
5 هزار و 400 فقره تصادف که هزار و  67۲ فقره از 
آن جرحی، ۹۲ فقره فوتی و 3 هزار و 700 فقره هم 
خسارتی بوده است! ظاهراً آمار رسمی نشان می دهد در 
این مدت ۲ هزار و 544 نفر هم در تصادفات مجروح 
شده اند که این هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲  
درصد افزایش نشان می دهد.« بیایید دوباره و چندباره 
آمار باال را بخوانیم، کمی با تأمل بیشتر، و این بار کمی 
هم روی این آمار با هم فکر و بحث کنیم،  و در کنارش 
حداقل یکبار، یا خجالت بکشیم یا واقعاً تأسف بخوریم 
و تصمیم درستی بگیریم! یکی از اساتید برجسته برنامه 
ریزی و روانشناسی اجتماعی در یکی از کتابهایش، با 
الگو از  رمان »آرزوهای بزرگ«)اثر چارلز دیکنز(، در 
زندگی ما ایرانی ها از َسندُرمی به نام »سندرم هاویشام« 
نام می برد؛ در رمان آرزوهای بزرگ، خانم »هاویشام« 
زنی میانسال در دهه پنجاه زندگیست که به دلیل 
شکست عشقی در جوانی دچار فروپاشی عصبی شده و 
با همان لباس عروسی و سفره عقد و کیِک خورده نشده 
عروسی در عمارت خود جلوس کرده و ساعت ها را از 
حرکت بازداشته  تا در لحظه رسیدن نامه ی  کسی که 
به او وعده ازدواج داده بود، باقی بماند. دست آخر هم خانم 
»هاویشام« در آتش سوزی عمارت می میرد و ثروتش را 
برای دیگران  به جا می گذارد! این سندرم بی توجه به 
آنکه  ژن خوب باشیم یا ژن بد، ظاهراً در وجود بیشتر 
ما ایرانی ها یافت می شود؛ »صفت نامطلوب موروثِی 
بدون  آنها  کردن  مرور  و  وقایع  کردن  ارزیابی  مدام 
تصمیم گیری برای انجام یک اقدام عملی مثبت«. نمی 
خواهم در این مجال کوتاه جای پژوهشگران اجتماعی 
بنشینم و نتیجه گیری کنم که آمار باالی تصادفات ما 
از بخشی از مؤلفه های اخالقی و رفتاریمان یعنی بی 
نظمی، عصبانیت، خودخواهی، بی توجهی به قانون و 
تعلیم ناپذیری و حتی مقاومت ما در برابر نظم  اجتماعی 
و قانون ستیزی خبر می دهد، بگذارید به همین گالیه 
بسنده کنم که همه ما کم دقتیم، نه چیز دیگر. این کم 
دقتی برای ما شهروندانی که در استانی مدعی فرهنگ 
باال و استعدادهای خوب و دین مداری و مؤمن پروری 
زندگی می کنیم، نه فقط زیبنده نیست بلکه عیب بزرگی 
هم به حساب می آید! دین، فرهنگ، ایمان و توجه به 
دستورات پیامبر اخالق و ائمه اطهار علیهم السالم در 
چنین جاهایی می تواند نمود داشته باشد و کاربردی 
جلوه کند، وگرنه وقتی نمودی از آن فرهنگ و دین 
مداری را در زندگی های اجتماعی مان نداشته باشیم 
و نبینیم، دین، فقط ادعا و لقلقه ی زبان ماست.  بیایید 
»سندرم هاویشام« را از درونمان پاک کنیم، با نگاهی 
ذهنی به جسم بی جان و  پاک و معصوم کودکان بی 
گناهِ از دسته رفته که در حقیقت مقتولین کم دقتی های 
ما بزرگترها شده اند، با استفاده از همه ظرفیت ها به 
ویژه ظرفیت های مردمی مثل سازمانهای مردم نهاد، 
از همین ماه برای کاهش آمار تصادفات تصمیمی 
عملی بگیریم و همان را عملیاتی کنیم. من به شدت 
با نگاه ویژه ای که فرماندهی محترم انتظامی استان در 
مصاحبه اخیرشان در باره لزوم ورود رسانه ها به بحت 
مهم کاهش تصادفات مطرح کردند، موافقم و آن را 
ضروری و حتمی می دانم. پلیس واقعاً چه کاری بیشتر 
از آنچه هست می تواند انجام دهد؟  چه بسا اگر تمام 
جاده های استان، دو بانده که چه، چهاربانده هم شوند، 
و چه بسا اگر همه ی جاده های استان به دوربین های 
قوی تر هم مجهز شوند، و چه بسا اگر گشت های 
پلیس و جریمه ها و تذکرات به ما دوبرابر هم شوند، باز 
تا ما فرهنگ رانندگی و اخالق محوری نداشته باشیم، 
کسب رتبه های باالتر تلفات تصادفات  دور از انتظار 
نخواهند بود. باور کنید که بخشی از حضور در محور 
مهم توسعه، تالش در حوزه توسعه محور شدن اخالق 
و فرهنگ ماست؛ دو مقوله ای که حداقل در حوزه نظم 
اجتماعی کمتر به آن توجه می کنیم و فقط یکی از 
نتایجش، چالش نه چندان افتخار آمیز کسب رتبه باالتر 
از میانگین کشوری در تصادفات درون شهری است؛ 
آماری که نه فقط      افتخارآمیز نیستند بلکه موجب 

خجالت هم می شوند!
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید( 

نماینده مجلس: قیمت واقعی
 ارز زیر 10 هزار تومان است

حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لزوم راه اندازی 
بازار متشکل ارزی را یادآور شد و اظهار کرد: نرخ  واقعی 
ارز باید زیر قیمت 10 هزار تومان باشد. این اقتصاددان با 
تاکید بر اینکه اگر بنده هم جای رئیس کل بانک مرکزی 
بودم، بازار متشکل را در شرایط کنونی بازگشایی نمی کردم، 
گفت: »وضعیت کنونی بازار ارز خوب است و نیازی نیست 

تکانه ای جدید در این بازار ایجاد شود.«

بخشش کامل بدهی های
 مالیاتی تا پایان مهرماه

معاون سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر گفت: سازمان امور 
مالیاتی در راستای اقدامات موثر در سال تولید و حمایت از 
کاالی ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مودیان 
مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در 
قالب بخشنامه ای ابالغ شد. وی تصریح کرد: بر اساس این 
بخشنامه مقرر شد تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی 
غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی 
مالیاتی خود کنند صد در صد جرائم مالیاتی آن ها بخشوده 
شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به 
ازای هر یک ماه برای بخش های تولیدی ۲ درصد و برای 
سایر بخش ها 4 درصد از مالیات آن ها کم خواهد شد و این 

بخشنامه تا پایان سال ۹8 ادامه دارد.

قیمت بلیت اتوبوس در ایام
 اربعین گران نمی شود

میزان- رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری با بیان اینکه 
قرار نیست بلیت اتوبوس در ایام محرم و اربعین به مقصد 
پایانه های مرزی عراق تغییر کند، گفت: تمام ناوگان 
اتوبوسی و مینی بوسی کشور برای ارائه خدمات به زائران 

حسینی بسیج شده اند.

جلوگیری از سقوط ایران خودرو 
با افزایش قیمت محصوالت!

یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پی برکناری 
می رسد  نظر  به  گفت:  ایران خودرو  مدیرعامل 
حد  از  بیش   سقوط  از  جلوگیری  برای  ایران خودرو 
ارزش تولیدات به واسطه کاهش تعداد تولید، قیمت 
محصوالت خود را افزایش داده است. وی اذعان کرد: 
در  شاغل  انسانی  نیروی  تعداد  بودن  ثابت  فرض  با 
شرکت های خودروسازی نظیر ایران خودرو در سال ۹8 
نسبت به سال ۹7، می توان نتیجه گرفت که بهره وری 
عوامل تولید )نیروی کار( در سال ۹8 در شرکت های 

مذکور به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

تسنیم-  درحالی که سازمان اداری و استخدامی 
صندوق  مدیرعاملی  پست  احراز  شرایط 
بازنشستگی کشوری را تأیید کرده، سخنگوی 
دولت ایراد نهادهای نظارتی درباره شرایط احراز 
پست را عامل کنار گذاشتن صالحی عنوان کرد.
در روزهای اخیر ماجرای برکناری رئیس صندوق 
بازنشستگی کشور به یکی از چالشهای رسانه ای 

دولت تبدیل شد.
ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی 
گفته  این که  و  بازنشستگی  صندوق  رئیس 
می شود وی با دستور رئیس جمهور برکنار شده 

است، گفت: کمال بی انصافی است، مدتهاست 
می دانیم که این بحث مطرح است و نباید به 
خوانش  کنیم،  منتسب  رئیس جمهور  دستور 
خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول 
سازمان های نظارتی اعالم کردند که با توجه به 
ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان 
بود،  اعالم کرده  به صراحت  را  این  محاسبات 
حتی در دوره ای که مرتضوی این مقام را کسب 
کرد، دیوان  به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. 

این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.
بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط 

با  رابطه  در  اخبار  کشور،  محاسبات  دیوان 
صندوق  رئیس  تحصیلی  رشته  انطباق  عدم 
بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه ها 
منتشر شد.گفتنی است؛ اشاره سخنگوی دولت 
به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب 
بوده است. بعد از اعالم نتیجه استعالم دیوان 
محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواستار برکناری صالحی شدند.
این در حالی است که پس از حواشی ایجادشده 
و  اداری  سازمان  موضوع،  این  خصوص  در 
استخدامی کشور طی نامه ای به وزارت کار، 
در  صالحی  انتصاب  که  است  کرده  اعالم 
است. بالمانع  کشور  بازنشستگی  صندوق 
در این نامه آمده است؛ در خصوص انتصاب 
می شود:  اعالم  صالحی  میعاد  سید  آقای 
و  ارسالی  مستندات  و  مدارک  به  عنایت  با 
تبصره  اساس  بر  و  به عمل آمده  بررسی های 
و  رفاه  نظام جامع  قانون ساختار  ماده 17   1
تأمین اجتماعی )مصوبه 1383/۲/۲1 مجلس 
سمت  در  نامبرده  انتصاب  اسالمی(  شورای 

با رعایت ضوابط مربوطه بالمانع  پیشنهادی 
است. اما خبرنگار تسنیم، برای بررسی بیشتر 
سازمان  از  استعالم  دریافت  دلیل  و  موضوع 
رئیس  از  را  این موضوع  استخدامی  و  اداری 
این سازمان پیگیری کرد. جمشید انصاری در 
پاسخ به پرسش تسنیم تأکید کرد؛ بر اساس 
تبصره ذیل ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه 
به تصویب مجلس  اجتماعی که در سال 83 
رسیده، آمده است؛ کلیه کسانی که به عضویت 
مثل  مدیریتی  ارکان  از  یکی  در  صندوقها 
و... منصوب  نظارت  مدیرعامل، عضو هیئت 
می شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با 
5 سال سابقه در یکی از رشته های مدیریت، 
باشند. و...  پزشکی  انفورماتیک،  حسابداری، 

وی با بیان اینکه بر این اساس برای کسانی 
منصوب شوند  پستها  این  در  که می خواهند 
استعالم  استخدامی  و  اداری  سازمان  از  باید 
فروردین  در  متأسفانه  گفت:  شود،  انجام 
از  استعالمی  شد  انجام  انتصاب  این  که  ماه 
نیامد. به عمل  استخدامی  و  اداری  سازمان 

تناقضهای جدید در ماجرای برکناری رئیس جوان

مسکن  انقالب  شهری  بنیاد  مسکن  معاون 
مسکن  دریافت  متقاضیان  گفت:  اسالمی 
از  نفر می توانند  زیر 100 هزار  در شهر های 
شهریور در سامانه طرح ملی مسکن  ثبت نام 
کنند. جواد حق شناس افزود: دولت 400 هزار 
اقشار  مسکن  تأمین  برای  مسکونی  واحد 
ضعیف را در دستور کار قرار داده است که از 
این تعداد ساخت  100 هزار واحد آن به عهده 
بنیاد مسکن است. وی با اشاره به اینکه تفاوت 
 طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر در این 
است که قبل از ساخت واحد های مسکونی، 
از  گفت:  است،  مدنظر  ساخت  برای  تقاضا 
استفاده  طرح  این  در  مهر  مسکن  تجربه 
از ساخت واحد های مسکونی  کردیم و قبل 
تقاضا  دارای  مکان های  شناسایی  به  اقدام 
شده  شناسایی  تقاضا  که  به طوری  کردیم 
است. وی بیان کرد: سامانه مراحل پایانی را 

طی می کند، اوایل شهریور ثبت نام به صورت 
آزمایشی از شهر کرمان آغاز می شود بعد از 
10 روز استان های دیگر به آن اضافه می شود، 
 بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان، پایش افراد کمتر 
از یک ماه صورت می گیرد. حق شناس افزود: 
افرادی که واجد شرایط هستند می توانند اقدام 
به ثبت نام در سامانه کنند البته متقاضیان نیز به 
دو دسته تقسیم بندی شده اند؛ افراد دارای زمین 
و افراد فاقد زمین. وی تصریح کرد: افرادی که 
دارای زمین هستند تسهیالت ساخت و مجوز 
برای ساخت در اختیار آن ها قرار می گیرد و 
دولتی  اراضی  از  نیز  زمین  فاقد  افراد  برای 
که در اختیار این طرح است استفاده می شود 
به طوری که با سازندگان وارد مذاکره می شویم 
و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به توافق 
می رسیم و در سامانه قیمت ها بستگی به نوع 
پروژه درج خواهد شد. وی ادامه داد: یکی دیگر 

از امتیازات این طرح این است که در تأمین 
خدمات زیرساخت و روساخت هیچ مشکلی 
بودن  تقاضامحور  به دلیل  زیرا  ندارد،  وجود 
پروژه ها سریع ساخته و در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد. معاون مسکن شهری  بنیاد مسکن 
 انقالب اسالمی درباره تسهیالت ارائه شده به 
این طرح گفت: با توجه به توافقاتی که با بانک 
مسکن صورت گرفته است  متوسط تسهیالت 
تا 75 میلیون تومان با سود 18 درصد است 
این تسهیالت نیاز به سپرده گذاری ندارد و 
و  می رسد  نیز  تومان  میلیون  سقف 100  تا 
البته بانک مسکن کنار این تسهیالت جعاله 
نیز پرداخت می کند. وی بیان کرد: تسهیالت 
75 میلیون تومانی  یا به صورت تسهیالت خرید 
به خریدار پرداخت می شود یا اینکه تسهیالت 
انبوه سازان  انبوه سازان پرداخت می شود و  به 
دهند. انتقال  را  تسهیالت  این  می توانند 

حق شناس اضافه کرد: متقاضیان باید در زمان 
اولیه هزینه جزیی پرداخت کنند و بعد از تأیید 
نهایی وضعیت متقاضیان باید 30 تا 50 میلیون 
تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کنند  و 
دو دهک اول  مانند  اقشار کم درآمد که شامل 
سازمان  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد 
بهزیستی هستند نیازی به آورده اولیه ندارند.

وی ادامه داد: افرادی که زمین در اختیار دارند 
می کنند  ساخت  به  اقدام  انفرادی  به صورت 
شرایط برای آن ها فراهم است و تسهیالت ارائه 
می شود، اما در ساخت گروهی از  انبوه سازان 
می شود. استفاده  صالحیت  دارای  گروهی 

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از شهریور امسال

اصالحیه
پیرو آگهی چاپ شده دعوت مجمع 
عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه 
روزنامه  در  بیرجند،  پزشکی  علوم 
مورخ ۹۸/۵/۲۷ شماره ۴۴۲۴  تاریخ 
 برگزاری جلسه به روز یکشنبه 

۹۸/۶/۱۰ اصالح می گردد. 
هیئت مدیره

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰
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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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۱۴ و کالسه شماره ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ صادره هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۰ قاینات : قطعه مفروزه مزرعه و قنات قومنجان  پالک ۳- اصلی آقای حسن 
خسروی قومنجان ) از محل مالکیت حسن و حسین و محمد فرزندان کربالیی علی ردیف ۷۰ دفتر توزیع اظهارنامه( فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۴ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۶۶۰۲۱۲ در ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت ۲۲۴۱۱/۸۵  مترمربع در قسمتی از پالک 

۳- اصلی واقع در روستای قومنجان بخش ۱۰ قاین خریداری شده از فرزندان کربالیی علی و غیره محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۵/۳۰    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۶/۱۶   علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

تاسیس شرکت کیمیا آفرینان بارثاوا )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ به شماره ثبت ۵۹۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۲۰۳۵۶ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : رشته نیرو : دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام 
و خاص. رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و مخازن ذخیره نفتی و خطوط 
انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز و سازه های دریایی نفت و گاز ) به جز استخراج و اکتشاف و بهره 
برداری معادن نفت و گاز پتروشیمی وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی ( رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط 
به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات 
تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، 
کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، 
و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب . رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه 
گاز رسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، 
گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال )آسانسور پله برقی ( سیستم 
های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه 
پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک . رشته ساختمان و ابنیه : در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه 
های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها . رشته راه سازی : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده های فرعی 
و اصلی ، بزرگراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، فرودگاه ها ، تونل ها ، پل ها ، راه های زیرزمینی و 
سیستم های حمل و نقل شامل : ) تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی . رشته حفاظت و مرمت آثار 
فرهنگی و تاریخی: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اجرای طرح های ، رفع خطر، پاکسازی، استحکام بخشی، مقاو م سازی، مرمت، 
بهسازی، بازسازی، نوسازی و احیاء آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی و ساماندهی کالبدی و منظری ابنیه، بافت ها و محوطه های 
تاریخی می باشد. واردات و صادرات ماشین آالت، مصالح و لوازم مورد نیاز در زمینه ی تخصص های فوق الذکر - خرید و فروش محصوالت 
و ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای فوق - اخذ اعتبارات و تسهیالت مالی از موسسات مالی و اعتباری و بانکی در سراسر کشور 
 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، شهدا ، شکیبا محمودی ، کوچه شهدا ۳ ، خیابان شهدا ، پالک ۰ ، مجتمع مجتمع تجاری 
قائم ، طبقه سوم ، واحد ۹ کدپستی ۹۷۱۶۶۴۱۹۸۳ 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 ۹/۴۵۰۸/۳۱ مورخ 
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ نزد بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه دانشگاه بیرجند با کد ۴۵۰۸ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم 
زهره صباغ گل به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۸۱۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای مرتضی مقری فریز به شماره ملی 
۰۰۶۲۹۵۱۸۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم فروغ مقری به شماره ملی ۰۶۴۰۲۴۷۷۳۳ به سمت مدیرعامل به 
 مدت ۲ سال و به سمت عضو 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 مرتضی مقری فریز ) رئیس هیئت مدیره ( با 
شماره ملی ۰۰۶۲۹۵۱۸۸۲ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم الهام ناصح به شماره 
ملی ۰۶۵۱۹۵۳۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محمدحسن مقری به شماره ملی ۰۶۵۲۰۱۱۸۷۱ به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۶۶۰۶۱(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۱۳۵ موضوع دعوی فاطمه خالقی نیا به طرفیت کبری کالته بجدی و غیره به 
خواسته تقسیم ترکه ۱- یک باب منزل مسکونی فاقد سند مالکیت واقع در بیرجند، خیابان کارگران، کارگر جنوبی ۳ پالک ۸۱ 
مساحت عرصه حدود ۲۰۰ مترمربع، مساحت اعیان حدود ۱۵۰ مترمربع، بنای قدیمی ساز با سازه خشت و گلی و آجری. دارای 

یک انشعاب برق و یک انشعاب آب که به مبلغ ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است. ۲- یک باب منزل مسکونی فاقد سند مالکیت 
واقع در بیرجند روستای کالته بجدی، خیابان امام خمینی )ره ( ۱/۳ پالک ۲۶، مساحت عرصه حدود ۲۸۹ مترمربع و اعیان بنای موجود 
در ملک دارای سازه خشت و گلی و سقف گنبدی بوده که به مرور زمان تخریب شده و در حال حاضر قابل سکونت نمی باشد و دارای یک 
انشعاب برق که به مبلغ ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 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. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۳۲۳ در قبال محکومیت آقای مهدی اشرف زاده فرزند محمود به پرداخت 
مهریه خانم زهرا علیزاده ، یک دستگاه سواری سمند مدل سال ۱۳۹۱ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ۲۶۶ د ۳۷ 

ایران ۳۲ متوقف در پارکینگ ثامن متعلق به شخص ثالث توقیف و مطابق نظریه کارشناس خودرو تا مورخ ۹۸/۷/۸ بیمه با تخفیف 
دو ساله دارد. وضعیت الستیک های جلو ۷۰ درصد و الستیک های عقب ۵۰ درصد سالم می باشد. وضعیت و تجهیزات داخل اتاق 
شامل صندلی ها ، جلو داشبرتی ، آمپرجات خوب درب عقب سمت راست قدری فرو رفتگی دارد در تمامی سطح درب گلگیر عقب 
سمت چپ قسمت انتهایی و کاپوت عقب مقداری جزئی خیلی کم )جمعا درسه نقطه( قلم گیری شده است با توجه به وضعیت ظاهری 
خودرو در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت در بازار خرید و فروش خودروها قیمت کارشناسی مبلغ چهل میلیون تومان ارزیابی شده 
 است و قرار است از طریق مزایده در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۱/۳۰ صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده(
به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
 اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
و  کالسه ۹۷۱۹۸۱  های  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
فرزند سرور  مالکی  نوشین  اجرایی خانم   ۹۷۱۸۵۶

محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۲۴/۶۷۸/۱۵۴ ریال در حق آقای 
کیوان عباس پور و شرکت توسعه ابنیه تاسیسات کیوان )سهامی 
خاص( و مبلغ ۶/۶۲۱/۷۶۴ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص 
ثالث در قبال بدهی محکوم علیه تعداد ۵ کوپ سنگ گرانیت سبز 
جنگلی مجموعا به وزن حدود ۸۰ الی ۸۵ تن واقع در معدن حاشیه 
شهر بیرجند )روستای مزگ( معرفی و توقیف و به مبلغ چهارصد 
میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در 
مورخ ۹۸/۶/۱۱  از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
 خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت عماد ره سازه شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت ۵۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۰۰۸۵ به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ تصمیمات ذیل  مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد : ۱ - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و به 
موجب گواهی بانکی شماره ۱۴۲/۱۷۸۳-۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
بانک صادرات شعبه شهدا بیرجند مبلغ دو میلیارد ریال به حساب 
۰۱۱۰۴۱۶۶۱۳۰۰۵ شرکت واریز گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 
۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ ۲۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۰۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی 

با نام عادی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۶7۶۳۳(

آگهی تغییرات شرکت دژ ره نوین خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۶۰۴ به استناد 
ملی ۰۶۵۱۹۳۸۸۵۶  به شماره  زنگویی  علی  آقای   -  ۱ : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵  مدیره  هیئت   صورتجلسه 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دوستی نیا به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۴۶۵۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن باقری 
نژاد به شماره ملی ۰۶۵۵۱۸۵۰۵۹۲ به عنوان منشی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲-آقای علی زنگویی به 
شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۸۸۵۶ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه 

های اداری با امضای آقای علی زنگویی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۸۸۵۶ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۶۹۸۳7(

آگهی نوبت دوم  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  ۱۰ روز از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۳  
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
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یک پایگاه بهداشتی و درمانی در بیرجند افتتاح شد

 ایرنا - پایگاه بهداشتی و درمانی شهری شهید رامین عبقری با اعتبار ۵۲۵ میلیون تومان در بیرجند افتتاح شد.مدیرعامل مجمع خیران سالمت در آیین افتتاح این طرح که با حضور معاون توسعه مدیریت و 
منابع استاندار، مادر شهید رامین عبقری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، گفت: این طرح به متراژ ۲۵۰ مترمربع و در زمینی به مساحت یکهزار مترمربع در خیابان شعبانیه احداث شد.حسینی افزود: این 

با عرض سالم وتبریک عید غدیر، الزم دانستم تشکر کنم طرح بهداشتی با اعتبار ۵۲۵ میلیون تومان افتتاح شد که از محل کمک خیر تهرانی، مادر شهید رامین عبقری و با  مشارکت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مجمع خیران سالمت استان به بهره برداری رسید.
از برگزاری جشن ها و مراسم عیدغدیرکه واقعا برای چند 
روز شور و حال قشنگی به شهر داد. به ویژه تشکر می 
کنم از مسجد چهارده معصوم سه راه اسدی که همه ی 
مناسبت ها را با شور وشوق خاصی برگزار می کند همراه با 
بوی اسپند و آب پاشی و... که در همه اعیاد برگزار می شود .
یک شهروند 
با سالم خدمت استاندار محترم تقدیر و تشکرمی کنم 
از تدبیری که حضرتعالی درخصوص  روستاهای استان 
اندیشیدید به عنوان یک شهروند درمیانی ازحضرتعالی 
تشکر می کنم، روستایی در 18کیلومتری شمال شهرستان 
درمیان می باشد جای افتخار است تراکنش جمعیتی این 
روستا ازشهرهای درمیان بیشتر است.روستای نوغاب بخش 
مرکزی شهرستان درمیان باالی هزارخانوار روستایی ساکن 
هستیم نسبت به جمعیت خدمات نداریم و از سفر حضرتعالی 
به این روستا محروم شدیم هیچ تدبیری برای این روستا 
ندارد.  وجود  می کشد،  یدک  که جمعیت یک شهررا 
درخواست داریم ازحضرتعالی سرزده به این روستا سفرکنید.
91۵...468

سالم لطفاعلت تاخیر۲/۵ساعتی اتوبوس بیرجند-کرج در 
تاریخ 98/۵/۲9را از شرکت مسافربری ایران پیما جویا شوید. 
91۵...3۵9

تصویری  گزارش  یه  لطفا  روزنامه،  محترم  مسئوالن 
ازفضای سبز داخل بلوک های سایت ارتش شهرک امام 
علی)ع( بگیرید و ببینید که بعد از1۰ سال زحمت تعاونی 
مسکن چطور شهرداری با ندادن آب و آخرش با سوزاندن 

درختان خودش را راحت کرد! 
91۵...8۰6

سالم قابل توجه مسئوالن محترم، دادستانی ، شهرداری 
خمینی  درمصطفی  واقع  لواش  نانوایی  وبهداشت، 
 درطبقه باالی نانوایی اقدام به نگهداری و پرورش سگ 
 می نماید و همچنین نان این نانوایی بسیار بی کیفیت 
می باشد.لطفا مسئوالن نامحسوس  بازدیدی از این 

مکان داشته باشند.باتشکر
91۵...۲33

با سالم چرا پارک روستای حاجی آباد فضای سبز، خوبی 
ندارد. لطفا دهیاری محترم برایش چاره ای بیندیشد. 

91۵...13۵
 چند روز پیش رفتیم نماز ظهر را در محل نماز خانه حامی 
) وابسته به زندان بیرجند و واقع در 1۲ کیلومتری جاده 
خوسف(خواندیم واقعا یک مکان خیلی تمیز ، شیک و 

مرتبی بود می خواستم از مسئوالن زندان تشکر کنم.
9۰۵...31۲

دیشب به بیمارستان تامین اجتماعی رفتم و اطالعیه 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
خصوص ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها را دیدم.از 

هرکس که مبتکر اینکار بوده بسیار تشکر می کنم.
 91۵....۲1۲

حسینی- تاکنون درباره دوستی بین انسان و حیوان بسیارشنیده 
اید و افرادی را سراغ دارید که در محیط زندگی خود از حیواناتی 
همچون سگ یا گربه به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند. 
اما حیوانات دیگری نیز هستند که کمتر به آن ها توجه می شود، 
با این وجود برخی افراد تمایل به نگهداری از آنان دارند. موردی 
که در این گفتگو به آن پرداخته ایم ، در نوع خود بیش از حد 
عجیب است!“مسعود امیرآبادی زاده “ ، 3۲ ساله ، اهل بیرجند، 
خزنده شناس و زیست شناس جانوری است و سالهاست در کنار 
مارها زندگی می کند. او در 1۲ سالگی متوجه می شود زهر مار 
هیچ اثری بر بدنش ندارد، از همان دوران تاکنون به کشف دنیای 
این آفریده زیبا و کمی ترسناک ! خداوند عالقه پیدا کرده و اکنون 
در حال تحقیق بر روی زهر مار و عقرب با همکاری دانشکده 

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

زهر مار هیچ تاثیری بر من ندارد
وی درباره شروع عالقه خود به مارها سخن می گوید و عنوان می 
کند: در کودکی از تیرماری در خانه نگهداری می کردم ، روزی 
انگشت دستم را نیش زد، اما از ترس این که خانواده ام مار را از 
بین ببرند چیزی به کسی نگفتم. بعدها متوجه شدم این گونه مار 
نیمه زهردار بوده و زهر هیچ تاثیری بر روی من ندارد. از همان زمان 
تاکنون مارهای گوناگونی داشتم ، حتی گاهی در خانه رهایش می 
کنم، نه من به آنها کاری دارم و نه آن ها به من! در تمام این سالها 
نیز متوجه شدم اگر به مار استرس وارد شود، خلوص زهر پایین می 
آید و تاثیر دارویی آن کمتر می شود. خوشبختانه رفتار من با مارها به 
گونه ای است که هیچ گونه استرسی از خودم به آنها وارد نمی کردم.  
معتقدم “خدا اراده کند و خلق کند، انسان بیندیشد و خلق کند” اکنون 
نیز سعی دارم در جهت علمی این هدیه ای که خداوند به من داده 

است گام بردارم.

گونه های جانوری استان فوق العاده خاص هستند
امیرآبادی با بیان این که خراسان جنوبی به لحاظ وجود گونه های 
جانوری، فوق العاده خاص است، ادامه می دهد: در این استان گونه 
های مار جعفری یا اِکیس به عنوان دومین مار زهردار ایران ، افعی 
شاخدار ایرانی که درسمت آبگرم لوت بیشتر یافت می شود و درصد 
بیشتری از زهر آن را “هموتوکسین” تشکیل داده است و کفچه مار یا 
مار کبری)ناجا اکسایانا یا کاسپین( با درصد بیشتر نوروتوکسین در زهر 
یافت می شود. همچنین از بین گونه های عقرب، خراسان جنوبی 
دارای عقرب “ادنتوبتوس” دوریه یا عقرب حفار، عقرب “مزوبوتوس” 
و عقرب “اندراکتونوس کراسیکودا”)عقرب دم پهن( یا نیمه حفار می 
باشد.وی با اشاره به این که زهر مار “ناجا اکسایانا” موثر در درمان 
بیماری های العالج از جمله صرع و سرطان باالخص سرطان 
سینه می باشد، خاطرنشان می کند: به طوری کلی مارهای زهری 
ضررشان کمتر از فایده آن ها است. البته اگر آزاری به آنها رسانده 

نشود ضرری هم ندارند.

زهر عقرب استان   باالترین خلوص را دارد
وی درباره زهر عقرب نیز  بیان می کند: شرق ایران از ظرفیت 

باالیی برای تهیه زهر برخوردار است زیراقلیم کویری منطقه موجب 
شده خلوص زهر در باالترین میزان خود قرار بگیرد، برای مثال زهر 
عقرب غرب کشور 7۵ درصد خلوص دارد اما زهر عقرب خراسان 
جنوبی 9۰ درصد خلوص داشته و در کاربردهای دارویی موثرتر است. 
جالب است بدانید زهر عقرب فقط به سلول های سرطانی حمله می 
کند.به گفته وی به همراه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به این نتیجه 
رسیدیم تا زهر این مارها را جایگزین داروهای کورتنی کنیم. به عنوان 
مثال یکی از شایع ترین قرص ها “کاپتوپریل” است که از زهر مار 

تهیه شده و برای بیماران قلبی استفاده می شود.
این خزنده شناس جانوری با اشاره به این که متاسفانه در ایران 
دیر به مقوله استفاده از زهر مار پرداخته شده است، یادآور می شود: 
کشورهای جهان اول و دوم مدتهاست از این طریق، انواع سرطان 
ها را درمان می کنند. حتی از زهر عقرب دارویی به نام “اسکوییزین” 
تولید کرده که در درمان بیماری ایدز موثر است. هر چند این دارو 
تاییدیه رسمی FTA آمریکا را داشته و به تمام دنیا رفته است، اما 
در ایران از آن خبری نیست! خیلی محدود پزشکان کشور از وجود 
این دارو مطلع هستند که همین موضوع نشان می دهد برای معرفی 

ظرفیت های زهر عقرب و مار، جای کار بسیاری داریم. 

پروژه شکست خورده پرورش عقرب
امیرآبادی با بیان این که زمانی صدا و سیما برای پرورش عقرب تبلیغ 
می کرد و حتی مجوز انجام این کار هم داده می شد، اضافه کرد: 
اما پس از مدتی جلوی این کار را گرفتند . در مقطعی از زمان، شایعه 
شده بود افغانستانی ها خرید فروش عقرب در کشور انجام می دهند 
و عقرب سیاه را از ایران می خرند، در صورتیکه اصل ماجرا غیر این 
بود. عقرب سیاه اصلی ، متعلق به آفریقا بوده که از طریق افغانستان به 
عنوان واسط به ایران می آید، بیشتر آن را نیز پولدارهای کشور چین 

به دلیل خواص درمانی که دارد خریداری می کنند. 
عقرب سیاه منطقه شرق کشور که باب خرید و فروش آن مطرح 
شده بود کامال متفاوت با عقرب سیاه آفریقا می باشد و خواص دارویی 
کمتری به نسبت آن دارد.وی ادامه می دهد: در همان زمان افراد 
بسیاری در استان مزرعه پرورش عقرب راه اندازی کردند اما چون 
علم استفاده از آن را نداشتتند روی دستشان مانده است! من نیز می 
توانم شعبه پرورش عقرب تاسیس کنم اما تکنسین خاص خود را 
می خواهد و باید حتما زیر مجموعه نهادی همچون دانشگاه بیرجند 
باشد. خوشبختانه بتازگی دانشگاه شهید بهشتی تهران به طور جدی 
در استفاده از زهر عقرب و مار وارد شده است و این موضوع جای 

خوشحالی دارد.

نوشتن مقاله ای درباره درمان با زهر مار
این خزنده شناس اهل خراسان جنوبی ، درباره شروع کار حرفه ای 
خود بیان می کند: سال 93 همسرم را به علت سرطان از دست دادم. 
برای من این موضوع و این که نمی توانستم کاری انجام دهم بسیار 
سخت بود. آن زمان مطالعاتی در زمینه درمان سرطان با زهر مار 
داشتم اما هنوز دارویی ارائه نشده بود. این موضوع عاملی شد تا جدی 
این کار را دنبال کنم. سال 96 شروع کار حرفه ای من بود زمانی 
که در جاده با ماری آسیب دیده روبرو شدم و او را برای درمان بردم. 

همان سال مقاله ای نیز درباره کاربردهای زهر مار نوشتم البته هنوز به 
چاپ نرسیده است. امیرآبادی با تاکید بر این که واژه “ سم “  از نظر 
من برای مار کاربردی ندارد و به جای آن باید از کلمه “ زهر “ استفاده 
شود، توضیح می دهد: حتی اینکه عنوان می کنند مار فقط حرارت 

را حس می کند تکدیب می کنم بلکه سایه اجسام را نیز می بیند. 
وی همچنین از برگزاری دوره آموزشی برای یگان حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی در 3۰ خرداد 98، خبر می دهد و می گوید: 
این دوره آموزشی با همکاری دکتر رستگار پویانی ، عضو هیئت 
علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، همچنین تاکنون برای 

تورهای کویرنوردی نیز دوره هایی برگزار کرده ام.

بسیاری تصور می کنند با مارها جادو می کنم
این خزنده شناس جانوری که دکترای افتخاری زیست شناسی خود 
را نیز از طرف دکتر رستگار پویانی، خزنده شناس برتر ایران دریافت 
کرده است، درباره خزندگان بیان می کند: این مخلوقات خدا، از نظر 
اکوسیستم طبیعت و هم قدرت زهر، موجودات بسیاری مثبتی هستند 
و حس مثبت را نیز سریع دریافت می کنند. همین موضوع موجب 
شده زمانی که در کویر بنشینم پس از مدتی مارها به سمت من بیایند. 
بسیاری تصور می کنند با مارها جادو می کنم ! اما فقط همان حس 
مثبت و آرامشی است که به مار می دهم. اولین باری که مار دستم 

گرفتم حس خیلی خوبی بود. خودم را بین مارها پیدا کردم.

راه اندازی نیمه انستیتوی زهرشناسی در بیرجند
امیرآبادی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت های دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در این حوزه اشاره و ادامه می دهد: خانم کیانی 
معاون غذا و دارو و حسینی مقدم مدیر اجرایی دانشگاه علوم پزشکی 

همکاری زیادی با من داشتند. اکنون نیز منتظر دکتر زهرشناسی 
هستیم که قرار است تا یک ماه و نیم دیگر ازمشهد به اینجا بیاید و 
با آموزش های ایشان نیمه انستیتویی برای تولید پادزهر از زهر مار 
راه اندازی کنیم. با این فعالیت می توانیم صنعت نوپای زهرشناسی 

را در استان خودمان پیش ببریم.وی با اشاره به این که در این مدت 
از دانشگاه هایدلبرگ آلمان نیز دعوتنامه همکاری داشته است، ادامه 
می دهد: اما با هدف کار برای استان خودمان این دعوت را رد کردم، 
با این که حتی من را به لحاظ مالی تامین می کردند و از خون من 

می توانستند پادزهر تهیه کنند. 

 افغانستان ماهیانه 10 میلیون دالر زهر
 را به کشورهای اروپایی می فروشد

وی در ادامه با انتقاد از این که متاسفانه در کشور خیلی ها دنبال 
استفاده از این علم نمی روند ، خاطرنشان می کند: فرانسه در سال 
۲۰11 رسما ساخت داروهایی با استفاده از زهر مار و عقرب را شروع 
و به تمام دنیا صادر کرد. همین موضوع تاثیر بسیاری نیز در اقتصاد 
این کشور داشت. عربستان نیز در این راستا با استرالیا مشغول به 
همکاری است. حتی کشور افغانستان ماهیانه 1۰ میلیون دالر زهر را 
به کشورهای اروپایی می فروشد. اما در ایران تنها فردی که توانسته 

با شرکت داروسازی “التوکسان”فرانسه ارتباط برقرار کند “ محمد 
فالح “ بود. امیرآبادی همچنین به فعالیت های آتی خود اشاره می 
کند و می گوید: درخواستی به شهرداری دادم تا بخش خزنده شناسی 
باغ وحش پارک جنگلی را در اختیار من قرار دهند، اما تاکنون پاسخی 
به درخواستم نداده اند. همچنین قصد دارم از ابتدای مهر به مدارس 
بروم تا دانش آموزان را با این گونه های جانوری و علم استفاده از آن 
آشنا کنم. زیرا عالقه من به مارها از زمان سوم دبستان شکل گرفت 
و اگر آن زمان فردی بود تا راهنماییم کند شاید امروز در این مرحله 

نبودم و پیشرفت بیشتری داشتم.

قیمت هر گرم زهر مار،  از 500 تا 4 هزار یورو!
درباره درآمدی که تاکنون از مارها کسب کرده است می پرسیم 
که پاسخ می دهد: با این که قیمت هر گرم زهر مار، از ۵۰۰ تا 4 
هزار یورو در نوسان است اما تاکنون تومانی از دانشگاه علوم پزشکی 
دریافت نکردم تا کار با موفقیت شروع شود.این زیست شناس 
جانوری درباره مهره مار نیز توضیح می دهد: متاسفانه مهره مار تقلبی 
در کشور بسیار بفروش می رسد و از آن سوءاستفاده می کنند. مهره 
مار اصلی فقط در مارهای ماده کبری یافت می شود ولی ترجیح می 
دهم به کسی اطالعاتی در این زمینه ندهم زیرا موجب از بین رفتن 
این گونه از مار می شود. جالب است بدانید مهره مار مهره مار حکم 
پادزهر را دارد و اگر روی جای نیش زدگی قرار بگیرد زهر را به خود 
می کشد.امیرآبادی همچنین کلیپی از فعالیت و دوستی خود با مارها 
تهیه کرده و به برنامه استعدادیابی عصر جدید ، با هدف تشویق 
انسان ها به محبت و عشق نسبت به همه موجودات از جمله مارها 
فرستاده است. وی سخن را با این شعر سروده خود پایان می دهد: 
بود سرتاسر عالم شعارم، که بیرجند بود افتخارم، هزاران مار وحشی 
رام کردم ،ز افعی ، مار کبری در کنارم، امیرآبادی باشد زگیتی افتخارم، 

ز خاک پاک ایران افتخارم.

کسب درآمد و اشتغال زایی از زهر مار
به همان اندازه که “مسعود امیرآبادی” طبیعت، مارها، عقرب ها و 
خزندگان را از نگاهی دوستانه و حتی عاشقانه شرح می دهد، باید 
به جنبه های علمی، صنعتی، دارویی و اقتصادی این موضوع نیز 
توجه ویژه ای داشت. همانگونه که دنیا از این ظرفیت بهره برده 
است و روز به روز در حال پیشرفت می باشد.خراسان جنوبی نیز 
بی بهره از این نعمت خدادای نبوده و با تمرکز بر روی آن می توان 
کسب درآمد و اشتغال زایی کرد ، البته ورود به این حرفه نیاز به 
دانش تخصصی و کار با برنامه دارد تا اتفاقی که در زمینه پرورش 
عقرب ها رخ داد و حتی سخن از انقراض نسل آن ها به دلیل 

برداشت بی رویه شده بود، دوباره تکرار نشود.  

کسب دالر از زهرمار

نی
سی

 : ح
سها

عک

این مرد مهره مار دارد

داروهای حاصل از خزندگان گران و پرطرفدار است 

اینجا نذری یا گوشت و برنج با نرخ دولتی نمی دهند. 
این وضع نوبت دهی پزشکان متخصص در کلینیک....

بیرجند است!
ارسالی به تلگرام آوا

آگهی تغییرات شرکت عماد ره سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5478 و شناسه ملی 14006460085 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان ابوالفضل محمد زاده اول به شماره ملی 5629955330 و 
علی اکبر غالمیان به شماره ملی 5620020231 و سید مرتضی محمودی به شماره ملی 0850019966 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای جواد غالمیان به شماره ملی 5620022986 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه 

قلی زاده به شماره ملی 1629937189 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )567635(

آگهی تغییرات شرکت عماد ره سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5478 و شناسه ملی 14006460085 به استناد صورتجلسه 
 هیئت مدیره مورخ 1398/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای ابوالفضل محمد زاده اول به شماره ملی 5629955330
به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اکبر غالمیان به شماره ملی 5620020231 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید مرتضی محمودی به شماره ملی 0850019966 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری با امضای آقای ابوالفضل محمد زاده اول )مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )567632(

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی بهدشت بشرویه شرکت تعاونی به شماره ثبت 216 و شناسه ملی 10360010122 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/25 و مجوز شماره 4355/184/11/205 مورخ 1398/05/09 اداره تعاون 
 روستایی شهرستان بشرویه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی فردوس به واحد ثبتی بشرویه به آدرس
“ استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ، بخش مرکزی ، شهر بشرویه، محله ))پاسگاه نیرو انتظامی (( ، کوچه جهاد 13 ، بلوار 

جهاد ، پالک 0 ، طبقه همکف« با کدپستی 9781679313 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )567793(

آگهی تغییرات شرکت دژ ره نوین خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 4767 و شناسه ملی 10360062604 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معلم ، بلوار معلم ، کوچه 7 تیر 10]معلم46[ ، پالک 33 ، طبقه 

دوم به کدپستی 9717737367 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )569835(

به شناسه ملی  به شماره ثبت 6025  تاریخ 1398/05/20  )با مسئولیت محدود( در  بهار سالمت کویر  تاسیس شرکت کیمیا 
 14008536390 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

خرید و فروش، تهیه و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های شرکت های داخلی و 
خارجی، فعالیت در زمینه امور بازرگانی و صنایع غذایی، تولید و بسته بندی آن، سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی و سایر 
موارد مندرج در موضوع فعالیت شرکت ، مدیریت اجرایی پروژه های صنعتی، بازسازی و نوسازی صنایع و ماشین آالت صنعتی و غیر 
صنعتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بسته بندی گیاهان دارویی و بسته بندی کلیه فرآورده های گیاهی، 
اسانس ها، عصاره ها و سایر اشکال آنها، واردات و صادرات کلیه داروهای دامپزشکی، واکسن ها، مکمل ها، افزودنی ها، مواد بیولوژیک 
و تجهیزات دامپزشکی، واردات و صادرات، خرید و فروش و پخش دارو، واکسن، مواد بیولوژیک، مواد بهداشتی انسانی، تامین داروهای 
مورد نیاز داروخانه های پزشکی اعم از منابع داخلی و خارجی، واردات و صادرات و تامین وسایل مورد نیاز ضروری، مصرفی و تجهیزات 
پزشکی جراحی، دارویی و آزمایشگاهی پزشکی، خرید و فروش بصورت عمده )استانی یا کشوری( صادرات و واردات و یا تولید این 
محصوالت، فعالیت در زمینه IT پزشکی و دامپزشکی، واردات و صادرات انواع دام زنده، فرآورده های خام دامی، نهاده ها و خوراک 
و مکمل غذایی دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، اسپرم و تخم مرغ نطفه دار،حیوانات حیات وحش، مواد ضد عفونی کننده، داروها، 
واکسن و کیتهای آزمایشگاهی و مواد بیولوژیک و تجهیزات دامداری و آزمایشگاهی، واردات و صادرات انواع مواد اولیه داروها و مکمل 
های پزشکی و دامپزشکی،شرکت در نمایشگها های فروش، مشارکت در همایش های بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در سمینار 
ها و کنفرانس های داخلی و خارجی، استفاده از تسهیالت ارزی، ریالی و اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی 
و اعتباری 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 ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز2 ، بلوار پویندگان شرقی ،

 کوچه پویندگان 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719136544 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم گلفام دردهن به شماره ملی 0011826118 دارنده 3000000 ریال سهم 
الشرکه آقای حمید ناصری به شماره ملی 0880133600 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد احمدی به شماره ملی 
1651758433 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم گلفام دردهن به شماره ملی 0011826118 به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای حمید ناصری به شماره ملی 0880133600 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و آقای احمد احمدی به شماره ملی 1651758433 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی با امضای آقای احمد احمدی )رئیس هیئت مدیره( و آقای حمید ناصری )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. 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 )568715(

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 139860308001002278 - 1398/5/26 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 علی دهقانی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652391850 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 67/24 
مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زینل دستی گردی 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 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 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/5/3۰         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/1۴طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند



موفقیت و انرژی

عادات فقیرشدن

اعتماد میان تان را شکل دهید

دوست داشتن فردی که به او اعتماد دارید آسان است؛ 
اما زندگی کردن با او دشوار است. روابط پایدار و بادوام 
تنها بر اساس اعتماد ساخته می شوند و تـنها با وجود 
اطمینان است که محیط امن و آرامـی برای رشـد روابط 

دوستانه پایدار بـه وجـود می آیـد.
اگر خواستار یک رابطه  دوستانه کـامـل و بـی نـقـص 
هستید، باید اعتماد کاملی به گذشته، حـال و آیـنـده 

خـود  داشـتـه بـاشـید.
چنین شـرایـط بـه سادگـی به دست نـمی آید؛ بلکه 
نیازمند زمان وهمچـنین تالش شـماسـت. اعـتـمـاد 
بـه آســانی از بـیـن می رود و شرایط به سختی به 
حالت اولیه  خود باز می گردد. امـا اگـر ذهـن خـود را 
بـر روی آن متـمرکـز کنید پاداش شما چـیزی نیست 
جز یک رابطه  دوستانه و صمیمانه که همیشه آرزوی 

آن را داشتید.

عاداتی که شما را فقیر مي کند 

داشتن اعتبار و آوازه خوش حسابی تأثیر زیادي بر 
زندگی مالی شما می گذارد. مواردی پیش مي آید 
که شما احتیاج دارید سریع پولی قرض کنید. اگر در 
بین دوستان و آشنایان خود به شخصی بدحساب 
معروف شوید، اعتبار خود را از دست خواهید داد. در 
این صورت ناگزیر می شوید تمام بار مالی پیش آمده 

در زندگی خود را تنها تحمل کنید.
افرادی که در زندگی خود تصمیم به تغییر می گیرند 
در واقع ثبات وضعیت خود را به خطر می اندازند که 

اشخاص کوته نظر از این وضعیت ترس دارند.
 چه طور می توانیم پولی را خرج کنیم که هنوز نداریم؟ 
تصور کنید کسی امروز با من تماس می گیرد و 
مي گوید تصمیم دارد سفارشی یک میلیون تومانی 
بدهد. من یک میلیون تومان پس انداز دارم. پیش از 
آن که این فرد سفارش خود را رسمی کند و پول 
بپردازد می توانم به بازار بروم و پس انداز خود را خرج 
کنم. افرادی که تفکرات فقیرگونه ایی دارند سال 
های سال با درآمد کم کار مي کنند و دائم از رئیس 
و همکاران خود گالیه مي کنند. این اشخاص از 
آغاز هفته کاری براي رسیدن روز جمعه روز شماری 
مي کنند و هر روز خسته و درمانده به منزل بر می 
گردند، ولی جالب است بدانید که جرأت استعفا از 
کارشان را ندارند برای این که همان طور که گفتیم 
از تغییر و به خطر انداختن ثبات وضعیت زندگی شان 

ترس دارند.
از این شاخه به این شاخه پریدن می تواند یکی 
از علل تهی دست شدن ما باشد. ولی باید کاهی 
ریسک کرد و از منابع گوناگون کسب درآمد داشت.

کمپرس گرم برای کاهش 
گوش درد کودکان

چه  هر  کودک،  ناراحتی  احساس  کاهش  برای 
از  زودتر گوش دردناکش را گرم کنید. این گرما 
درد کاسته و حتی جلوی تکثیر میکروارگانیسم ها 

را می گیرد. یک پارچه  تمیز را به آب گرم آغشته 
کنید، خوب بچکانید و آن را به مدت 5 دقیقه روی 
و سپس  کنید  دقیقه صبر  دهید. 10  قرار  گوش 
دوباره همین کار را تکرار کنید. همچنین می توانید 
گوش  روی  حرارتی  پَد  یا  گرم  آب  بطری  یک 

دردناک بگذارید. 

چرخاندن روغن نارگیل 
در دهان برای سم زدایی!

چرخاندن روغن نارگیل در دهان غیر از دفع سموم، 
 ترشح هورمون های تنظیم سوخت و ساز را تحریک 
مي کند و باعث کاهش وزن هم مي شود. این کار 

همچنین بوی بد دهان را از بین می برد، دندان ها را 
سفید مي کند و سالمت دهان را افزایش مي دهد. 
یک قاشق غذاخوری روغن طبیعي نارگیل را در دهان 
بریزید. آن را 15 تا 20 دقیقه در دهان نگه دارید و 
بچرخانید. بعد آن را بیرون بریزید و مسواک بزنید. تا 30 

دقیقه پس از این کار، چیزی میل نکنید. 

چای دارچین
 اکسیر سالمتی

چای دارچین تسکین دهنده و از بین برنده فشارهای 
همچنین  است.  نشاط بخش  و  آرام کننده  عصبی، 
خستگی و  سر دردهای ناشی از مشغله کاری را از بین 

می برد. پارکینسون و آلزایمر دو بیماری عصبی هستند 
که مصرف دارچین برای درمان و کاهش روند رشد این 
بیماری ها مؤثر هست. دارچین باعث تقویت حافظه و 
تمرکز شده و کارایی مغز را افزایش می دهد. چای 
دارچین باعث گشوده شدن رگ ها و بهبود گردش خون 

شده در نتیجه خستگی را رفع می کند. 

میوه ای برای رفع تشنگی 
و کاهش دمای بدن

تمبر هندی خنک کننده بدن بوده و براي برطرف 
کردن تشنگی هم موثر است. این گیاه دارای خواص 
ضد درد، ضد باکتری و ضد ویروسی است و براي نابود 

کردن انگل ها و کرم های بدن مفید است.  برگ این 
درخت به علت خواص درمانی بالینی که دارد مورد توجه 
است.برخی از بهترین خواص تمبر هندی، کاهش وزن، 
مراقبت در برابر سرطان و افزایش سالمت گوارشی 
هستند. این میوه  دارای  ویتامین هایی مثل ویتامین 

ث  و مواد  معدنی مقوی است.

خواص عرق شاتره برای 
تقویت کبد و نارسایی های آن

عرق شاتره تب بر می باشد و تبی که ناشی از ابتال 
به اقسام بیماری ها است را کاهش مي دهد. خواص 
همچنین  و  کبد  تقویت  براي  شاتره  عرق  دارویی 

نارسایی های آن بسیار موثر و مفید است. عرق شاتره 
ادرا آور است. براي درمان خارش بدن عرق شاتره را 
استفاده نمایید. عرق شاتره خواص مفیدی براي پاک 
سازی خون دارد. عرق شاتره با خواص درمانی که دارد 
باعث بهبود زخم های دهان مي شود. استفاده عرق 

شاتره نشاط و طراوت را به همراه می آورد.

به طور کلی، ناخن جویدن یک وضعیت حاد و نگران کننده نیست و این عادت اغلب به مرور زمان از بین رفته و خود 
به خود حل می شود ؛ بنابراین ممکن است در موارد خفیف، درمان خاصی الزم نباشد زیرا در موارد خفیف، ناخن جویدن 
منجر به عواقب جسمی یا اجتماعی مهمی نمی شود. روش های معمول دیگر هم شامل اعمال ماده بد طعم بر روی 
ناخن، مجازات و یا یادآوری کودکان برای متوقف کردن ناخن جویدن است که ممکن است موثر باشد ؛ اما این روش 
احتمال دارد که اضطراب را افزایش دهد. مشغول کردن کودک و یا ترغیب آن ها به انجام کارهای دستی مانند نواختن 
موسیقی، تمرین و فعالیت های ورزشی یا استفاده از توپ های کوچک مخصوص می تواند موثر باشد. برای ترک عادت 
ناخن خوردن، عالوه بر درمان های رفتاری و غیر دارویی، از درمان های دارویی هم استفاده می شود. در این میان، مهار 

کننده های بازجذب سروتونین می توانند در مدیریت ناخن خوردن موثر باشند.

نکات مهمی که زنان شیرده در دوران درمان خود باید به آن توجه کنند:
قبل از مصرف هر دارویی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

تنها داروهایی را مصرف کنید که ضروری هستند.) با نظر پزشک(.
در بعضی موارد چکاپ منظم نوزاد جهت بررسی بروز عوارض جانبی.

هیچ گاه سیگار نکشید.
اگر مجبور به مصرف دارو هستید نگران نباشید زیرا برای ادامه شیردهی موفق سالمت شما در اولویت است.
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نکات مهم  شیردهیراهکارهایی برای درمان ناخن جویدن کودک

اغلب کودکان از انرژی بسیار زیادی برخوردارند که با این انرژی 
بیش از اندازه به کودک شلوغ مشهور می شوند. شلوغ بودن در 
پر جنب و جوش بودن کودکان خالصه می شود اما در این جا 
چگونگی رفتار با کودک شلوغ اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند 
اینکه چگونه با این کودکان رفتار کنیم و چه رفتاری در قبال 

کارهای آن ها داشته باشیم تا بهترین رفتار و نوع برخورد باشد.
بسیار مهم است کودکان از نوع رفتاری که با آن ها می شود نوع 

رفتارهای خود را انتخاب می کنند .
خواب کامل روشي براي ایجاد آرامش: بهترین حالت خواباندن 
کودک این است که والدین با کودک، همراهي کنند، تلویزیون 

و المپ ها باید خاموش باشد و هیچ گونه صدا و یا عامل تحریک 
کننده دیگري وجود نداشته باشد، کودکي که در آغوش یکي از 
والدین با قصه مي خوابد، دچار کابوس هاي شبانه نمي شود و 
صبح که از خواب برمي خیزد بدخلقي نمي کند و آرامش بیشتري 
دارد. کودکان تا پایان 2سالگي با به دهان بردن اشیا، به شناسایي 
دنیاي خود مي پردازند و این امر درباره همه کودکان طبیعي است، 
بزرگساالن، در این دوره سني باید مراقبت بیشتري از کودک به 

عمل آورند تا مواد و اشیاي خطرناک را وارد دهانش نکند.
تخلیه انرژی کودکان: یکی از راه های آرام کردن کودک بازیگوش 
صحبت کردن با اوست.کودکان بازیگوش حرف زدن را دوست 

دارند. در صحبت کردن با بچه های بازیگوش دقت کنید روی 
رفتار او متمرکز باشید.

 برایش لوازم جدید بخرید: مطمئنا کودک 3 ساله  شما عاشق 
او  رشد  مانع  می تواند  سه چرخه  این  اما  است،  سه چرخه اش 
شود. همچنین برای او حلقه  هوال، راکت تنیس کوچک، اسب 
پالستیکی و توپ هایی در اندازه های مختلف بخرید. عالوه براین 
ممکن است بخواهید برای کودک تان دستگاه پخش موسیقی 
مخصوص به خودش را بخرید تا هر زمان که دوست داشت با 

موسیقی موردعالقه اش بازی کند.

چگونه کودک پر انرژی خود را آرام کنیم؟

آیه روز

و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته  اند معلوم دارد و دروغگویان را 
]نیز[ معلوم دارد. )سوره عنکبوت/ آیه 3(

سخن روز

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکالتش را حل کنند  همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا 
آب آن خشک شود.

سه شنبه   * 30  مرداد   1398 * شماره  4426
4

شماره 4426                        

523
8149
243
94

5218
62
784

6491
738

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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

145983762

768521439

923467185

479135826

356248971

812796354

631859247

594372618

287614593

جدول سودکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره 
پالک 376 ب 18 ایران 52 به نام محمد 

قندی با شماره ملی 0651409391 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

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

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

یک شرکت معتبر پخش 
مواد غذایی به تعدادی بازاریاب 

آقا با حقوق ثابت و پورسانت 
و بازاریاب خانم به صورت 

تلفنی با روابط عمومی باال برای 
شهرستان های  بیرجند، طبس، 

قاین، نهبندان وفردوس 
نیازمند است.

09365403880
32226589

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

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

قابل توجه مصرف کنندگان روغن زیتون ارگانیک
درختان زیتون جلگه ماژان به بار نشسته و می توان
 هر نوع روغنی با توجه به فیلترهای مختلف کارخانه
 بنا به سلیقه شما، روغن گیری کرد و تحویل نمود.

از مشتریانی که هر ساله نیاز به مصرف روغن زیتون 
تماس  شماره ۰۹۱۵۱۶۴۰8۷۶  با  شود  می  تقاضا  دارند 
گرفته تا با هماهنگی روغن خالص زیتون تحویل داده شود.
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خبر ویژه

ورزشی

اخبار کوتاه

راه اندازی آزمایشی دو ایستگاه دیجیتال درقاین ودرمیان

صدا و سیما-دو ایستگاه فرستنده ماهواره ای دیجیتال به مناسبت عید غدیر در شهرستانهای قاین و درمیان به صورت آزمایشی راه اندازی شد. با راه اندازی آزمایشی این فرستنده ها هزار و 137 نفر در روستاهای ورزگ، 
خونیک پایین و خونیک باالی بخش مرکزی شهرستان قاین و هزار و 879 نفر از مردم روستاهای فورگ و اره فورگ شهرستان درمیان از برنامه های 18 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی دیجیتال بهره مند شدند.

نظیف کار معاون فنی صدا و سیما گفت: برای راه اندازی آزمایشی هر کدام از این فرستنده های ماهواره ای دیجیتال 600 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی صدا و سیما و استانداری هزینه شده است.

*همزمان با فرا رسیدن دهه امامت و والیت، ۲36 
سری کمک جهیزیه به ارزش 708 میلیون ریال به 
زوج های نیازمند زیر پوشش کمیته امداد استان اهدا شد. 
*۲ طرح خیرساز بهداشتی و درمانی با اعتبار یک میلیارد 

و 3۵0 میلیون تومان در شهرستان درمیان افتتاح شد. 
*گروه جهادی میثاق جوانان و در دومین سال حضور 
خود در بخش درح و روستای مرزی گلوباغ حضور یافتند. 
*کارشناس هواشناس برای دو روز آینده شرایط جوی 

پایدار و یکنواخت در استان پیش بینی کرد. 

ورود دادگستری
 به موضوع تصادفات جاده ای

حسینی-معاون اول قوه قضاییه روز دوشنبه درمراسم 
تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، 
یکی از مسائل مهم  استان را میزان باالی تصادفات 
نسبت به جمعیت استان دانست و گفت: دستگاه قضا 
باید از ظرفیت نیروی انتظامی، راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و مردم در فرهنگ  سازی و تامین زیرساخت  ها 
بهره ببرد.بدون شک تامین زیرساخت های حمل و نقل 
و از طرفی فرهنگ  سازی صحیح  راهنمایی  و  رانندگی 
تا حد قابل مالحظه ای تصادفات را کاهش خواهد داد. 
در همین رابطه رئیس پلیس راه استان هم عنوان کرد: 
17۲ راننده در استان به دلیل مثبت بودن تست سالمت  
از ادامه رانندگی به مدت 6 ماه محروم و ضمن اعمال 
قانون و درج نمره منفی در سوابق رانندگی به مراجع 
قضائی معرفی شدند.سرهنگ رضایی در این باره افزود: 
از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و 771 فقره تصادف 
در راه های خراسان جنوبی رخ داده که یکهزار و ۵9۵ 
کشته و زخمی در پی داشته است. وی افزایش حوادث 
رانندگی در راه های استان را نگران کننده دانست و 
از  برخی  نتیجه بی توجهی  اضافه کرد: 117 کشته 
رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، 
نواقص موجود در راه ها و ناایمن بودن برخی از خودروها 
است. رضایی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه کنترل 
ترافیک از ابتدای سال گفت: از ابتدای سال جاری ۲0 
هزار و ۵3۵ فقره تخلف حادثه ساز رانندگان در جاده 
های استان اعمال قانون شده و 8۵1 خودرو به دلیل 
ارتکاب ۲ تخلف هم زمان توقیف و از ادامه تردد آنان 
جلوگیری شده است. وی کنترل تصادفات را عزم جدی 
پلیس دانست و از سایر دستگاه های متولی هم خواست 
که اقدامات ارتقای ایمنی شهروندان را تسریع بخشیده 

تا جلوی روند افزایشی تصادفات گرفته شود.

کنگره شهدای سادات برگزار می شود  

کنگره  گفت:  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  ایرنا- 
شهدای سادات استان 19دی امسال برگزار می شود. 
سردار قاسمی روز دوشنبه در دیدار ستاد مردمی و 
با  استان  سادات  شهدای  کنگره  پشتیبانی  کمیته 
نماینده ولی فقیه افزود: تاکنون چهار جلسه برای 
برگزاری هرچه بهتر کنگره شهدای سادات برگزار 
و  طراحی  کنگره  این  بنرهای  و  طرح ها  و  شده 
آماده چاپ است.سردار قاسمی بیان کرد: سرکشی 
از خانواده شهدای سادات را شروع کردیم و تاکنون 
از خانواده 11 شهید سید دیدار و سرکشی داشته ایم 
و سرکشی از بقیه خانواده شهدای سید در دستور ما 
قرار دارد. نماینده ولی فقیه هم در این دیدار گفت: در 
خیلی از دوران ها خاندان علی)ع( در مناطقی زندگی 
می کردند و جرائت نداشتند که بگویند ما سید هستیم 
و در این خصوص آیت ا... مرعشی نجفی میلیون ها 
و حضرت  علی)ع(  نسل حضرت  از  را  نفر سادات 
شناسایی  جهان  گوناگون  کشورهای   در  زهرا)ع( 
کرده که مصداق سوره کوثر هستند. وی افزود: در 
دوران های مختلف تعداد زیادی از اوالد علی)ع( بی نام 
و نشان در مناطق مختلف زندگی کرده اند، اما امروز 
با همه قتل و کشتارهایی که علیه این اوالد انجام 

داده اند، نسل حضرت زهرا)ع( فراگیر شده است.

 اعزام۲۱۳ گروه جهادی به
 مناطق  گوناگون استان

ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: تابستان 
امسال ۲13 گروه جهادی در قالب سه هزار و 100 
نفر به مناطق مختلف استان اعزام شدند. هنری در 
دیدار جهادگران استان با نماینده ولی فقیه دراستان 
افزود: از این تعداد 10 گروه جهادی میهمان بوده اند 
و تا پایان تابستان امسال یک هزار نفر جهادگر دیگر 
به مناطق مختلف استان اعزام خواهند شد. وی ادامه 
داد: گروه های جهادی میهمان سومین نوع گروه های 
جهادی هستند که در استان فعالیت دارند و اکثر آنها از 
دانشگاه های مرکز کشور هستند. وی گفت: اولین گروه 
جهادی استان تابستان امسال به  کاظمین اعزام شد و 
در آماده سازی مقدمات اربعین حسینی همکاری داشتند.
فعالیت  گفت:  دیدار  این  در  هم  فقیه  ولی  نماینده 
جهادگران برگرفته از مفاهیم و مکتب غدیر بوده و 
الگوی انسانیت است.حجت االسالم عبادی افزود: با 
جهادگران همراه هستیم و البته به گرد آن نمی رسیم، 
شما جوانان با حرکت انقالبی خود به حرکت جهانی و 
تمدن اسالمی خواهید رسید و گام دوم انقالب را بر 

خواهید داشت و به جهانیان نشان خواهید داد.

آغاز عملیات روکش آسفالت گرم 
محور القورات 

اداره راهداری و حمل و نقل  دادرس مقدم-رئیس 
جاده ای از آغاز اجرای روکش محور القورات خبر داد 
و گفت : در راستای افزایش ارتقاء ایمنی و نگهداری 
محور های مواصالتی بیرجند و به منظور رفاه حال 
کاربران جاده ای، آسفالت محور مذکور  به طول 7 
کیلومتر روکش می شودرضائی در حاشیه بازدید از 
جاده فرعی القورات اظهار کرد : روکش جدید از تقاطع 
روستای بلنجاب تا تقاطع محور آرین شهر-نقنج را در 
برگرفته که با اجرای این روکش رویه آسفالت این 
محدوده از محور، بازسازی و ترمیم خواهد شد.وی 
با  و  امانی  و  پیمانی  به صورت  پروژه  این   : گفت 
اعتباری بالغ بر ۲0 میلیارد ریال  از محل اعتبارات ملی 

و استانی هزینه خواهد شد.

شبکه خاوران جزء  برترین های کشور

تولیدات  جشنواره  دومین  و  بیست  کاوش-در 
مراکزاستانها سه هدهد و تندیس زرین به خراسان 
جنوبی تعلق گرفت. در مراسم اختتامیه این جشنواره که 
در بجنور برگزار شد در  بخش تحقیقات برنامه های 
پژوهش محور و پژوهشهای منجر به تولید هم در صدا 
و هم در سیما و مرکز برتردر حوزه پژوهش و تحقیقات 
عناوینی بود که به صداوسیمای خراسان جنوبی تعلق 
گرفت و تندیس و لوح سپاس جشنواره را علیرضا آینه 
تندیس  دریافت کردند.همچنین  دار مدیرکل مرکز 
بهترین برنامه ساز رادیویی در بخش بهترین برنامه های 
مسابقه و مستند رادیویی به برنامه “اسپلونک” ساخته 
مسعود خسروی تعلق گرفت . سومین تندیس جشنواره 
،دیپلم افتخار و جایز ه نقدی برترین تولید پژهش محور 
در بخش پژوهش برنامه ای هم به برنامه”سفر قندی” 
اثر مشترک آقای صادق صادقی و خانم ها زهرا بهروزی 
،هانیه پژمان تعلق گرفت. همچنین در روزهای ابتدایی 
جشنوراه هم مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی خوش 
درخشید و در بخش های مختلف اصلی و جانبی 
جشنوراه در حوزهای خبر،صدا، سیما ،پژوهش ، فضای 

مجازی و  واحد شعر موسیقی حائز رتبه های برتر شد.

مردم مراقب کالهبرداری به بهانه
 عید غدیر باشند 

ایرنا - رئیس پلیس فتا استان گفت: با توجه به قرار 
گرفتن در ایام عید سعید غدیر خم،شاهد هستیم که 
برخی مجرمان با سوءاستفاده از احساسات و اعتقادات 
مذهبی افراد، دست به کالهبرداری از آنان می زنند.

سرهنگ محمدپور افزود: یکی از این موارد جمع آوری 
نیازمندان  به  کمک  بهانه  به  مردمی  کمک های 
یا ارسال پیامک و تماس تلفنی به قربانیان تحت 
عنوان برنده شدن در قرعه کشی به مناسبت عید 
از کاربران فضای مجازی خواست  غدیر است.وی 
هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت 
اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای  مجازی 
یا پیام رسان های  موبایلی موضوع را از طریق نشانی 
آدرسwww.cyberpolice.ir بخش  به  فتا  پلیس  

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

نسل امروز غدیر را احیاء خواهد کرد

تسنیم-امام جمعه پردیسان قم گفت: نسل امروز 
این خبر برای جهان  احیاء خواهد کرد و  را  غدیر 
مایوس کننده است. حجت االسالم قوامی در جشن 
بزرگ عید سعید غدیر خم و دیدار با نماینده ولی 
فقیه در استان اظهار کرد: غدیر باید اطالع رسانی 
شود زیرا غدیر مهم ترین خبر تاریخ زندگی رسول 
خدا ست. وی افزود: هنرمندانه ترین اطالع رسانی در 
غدیر غم در 18 ذی الحجه بود که با وجود نبود 
شد.  انجام  اطالع رسانی  هنرمندانه ترین  امکانات 
قوامی با بیان این که انقالب اسالمی انقالب علوی 
است چون مردم پیام غدیر را خوب دریافت کردند 
اظهار کرد: خبر غدیر تمدن ساز است و هر نسلی از 

نسل قبل غدیری تر و علوی تر است.

رو نمایی از کتاب 
“تاریخ و جغرافیای بلوک القور” 

 غالمی-رو نمایی از کتاب “تاریخ و جغرافیای بلوک القور”
روز گذشته در روستای القور طی مراسمی با حضور آقایان امید 
 آخوندی و دکتر سعید شاطری عضو هیأت علمی دانشگاه
 بیرجند ومولفان ایت اثر وجمعی از فرهیختگان انجام شد. 
معرفی کامل این کتاب در روزهای آینده انجام خواهد شد.

آغاز اولین دوره مسابقات پارکور
 قهرمانی کشور 

اولین دوره مسابقات پارکور قهرمانی کشوردر رده سنی 
زیر 17 سال در بیرجند آغاز شد.این رقابتها در بخش 
پسران با حضور 100 ورزشکار از هفده استان کشور 
در دو بخش سرعت و فری استایل برگزار می شود. 
“اینچه درگاهی” رییس فدراسیون ژیمناستیک کشور 
در مراسم افتتاحیه این مسابقات، علت برگزاری این 
رقابتها را در استان، وجود ورزشکاران با استعداد  در این 
عنوان کرد.خراسان جنوبی با دو تیم از شهرستانهای 

بیرجند و طبس در این رقابتها حضور دارد.

اولین کاروان سالمت طرح نذر آب 
وارد استان  شد

کاوش-جانشین مدیر عامل جمعیت هالل احمر اظهار 
کرد: اولین کاروان سالمت هالل احمر دیروز وارد استان  
شد. لطیفی گفت: اولین کاروان سالمت هالل احمر 
در قالب طرح “نذر آب۲” وارد استان شد. وی با بیان 
اینکه اولین کاروان سالمت اعزامی از استان اردبیل 
است، افزود: استان چهار محال و بختیاری نیز به عنوان 
پشتیبان این کاروان را همراهی می کند. وی اعضای 
کاروان اعزامی را 30 نفر عنوان و بیان کرد: این کاروان 
به مدت سه روز در منطقه درح شهرستان سربیشه به 

ارائه خدمات خواهند پرداخت.

در مراسم معارفه مدیر کل جدید دادگستری عنوان شد

حسینی- روز دوشنبه مراسم تکریم و معارفه رئیس 
االسالم  با حضور حجت  استان  دادگستری   کل 
محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.  
که  این  بیان  با  نشست  این  در  اژه  ای  محسنی 
جرایم خشن در خراسان جنوبی کم است اما مساله 
موادمخدر باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: 
بیش از 60 درصد متهمان مواد مخدر در خراسان 

جنوبی، بومی استان نیستند. 
وی با تاکید بر این که دستگاه قضا با همکاری سایر 
نهادها و همفکری با سایر استان های همجوار باید 
برای این مهم چاره اندیشی کند ، تصریح کرد: در 
مردم خراسان جنوبی  کرد  باید تالش  اول  وهله 
گرفتار اعتیاد ، خرده فروشی و بعضا عمده فروشی 
نشوند و در مرحله دوم از ورود مواد مخدر به استان 
جلوگیری شود. به گفته وی  ازخانواده زندانیان مواد 
مخدر، خصوصا فرزندان آنان نیز باید حمایت شوند.
محسنی اژه ای در ادامه به پرونده های نزاع اشاره 
و افزود: علت بخشی از پرونده های نزاع، درگیری 
و توهین به خشکسالی ها و مسائل آب استان بر 
حل  شوراهای  در  سازش  و  طرح  با  اما  می گردد 
اختالف می توان بسیاری از پرونده ها را کاهش داد. 
وی با بیان این که در کاهش دعواهای منجر به 
ضرب و جرح می توان از ظرفیت آموزش و پرورش ، 
علماء و ائمه جمعه بهره مند شویم اظهار کرد: هر قدر 
در کاهش این موارد تالش شود خدمتی بزرگ خواهد 

بود که می طلبد در این زمینه طرحی نو دراندازیم.
معاون اول قوه قضاییه به مسئوالن دستگاه قضا 
توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد در اتاق خود را 
به روی مردم باز نگه دارید تا ارتباط مردم به آسانی 
انجام گیرد و این مهم گامی بزرگ در ارتباط با 

تکریم ارباب رجوع است.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که برای صیانت از 
نفوذ شیطان  مجموعه و همکاران خود در مقابل 
صفتان تالش کنید، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم 
حامل عدل باشیم و گره از کار مردم باز کنیم باید اول 
به وضع خودمان رسیدگی کنیم و بر نفس پیروز شویم 
زیرا تبعیت از نفس و اجرای عدالت در تضاد با همدیگر 

است.وی در ادامه سخنانش وجود حجت االسالم 
عبادی نماینده ولی فقیه در استان و محمدصادق 
معتمدیان استاندار، به عنوان دو فرد دلسوز و آگاه در 
منطقه را مایه خوشحالی دانست و گفت: رئیس دستگاه 
قضا در استان باید با تعامل همه جانبه بتواند از این 

ظرفیت بهره مند شود.
وی همچنین عید سعید غدیر خم  را از بزرگترین 
نبود  غدیر  کرد:  اضافه  و  دانست  مسلمانان  اعیاد 
که به این واقعه عظمت بخشید بلکه علی بن ابی 
اول قوه  اعتبار داد.معاون  طالب )ع( به غدیر خم 
قضاییه از نزدیک به 3 دهه فعالیت صیفی رئیس 
کل دادگستری استان در این مجموعه قدردانی کرد 
و خطاب به حجت االسالم حمیدی رئیس جدید  
دادگستری عنوان کرد: در نظر داشته باشید که این 
مردم سزاوار خدمت هستند و با دانستن این موضوع 
دل به کار ببندید. وی اضافه کرد: اقتدار نظام مقدس 
و  نیامده  دست  به  راحتی  به  اسالمی  جمهوری 
مرهون خون پهلوی حضرت زهرا )س(، امام حسین 
)ع( و بیش از ۲۲0 هزار شهید و ده ها هزار جانباز 
واالمقام است که باید در حفظ آن تالش کرد. به 
گفته وی یک شب زجر یک جانباز را نمی توان با 
خدمات روزانه ما مسئوالن مقایسه کرد زیرا شهید 
همان ابتدا به دیدار حضرت حق شتافته ولی جانبازان 

درد و رنج 30 ساله را به دوش می کشند. 

فقط 66 پرونده رسوب شده در استان داریم
صیفی رئیس کل پیشین دادگستری استان نیز با 
اشاره به اقدامات انجام شده در مدت مسئولیت خود، 
بیان کرد:  از سیاست های قوه قضاییه، رفع اطاله 
دادرسی است، زیرا رسیدگی به موقع به پرونده ها 
خود بخشی از اجرای عدالت است. در همین راستا 
در تمام حوزه های قضایی استان فقط 66 پرنده 
رسوب شده داریم. وی سیاست دیگر را سرعت 
بخشیدن به پرونده ها توام با دقت رسیدگی دانست 
و ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در 
دادسراها 30 روز، دادگاه کیفری و حقوقی یک ۲3 
روز، دادگاه کیفری و حقوقی دو ۲8 روز و دادگاه 
انقالب 13 روز است. همچنین در زمان حاضر 14 
هزار و 179 پرونده در دادسراهای استان،  449 
پرونده در دادگاه های تجدید نظر  و 34 پرونده در 

دادگاه کیفری یک در حال بررسی است. 

هزار و 6۰۷ پرونده منتهی به صدور 
حکم جایگزین مجازات های حبس

به گفته وی در سال گذشته، هزار و 607 پرونده منتهی 
به صدور حکم جایگزین مجازات های حبس شد.

به  اشاره  با  استان  دادگستری  سابق  کل  رئیس 
این که بالغ بر 3۵ درصد پرونده ها در شوراهای 
حل اختالفات منجر به صلح و سازش شده است، 
اضافه کرد: خراسان جنوبی اولین استانی بود که 
ابالغ الکترونیک اوراق قضایی در آن اجرا شد و 
اکنون بالغ بر 90 درصد اوراق از این طریق ابالغ 
می شوند. همچنین این استان در سایر طرح های 
فنآوری و اطالعات نیز به عنوان پایلوت انتخاب 
کیفری  جمعیت  کاهش  از  صیفی،  شود.  می 
محکومان مالی به ویژه مهریه در استان خبر داد 
و افزود: اکنون در تمام استان فقط 37 نفر بازداشتی 

محکوم مالی مهریه داریم.

کمتر از سه درصد از کشفیات مواد مخدر
 از مرزها وارد استان می شود

استاندار نیز ضمن معرفی خراسان جنوبی عنوان کرد: 
در این استان برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر 
اقدامات ویژه ای انجام شده است که از نتایج آن می 
توان به کشف 41 تن مواد مخدر در سال گذشته اشاره 
کرد. همچنین از ابتدای امسال کشفیات با 18 تن،  30 

درصد افزایش را نشان می دهد. 
معتمدیان خاطرنشان کرد: به دلیل اشرافی که بر 
مرزهای استان داریم کمتر از سه درصد از کشفیات 

مواد مخدر از مرزها وارد استان شده و عمده کشفیات 
از استان های جنوب شرق است. وی با اشاره به اینکه 
از پرونده ها که در  علی رغم وجود حجم باالیی 
دستگاه قضایی وجود دارد، سرعت و دقت در رسیدگی 
ها باال است، افزود: سال گذشته ۵ هزار پرونده در رابطه 
با مواد مخدر تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد 
که سرعت و دقت در رسیدگی به این پرونده ها حرف 
اول را می زند. به گفته وی از سال 96 که شعبه ویژه 
تجدیدنظر تشکیل شد ، شاهد روان سازی و سرعت 

گرفتن رسیدگی به پرونده های مواد مخدر بودیم. 
استاندار خشکسالی های چندین ساله و بسته شدن 
بازارچه های مرزی را عامل مهاجرت نیمی از جمعیت 
روستایی دانست و گفت: در همین راستا با مشارکت 
از  ایجاد بیش  ، قصد در  امام  اجرایی  ستاد فرمان 
1۲ هزار شغل در روستاها با تمرکز بر پرورش شتر 
، داریم. همچنین در تفاهم نامه با سازمان برنامه و 
بودجه کشور، بنیاد مسکن و اوقاف، پروژه 10 هزار 
واحد مسکونی روستایی اجرایی می شود.معتمدیان با 
بیان این که در چند ماه گذشته 30 میلیون لیتر صادرات 
سوخت داشته ایم، افزود: ماهیانه 814 هزار تومان یارانه 

سوخت به مرزنشینان پرداخت می کنیم.

تقویت زیرساخت های خدمات قضایی 
در شهرستان ها

سال   ۲0 سابقه  به  نیز  حمیدی  االسالم  حجت 
خدمت در دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان و 
نزدیک به 10 سال فعالیت خود به عنوان رئیس 
کل دادگستری این استان اشاره کرد و گفت: برای 
توصیه های  استان، تجربه خود،  این  در  خدمت 
معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری 

کشور را به کار خواهم گرفت. 
امکانات  و  انسانی  نیروهای  که  این  بیان  با  وی 
دستگاه قضایی مرکز استان بسیار خوب است، عنوان 
کرد: اما شهرستان ها از برخی امکانات و ظرفیت 
ها محروم هستند، به همین دلیل، تقویت زیرساخت 
های خدمات قضایی در شهرستان ها را طی مدت 

فعالیت خود در این استان فرآهم خواهم کرد.

خشک سالی؛ متهِم نزاع وتوهین
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 اتصال بیرجندبه راه آهن سراسری4سال دیگر

مهدی آبادی- محمدصادق معتمدیان در نشست 
خبری دوشنبه با اصحاب رسانه افزود: راه آهن از 
مطالبات به حق مردم خراسان جنوبی می باشد که 
هیئت دولت این هفته مصوب بسیار خوبی برای 
اتصال استان به شبکه ریلی داشت. وی ادامه داد: 
برای توسعه محور شرق و اتصال چابهار و سرخس 
الزم بود عملیات اجرایی راه آهن در استان آغاز 
شود اما بنا بر دالیلی خراسان جنوبی تنها استانی 
است که هیچگونه عملیات اجرایی در  زمینه راه 

آهن سراسری انجام نشده است.
عالی ترین مقام دولت در استان با بیان اینکه در 
خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان این پروژه در 
حال پیگیری است، اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی 
هئیت  تصویب  به  یکشنبه  کشور  شرق  آهن  راه 
دولت رسید. استاندار اضافه کرد: هدف میان مدت 
متصل کردن مرکز استان به نزدیک ترین ایستگاه 
راه آهن در ایستگاه یونسی بود که در  این باره دو 
پروژه دنبال و مراحل مطالعه و مناقصه آن نیز انجام 
شد معتمدیان ادامه داد:  قطعه اول اتصال بیرجند به 
ایستگاه یونسی به طول 3۲ کیلومتر در هفته آینده 

با اعتبار 90 میلیارد تومان از منابع دولتی به پیمانکار 
واگذار و در چند هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز 
خواهد شد.استاندار از مدل اجرایی جدید درباره اتصال 
بیرجند به ایستگاه راه آهن یونسی خبر داد و افزود:  
کنسرسیومی از پنج شرکت بزرگ در کشور تشکیل 
و بر اساس مصوب دولت، وزارت راه و شهرسازی به 
نمایندگی از هئیت وزیران اجازه عقد قرارداد مشارکتی 
با این کنسرسیوم را دارد که در برنامه زمان بندی شده 
مسیر بیرجند به یونسی به طول ۲71 کیلومتر در مدت 
چهار سال مطالعه، طراحی، تامین مالی و اجرا شود. 
وی ادامه داد: بازپرداخت اقساط کنسرسیوم هشت 
ساله است و پس از 1۲ سال مالکیت آن به دولت باز 
می گردد. محمد صادق معتمدیان اجرای این پروژه را 
دارای تاثیر بسزایی در توسعه حمل و نقل مسافری و 
کاال در استان دانست و برآورد کل این پروژه را چهار 

هزار میلیارد تومان دانست. 

چهار هزار میلیارد برای آب رسانی
 به 5۰۰ روستا

استاندار درباره آبرسانی به ۵00 روستای استان نیز 

گفت: برای تکمیل این پروژه ها حداکثر 400 میلیارد 
تومان نیاز است و با اعتبارات استانی شاید  10 سال 
برای آبرسانی به این روستاها  زمان  صرف شود 
اما با استفاده از ظرفیت های قانونی در برنامه ششم 
توسعه این مدت را به دوسال کاهش دادیم.وی ادامه 
داد: در قانون برنامه ششم توسعه دولت به بانک ها 
مجوز داد تا پروژه های عمرانی را دنبال کنند که بر 
همین اساس طرح مشارکتی با دولت، بانک ها و 
سایر منابع مالی تدوین خواهد شد. معتمدیان افزود: 
طرح مشارکتی متشکل از دولت با تأمین یک سوم 
میزان اعتبار و یک سوم بانک ها و بخشی هم از 
طریق سایر منابع تامین می شود. وی از رایزنی با 
دستگاه های دیگری همچون امور عشایری، بنیاد 

علوی، مستضعفان که در زمینه تأمین آب روستایی 
ماموریت دارند خیر داد. استاندار تصریح کرد: اگر 
موفق به عقد قرارداد و تفاهم سه جانبه شویم تا 
پایان دولت دوازدهم آبرسانی به ۵00 روستای استان 

و تکمیل مجتمع های آبرسانی انجام می شود.  

411 مصوب دستاورد سفرهای شهرستانی
استاندار با بیان اینکه اولویت در سفرهای شهرستانی، 
پیگیری از پروژهای نیمه تمام است عنوان کرد: 411 
مصوبه در طی این سفرها تصویب شده که پیشرفت 
های قابل توجه ای داشته است. معتمدیان اظهار کرد: 
معتمدیان با اشاره به سفر اخیرش به شهرستان خوسف، 
گفت: کارخانه چدن خوسف حداکثر تا دهه فجر امسال 

به بهره برداری می رسد و برای تکمیل بیمارستان 3۲ 
تختخوابی خوسف به اعتبارات ملی و استانی تکلیف 
شده که تا پایان سال این پروژه تکمیل می شود. وی 
درباره تکمیل بیمارستان بشرویه نیز بیان کرد: این 
پروژه به خاطر برخی کم توجهی ها از ردیف بودجه های 
ملی حذف شده اما 1۲ تا 13 میلیارد تومان اعتبار برای 
اعتبارات  محدودیت  علیرغم  که  دارد  نیاز  تکمیل 
استانی با توجه به ضرورت آن تا 1400 امیدواریم 
از ردیف های ممکن به بهره برداری برسد. استاندار 
اضافه کرد: برای راه های اصلی و روستایی، آبرسانی 
وگازرسانی، مخابرات و فرستنده های دیجیتال نیز 
مصوباتی داشتیم که با امید است با همت دستگاه های 
باشیم. آن  بیشتر  بخشی  سرعت  شاهد  اجرایی 

سوت پایان انتظار
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استاندار گفت: امیدواریم اتصال بیرجند به شبکه ریلی کشور با مشارکت بخش 
خصوصی تا چهارسال آینده به سرانجام برسد و سوت قطار در استان شنیده شود 

نماینده ولی فقیه در استان شرایط کنونی قوه قضائیه را 
امیدبخش دانست و گفت: با همکاری همه امیدواریم 

به اجرای عدالت که توقع مردم است در استان برسیم 
و جبهه عدالت باید در قوه قضائیه مشاهده شود. به 

گزارش فارس، حجت االسالم محسنی اژه ای در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به احیای دین 
اسالم در جوامع، اظهار کرد: امیدواریم خداوند در جهت 
تحقق و گسترش عدالت و اقامه عوامل الهی توفیق 
دهد و بتوانیم به مردم خدمت بی منت و خالصانه ای 
با اشاره به تقاضای رئیس کل  باشیم. وی  داشته 
دادگستری استان مبنی بر بازنشستگی، بیان کرد: با 
توجه به مؤلفه هایی که در استان وجود داشت سعی 

شد کسی را انتخاب کنیم که به وظیفه و مسئولیت 
سنگینی که بر دوش قوه گذاشته شده عمل کند.

حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در استان  
هم بیان کرد:قوه قضائیه برای تربیت جامعه نقش 
مؤثری دارد منتهی مشروط بر مؤلفه هایی مانند به 
موقع اجرا شدن احکام و عمد و خطایی به اشتباه 
صورت نگیرد، است. وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه 
از نظر تأثیرگذاری باید هیبت و هیمنه اش مؤثر باشد، 

عنوان کرد: اگر این نهاد به اشتباه به عمد حالت خطا 
به خود گیرد موجب تجری اهل خطا می شود.

وی با تأکید بر اینکه عنوان گام دوم که رهبری در 
این مقطع فرمودند خیلی حساب شده و دقیق است، 
مطرح کرد: آنهایی که به نوای بیگانگان رقصیدند و 
منویات کثیف آنها را بین مسلمانان اجرا کردند دیگر 
جایی ندارند همچنان که در خود کشورهای غربی 

حکومت هایشان جایی در بین مردم ندارد.

مردم توقع اجرای عدالت دارند
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کاوش- استان خراسان جنوبی همزمان با سراسر 
والیت  روز  خم   غدیر  سعید  عید  روز  در  کشور 
و امامت غرق در شادی و سرور  بود. به همین 
و  روحانیان  مسئوالن،  سال  هر  همانند  مناسبت 
اقشار گوناگون مردم با نماینده ولی فقیه  دیدار و 
عید غدیر خم را تبریک گفتند. آیت ا... قوامی پیش 
از ظهر دیروز در جشن بزرگ عید سعید غدیر و 

دیدار با نماینده ولی فقیه غدیر را مهم ترین خبر 
کرد:  اظهار  و  دانست  رسول)ص(  زندگی  تاریخ 
هنرمندانه ترین اطالع رسانی در غدیرغم بود که با 
وجود نبود امکانات به بهترین شکل اطالع رسانی 
هشت  ها:اطعام  برنامه  دیگر  جمله  شد.از  انجام 
هزار و ۲۵0 نفر از محل اجرای نیت موقوفات و 
کمک های خیرین در روز عید غدیر در بقاع متبرکه 

شهر  نیازمندان  از  نفر   600 همچنین  و  استان 
سربیشه و توزیع430 وعده غذای گرم بین نیازمندان 
خضری دشت بیاض  درشهرستان قاینبود. بازسازی 
واقعه غدیر خم در شهر شوسف شهرستان نهبندان،  
را نیز  4۵0 بازیگر  برای مردم به نمایش گذاشتند. 
کلیه برنامه های اعالم شده از سوی ستاد مردمی 

غدیر با استقبال با شکوه مردم برگزار گردید.

جشن های شکوهمند عید غدیر در استان
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رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َمن أحبَّ قَوماً َحَشَرُه ا... فِی ُزمَرتِِهم

هر کس گروهی را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد کرد.
)نهج الفصاحه: ص 60۹، ح 2۹86(

   

12:37
19 :31
23 :53
4 :33
6 :00

سرمایه گذار جهت تکمیل کارخانه بسته بندی
زرشک نیازمندیم . 09150905729

موبایـل اویـن 
طرح توزیع سیم کارت رایگان )ایرانسل، همراه اول، رایتل(

به مدت محدود همراه شارژ و اینترنت آدرس:نبش کارگران۳    ۳2۳177۸۳

برای اولین بار در بیرجند

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

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

20 % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مرداد ماه
آدرس: معلم 27  ، زیبایی رونیکا     تلفن: ۳2425002  مدیریت : اصدقی

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته 09159117۶45 - زاهدی

آدرس: میدان امام خمینی - نبش 17 شهریور- فروشگاه برگی  تلفن: 05۶۳222۳70۶

* اقساط ۳۶ ماهه    
* بدون پیش پرداخت    * تسهیالت ۳0 میلیون تومان  

اسنوا- دوو 
زیروات- بوش و...


