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کابوس  زمستان 
رجب زاده -خبر دلخراشی برایش آورده اند، کم مانده قلبش بایستد. آن صدا در مغزش می 
پیچید و پژواکش بس هولناک است. آن صدای لعنتی فریاد می زند: “کالس آتش گرفته ، 

بچه ها دارند می سوزند” چند  نفری را هم ... مشروح در صفحه 5

چالش تمیزی ورودی بیرجند
کاری- صبح پنجشنبه دومین مرحله پویش مردمی مهر و پاکیزگی 
در بیرجند با همکاری سازمان شهرداری و فعاالن محیط زیست 
برگزار شد.رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ... مشروح در صفحه5

بازگشت به “روم”
رجب زاده- مرزهای خشکسالی را در نوردیده است. “روم” را آن 
سوی کوران خشکسالی دوباره زنده کرد. حاال رومی ها بیدی 

نیستند که با این بادها بلرزند. نه کم آبی... مشروح در صفحه 3

“مسکن ملی” زمین دار شد
محمودآبادی- با همه ی کش و قوس هایی که برای مسکن مهر 
و حواشی آن شاهد بودیم، این دولت نیز برای باز شدن گره های 

اشتغال و چرخ تولید طرحی مشابه اما ... مشروح در صفحه 3

2هزار کالس درس استان بخاری نفتی کاربراتوری و تابشی دارد

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شروع جشنواره زمستانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398 -05632237077

نقـدواقسـاط

یک مرکز پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر فروش واداری خود دعوت به همکاری می نماید:

داشتن روابط عمومی باال- ظاهر 2 نفرخانم / آقابازاریاب
مناسب - داشتن ضامن معتبر

داشتن روابط عمومی باال- ظاهر مناسب یک نفر خانم اپراتور فروش
آشنایی کار با کامپیوتر و نرم افزار

واجدین شرایط جهت همکاری با شماره  ۳۲۴۱۷۲۱۳ تماس بگیرند
 و یا رزومه خود رابه آدرسfarnaz. YousefY@gmail.com  ارسال کنند

شرکت پخش بهنوش استخدام می نماید
۱ - سرپرست فروش با تجربه کاری مفید        ۲ - ویزیتور باسابقه حداقل ۲سال  

  ۳ - مامور پخش با تجربه وسابقه کار
۴ - راننده پایه ۲ با تجربه وحداکثر سن ۳0سال)مدارک کارت هوشمندوسالمت(

شرایط : حقوق ثابت , پورسانت و بیمه

هفتمیـن روز از هفتـه دفـاع مقـدس با عنـوان رزمنـدگان،  حمـاسه آفرینـان و جهـادگران گـرامی باد.
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

جنـاب آقای مهنـدس حسینـی
 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه اسف بار درگذشت پدر بزرگوارتان 
را تسلیت عرض نموده، برای عزیز سفر کرده علو درجات  برای شما و سایر بازماندگان صبر و 

شکیبایی خواستاریم. 
دهیاری و شورای اسالمی روستای شاخن

جناب  آقای صدریان  مسئول محترم دفتر پلیس +10 میدان طالقانی بیرجند
 با لسان صغیر از زحمات بی دریغ شما وپرسنل محترم آن دفتر تقدیر و تشکر می نماییم از خداوند 

متعال برای شما عزیزان طول عمر و موفقیت روزافزون را خواهانیم
جمعی از زائرین اربعین

دکتر فاطمه حسین زاده 
پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه
 روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 16 الی 20 

تلفن: 09172448426- 05632420267 
آدرس: غفاری - نبش ابوریحان بیرونی - ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه پنجم
http://drhosseinzade.kimiavisit.ir :نوبت دهی اینترنتی

افتتاح مطب تغذیه و رژیم درمانی

شرکـت صنـایع کـاشی آیـدا سـرام
جهت تکمیل منابع انسانی خود به افراد مشروحه ذیل نیازمند است:

* لیسانس یا فوق دیپلم برق 8 نفرآقا * لیسانس یا فوق دیپلم مکانیک5نفرآقا
*لیسانس شیمی 3 نفرخانم یا آقا

* لیسانس یا فوق دیپلم IT یک نفر آقا * لیسانس سرامیک 3 نفر خانم یا آقا

از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره  های 4-05632255590 تماس حاصل نمایند.

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

فروش یک باب منزل مسکونی
 به متراژ زمین 360 مترمربع و 200 متر بنا بازسازی شده و لوکس 

قیمت 1/400/000/000 تومان     0902402۷208

آگهـی استخـدام
شرکت قاین طیور واقع در کیلومتر 10 جاده قاین- بیرجند جهت 
ذیل  مشخصات  با  نیرو  نفر  دو  خود  اجرایی  و  اداری  کادر  تکمیل 
استخدام می نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات 

فردی،  رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط،  آدرس و تلفن تماس 
خود را به نشانی اینترنتی qaenteyor@gmail.com تا تاریخ 98/۷/10 ارسال نمایند.

به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد
عنوان ردیف

شغل
مدرک و رشته تحصیلی 

)از دانشگاه معتبر(
ساعت کارتعدادمهارت های الزم

کارشناسی و کارشناسی حسابدار1
ارشد )حسابداری(

مسلط به نرم افزارهای  
حسابداری 

1 نفر 
آقا

5 صبح الی 
12 ظهر

کارمند 2
اداری

روابط عمومی باال، مسلط کارشناسی
به کامپیوتر، دارای سابقه 

کار مرتبط

1 نفر 
آقا

5 صبح الی 
12 ظهر

جنـاب آقای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

         با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

حسین آباد سادات نبش ولی عصر 1      تلفن :32253309-09155611064

اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان در صنف 
مربوطه طی تاییدیه شماره 26/854626 

تاریخ 98/5/22 مرکز محترم بهداشت
* دارای غذایی با کیفیت عالی

* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی
* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

آدرس: بیرجند - سه راه معلم- روبروی بیمارستان بوعلی 32218420

روز جهـانی گردشگـری
بر تالشگران، مسئولین و عالقه مندان حوزه گردشگری فرخنده باد.
براین باوریم که پاک ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین مسیر توسعه
 استان خراسان جنوبی ، توجه و حمایت از صنعت گردشگری است.

جامعه هتل داران خراسان جنوبی

شرکت بازار گستر پگاه خراسان جنوبي
 جهت تکمیل کادر فروش اقدام به استخدام و جذب سمت هاي 

ذیل با حقوق و مزایای عالی خواهد داشت. واجدین  شرایط جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره 0٩۱٥٥٦۱٥٨٩۲ تماس حاصل نمایند. 
۱- موزع پخش لبنیات سه نفر- داراي ماشین یخچالدار

۲-سرپرست فروش  یك نفر- سابقه کاري مرتبط
۳- کارشناس فروش ۳نفر- سابقه کاري مرتبط    

نهضت محرومیت زدایی
با همت مشترک رئیس کمیته امداد کشور و استاندار در خر اسان جنوبی سرعت گرفت ؛

 غافلگیری گردشگری 
 از قدیم و ندیم گفته اند: “خداوندا 
بده شری که خیرما در آن باشد”، 
خوب  که  گفت  توان  نمی  حاال 
شد چنین شری رسید که از پس 
آن الجرم چنین خیری نصیبمان 
نمی  آسان.  بشود، آن هم کامال 
دانم در خبرها خوانده اید یا نه ؟ 
درهرصورت فکر می کنم یکی از 
خوب ترین و در عین حال بدترین 
خبرهای این روزها، عنوانی بود که 
مجمع جهانی اقتصاد برای ایران ما 
انتخاب کرد؛ “ ارزان ترین مقصد 
گردشگری بین 140 کشور جهان”. 
...مشروح در صفحه 2 کشوری که 

*رجب زاده

س : اکبری
عک

صفحه 5

 

 

 

 اروپایی ها عمالً به تحریم های 
آمریکا پایبند ماندند

مقام معظم رهبری : 

صفحه  6

حسن روحانی ستاره 
سازمان ملل  شد

عطوان، تحلیلگر عرب  :

آقای روحانی 
دست مریزاد!

شریعتمداری :

صفحه  6

صفحه  6
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رئیس کل بانک مرکزی:دالر از مبادالت مالی با روسیه و ترکیه حذف شد
همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه مبادالت مالی ما با روسیه از طریق پول ملی 
دو کشور است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و بقیه آن 

هم با یورو در حال انجام است.

غافلگیری گردشگری 
*رجب زاده

رجب زاده - از قدیم و ندیم گفته اند: “خداوندا 
بده شری که خیرما در آن باشد”، حاال نمی 
توان گفت که خوب شد چنین شری رسید 
که از پس آن الجرم چنین خیری نصیبمان 
بشود، آن هم کامال آسان. نمی دانم در خبرها 
خوانده اید یا نه ؟ درهرصورت فکر می کنم 
یکی از خوب ترین و در عین حال بدترین 
بود که مجمع  روزها، عنوانی  این  خبرهای 
کرد؛  انتخاب  ما  ایران  برای  اقتصاد  جهانی 
بین 1۴۰  گردشگری  مقصد  ترین  ارزان   “
کشور جهان”. کشوری که با  این وجود در 
ردیف هشتاد و نهم رقابت پذیری گردشگری 
است و در این زمینه، جایگاه پانزدهم را بین 
و  خاورمیانه  شامل  منا  منطقه  کشورهای 
شمال آفریقا دارد.گزارش جدید رقابت پذیری 
سفرو گردشگری مجمع جهانی اقتصاد درباره 
ایران ازجهات مختلفی تأمل برانگیزاست. می 
شود نشست و تاسف خورد به حال و روزی 
که تفاوت نرخ ارز علت اصلی بروزآن بوده و 
برندی برای ایران مان ایجاد کرده که حاال می 
گویند ارزان ترین مقصد است و هم می توان 
به قول صاحب نظران دانش موفقیت ازتهدید 
ها فرصتی ویژه خلق کرد. البته براساس آنچه 
کارشناسان تحلیل کرده اند، تفاوت نرخ ارز 
ورود  برای  ای  جاذبه  تنهایی  به  تواند  نمی 
منابع  باشد.  کشور  یک  به  گردشگر  بیشتر 
طبیعی خاص و فرهنگ درایجاد این شرایط 
ها  شاخص  دیگر  حتی  است.  داشته  سهم 
چون فناوری اطالعات موثربوده تا آنجا که 
سفیر اتریش با تبریک بابت انتخاب ایران به 
عنوان ارزان ترین مقصد سفر، این جایگاه را 
گردشگری  صنعت  برای  بزرگی  دستاورد 
ما دانسته و آمادگی کشورمان در استفاده از 
آوردن  بدست  در  را   ICT  زیر ساخت های
این عنوان موثر عنوان کرده است.بررسی ها 
نشان می دهد، آمار گردشگران کشور نسبت 
به سال قبل 5۰ درصد بیشتر شده و همین 
نتیجه مورد توجه قرارگرفته است. در واقع ما 
در سال های قبل هم از منابع طبیعی خاص و 
دیگر جاذبه ها بهره مند بوده ایم و مسئوالن 
گردشگری کشور نتوانسته بودند، اقدام متفاوتی 
آمار گردشگری راکمی  انجام دهند و رکود 
جابه جا کنند. چرا پیچیده اش کنیم ؟ باهمه 
ارزبرای  این برخورداری ها ، کاری که نرخ 
مسئوالن میراث فرهنگی ما کرد دراستعداد 
هیچ روش دیگری نبود. منظور بیشتر برنامه 
های نه چندان کارشناسی و کلیشه ای است 
که این حوزه را اشباع کرده است. اما حاال که 
به صورت غافلگیر کننده ای از شری آن چنان 
خیری این چنین رسیده و برخی مسئوالن هم 
طبق معمول فرصت را مغتنم شمرده و شعار 
سر دادن در زمینه اقتصاد گردشگری را آغاز 
کرده اند، چه خوبست کارشناسانه و قوی به 
این میدان وارد شویم و به راستی به اقتصاد 
گردشگری و روش های افزایش درآمد مردم 
از این مسیر بیاندیشیم. نه سیاسی فکر کنیم 
ونه از این وادی به دنبال اهداف خاص، ذهن 
ها را به شنیدن صرف و ندیدن عمل عادت 
دهیم. شاید یکی از مهمترین وکلیدی ترین 
اقدامات برای برنامه ریزی هر چه بهتر بهره 
مقابل( ستون  در  ادامه  فرصت،  این  از  مندی 

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱-شرکت آذین شهرما ۲- شرکت عاج ساز

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره 1۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1  -شرکت آذین 
شهرما ۲- شرکت عاج ساز ابالغ می گردد  آقای حسین جهانی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲1۳۸۸ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
کارگاه جرثقیل  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، 
مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 1۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند-انتهای بلوار صنعت و معدن 

سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

به دلیل عملیات برگردان و  بهینه سازی تجهیزات مخابراتی ،تلفن های ثابت بیرجند 
خیابان سجادشهر - حاشیه میدان تمنای باران،مالک اشتر، بلوار غدیر،بلوار سجاد و خبابان حجاب  در 
روز شنبه  مورخ ۹۸/۰7/۰۶ از ساعت ۶ صبح به مدت 7۲ ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد شد. 
ضمنا مشترکین عزیز میتوانند برای آگاهی از شماره های جدید با سامانه ۳۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:

پاسداران - بعد از پاسداران ۵- باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی 3242 3242- 0۹۱۵۵6۱4320

شهروندان محترم توجه فرمایید:
مدیران محترم مدارس

 و اولیای محترم دانش آموزان
 ثبت نام سرویس مدارس دانش آموزان 

شروع شد * صبح و عصر

حذف شدگان محترم یارانه 
اعتراض به حذف یارانه شروع شد 
برای  افرادی که پیامک آمده  

مراجعه  فرمایند
 صبح و عصر

جامعه  پزشکان محترم
 ثبت اطالعات کارت خوان  در 

سامانه مالیات به طور صحیح و دقیق
صبح و عصر

دارندگان محترم بورس
ثبت نام سجام 
سریع و دقیق 

صبح و عصر

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  0۹۱۵۵602737
به حکایت محتویات پرونده ۹۸۰۹۹۸۵۶1۰۲۰۰۳۹۸ که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد 
اعالم گردیده متوفی فوت فرضی به نام حمید غفرانی فرزند عبدالصمد شماره شناسنامه ۲1۲ متولد 
1۳۲۰ از ۶۰ سال قبل غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست. لذا بدین وسیله 

ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب  یاد شده  دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی 
در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه 
در اجرای ماده 1۰۲۳ قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن 

)نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.
استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - خیابان طالقانی - مجتمع شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰1۹ و شناسه ملی 1۰1۰۳4171۲۵ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۵/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید علی خیریه با شماره ملی ۰۶۵1۶۳۶۶1۲ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم فائضه لطفی با شماره ملی ۵۲۳۹۳7۲۲۵1 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن خیریه با شماره 
ملی ۰۶۵1۹۶۹۳۳۶ به سمت منشی هیئت و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
شرکت از قبیل چک و سفته با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سید محسن خیریه )مدیرعامل( و سید علی خیریه )رئیس هیئت مدیره( و 
خانم فائضه لطفی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و 

مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )600798(

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰1۰۰۲۳4۸ 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 سید علی حسینی فرزند سید محمد به شماره 
شناسنامه ۲۸۰ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/۵ مترمربع قسمتی از پالک 1۳۹۶ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳98/6/۲0    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/7/6   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت پارسیان قدرت کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶1 و شناسه ملی 14۰۰۰۰1۵1۹۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹۸/۰۲/۳1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شعبه ای از شرکت به آدرس زاهدان-زیباشهر-تقاطع رضوان 
و ویال طبقه همکف کدپستی ۹۸17۹۵۹۶۶4 با مدیریت آقای حسن بیرجندی به شماره ملی۰۶۵۲۲۵۹1۶۲ تاپایان تصدی هیئت مدیره 

موافقت شدوشعبه تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )60۱۲00(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم 
خراسان جنوبی به شماره ثبت ۲۸ و شناسه ملی 1۰۳۶۰۰۰۲۲1۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰4/۰4 و مجوز 
شماره ۸1۵/۲71۹۸ مورخ 1۳۹۸/۰4/۲۰سازمان تبلیغات اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمدعلی خوشرو بشماره 
ملی ۰۶۵1۶۵۹4۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد الهی 
بشماره ملی ۰۹1۹47۰1۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و احمد خدادوست بشماره ملی ۵۶۳۹47۸۲7۶ به 
سمت خزانه دار و محمود شاکرنژاد بشماره ملی ۰۸۸۸۸۲44۵۹ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید مهدی ذوالفقاری بشماره 
ملی ۵۲۳۹۳7۳۸۸4 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک ها 
و سفته ها و قراردادها با دو امضا از سه امضای آقایان محمد علی 
خوشرو)رئیس هیئت مدیره( و محمد الهی )مدیرعامل ( و احمد 
خدادوست )خزانه دار( و مهر مؤسسه صادر خواهد گردید و مکاتبات 
عادی و اداری با امضای آقای محمد الهی )مدیرعامل( و مهر مؤسسه 

صادر خواهد گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )60۱995(
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مح درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     09155614880

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰1۰۰۲۳۵۰ هیئت  اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه مرغی  فرزند  علی  به شماره شناسنامه 
1 صادره از خوسف در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 7۹/۹4  مترمربع قسمتی از پالک 1۳۹۶ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای  محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳98/6/۲0  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/7/6    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حسینی - مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی 
خط و چیدمان های عاشورایی “نی نوا” استاد 
محسن توسلی از هنرمندان برجسته خراسان 
رضوی به مناسبت ایام شهادت حضرت ابا عبدا... 

الحسین )ع( برگزار شد. 
ملی  جشنواره  راستای  در  که  نمایشگاه  این 
خوشنویسی رضوی صبح پنجشنبه 4 مهر ماه 
۹۸ با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در نگارخانه شهر بیرجند برپا شده بود، از همان 
ابتدای کار عالقه مندان بسیاری را به خود جذب 
کرد. محسن توسلی در این مراسم ضمن قدردانی 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  از 
جنوبی عنوان کرد: تعداد آثار نمایشگاه 7۲ اثر به 
تعداد شهدای کربال می باشد که پیش از این نیز 

در مشهد به نمایش درآمده بودند.
وی با اشاره به این که سعی شده در این نمایشگاه 
رویکردی جدید در ارائه آثار وجود داشته باشد 
اضافه کرد:در همین راستا قاب و چهارچوب ها از 
آثار حذف شد. برخی آثار روی زمین چیده شده و 
برخی نیز به صورت آویزان یا به حالت “ بر سر نی 
گذاشته شده”، دیده می شوند.  توسلی به استفاده 
از نمادها و سمبل های هیئات مذهبی در این آثار 

نیز اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه صبح ها ۹ 
تا 1۲ و عصرها 17 تا ۲۰ به مدت یک هفته برای 
عالقه مندان جهت بازدید برپا می باشد.  گفتنی 
است یکی از جذابیت های این نمایشگاه چیدمان 

آثار بر روی زمین به فرم خاصی بود که این هنرمند 
برجسته در این باره توضیح داد: سعی شده با این 
شکل چیدمان، گودال قتلگاه را برای مخاطب 
این  انتهای  نیز  عکسی  تابلوی  کنیم.  تداعی 

چیدمان قرار گرفته که نشان از اسرای کربال دارد 
 و به گودال قتلگاه و کشته هایشان نگاه می کنند.
بیان  با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  توسلی 
این که کارگاه نقاشی خط نیز در راستای این 

نمایشگاه و جشنواره ملی خوشنویسی رضوی 4 و 
۵ مهرماه برگزار شد، افزود: در این کارگاه ۳۰ نفر 
از هنرجویان رشته هنر و هنرآموزان دوره های 
ممتاز و فوق ممتاز خوشنویسی استان شرکت 

کردند. وی با اشاره به این که در کارگاه نقاشی 
خط، آشنایی با تکنیک ورق طال آموزش داده 
شد، خاطرنشان کرد: اگر تعداد این جلسات بیشتر 
شده و به فاصله هر دو ماه با تعدادی از مستعدین 
رشته خوشنویسی برگزار شود، می توان تکنیک 
های دیگری را نیز آموزش و استعدادهای خوبی 

در این زمینه پرورش داد. 
باال بردن سطح مهارتی هنرمندان خوشنویس 
خط نقاشی  کارگاه  برگزاری  با   استان 
اداره کل  و سینمایی  امور هنری  معاون  زمزم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به اهمیت برگزاری 
کارگاه نقاشی خط اشاره کرد و گفت: با برگزاری 
و  آموزشی  سطح  تا  کردیم  تالش  کارگاه  این 
باال  را  استان  خوشنویسی  هنرمندان  مهارتی 
ملی  جشنواره  در  شرکت  برای  را  آنها  و  برده 

خوشنویسی رضوی آماده کنیم. 
وی با تاکید بر این که کارگاه نقاشی خط، عالوه 
بر ایجاد انگیزه برای شرکت در جشنواره، کیفیت 
آثار ارسالی را نیز ارتقا خواهد داد، اضافه کرد : 
عالقه مندان مطلع باشند مهلت ارسال آثار برای 
شرکت در جشنواره ملی خوشنویسی رضوی تا 

1۵ مهر ماه تمدید شده است.

در راستای اولین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی رخ داد:

7۲ اثر به یاد 7۲ شهید

افتتاح نمایشگاه عاشورایی نی نوا در نگارخانه شهر
عکس : حسینی

ادامه سر مقاله( بررسی کارنامه مدیران این حوزه 
از صف تا ستاد و جایگزینی مدیرانی باشد که 
نتوانسته اند راهی را برای گردشگری بگشایند.

ایران سرزمین هزاره ها، تمدن ها و جاذبه های 
بی نظیراست.نیازی نیست ارزان ترین مقصد 
باشد تا آمار گردشگرش بیشتر شود، هرچند این 
یک شاخص خوشایند برای گردشگران است. 
که  داریم  هایی  جاذبه  مختلف  های  دراستان 
هر یک به تنهایی می تواند درآمد گردشگری را 
جایگزین بخش قابل توجهی از درآمد نفت کند، 
آن هم درمیان این آشفته بازار تحریم و بازی های 
نفتی که فرصت ویژه گردشگری  درخشیدن آغاز 
کرده و می تواند در آرامش، بستری برای اقتصاد 
به  بارها،  مدیرانش  که  جنوبی  خراسان  باشد. 
کلکسیون جاذبه های تاریخی، طبیعی، میراث 
معنوی و فرهنگی آن بالیده اند، استعداد ویژه 
دامان  در  اقتصاد گردشگری  پویایی  برای  ای 
بکرش دارد. جاذبه پایین بودن نرخ ارز هم که 
سرجایش است، پس این گوی و این میدان. باید 
مسئوالن ارشد استان دست به یک جور ارزیابی 
بی سابقه بزنند. براستی با وجود این برخورداری 
ها صنعت گردشگری استان با چه رشدی مواجه 
است؟ در مقایسه وضعیت پارسال وامسال چه 
تفاوت هایی می بینیم ؟ آمار حقیقی گردشگردر 
خراسان جنوبی چه قدر افزایش یافته است ؟ 

ورزشی

رکورد شکنی “خدمتی”

دوم  هفته  در  خدمتی”  “نجمه  فارس- 
لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور عالوه بر 
کسب قهرمانی رکورد لیگ را ارتقاء داد و 
سه گانه کاران خراسان جنوبی در مسابقات 
“تری اتلون”کشور به جایگاه دوم رقابت ها 
دست  یافتند. در دومین هفته لیگ تیراندازی 
بانوان کشور بانوی ملی پوش استان خوش 
درخشید.خدمتی با ثبت ۶۳۲/۸ امتیاز رکورد 
لیگ کشور را در رشته تفنگ بادی جا به جا 
کرد و بر سکوی نخست این ماراتن ملی ایستاد.

دومین هفته مسابقات لیگ برتر تیراندازی 
بانوان کشور با حضور پنج برگزار شد که حسنا 
توتون چی از شهرداری قزوین به نایب قهرمانی 
خراسان رضوی  از  هاشمی  زهرا  و  رسید 
کرد. کسب  را  رقابت ها  سوم  مقام 

عواید سوخت روستاهای سربیشه را زنده کرد
ایرنا-فرماندار سربیشه گفت : عواید سوخت مرزنشینان مشوقی برای بازگشت به روستاها شده  است.محمد محمدی در مراسم افتتاح ۲۷ واحد مسکونی محرومان  که با حضور رئیس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و استاندار برگزار شد افزود: عواید سوخت مرزنشینی به برخی روستاها تعلق نمی گرفت که در سفر اخیر استاندار به شهرستان 1۲ روستا بخش درح اضافه شد و در یک هفته آینده 
عواید سوخت مرزنشینی به اهالی این روستاها نیز پرداخت می شود.وی اضافه کرد: هر ۴5 روز ۷1۴ هزار تومان به هر خانوار مرزی تعلق می گیرد که در گذشته این رقم در استان ۳۰ هزار تومان بود.  

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰1۰۰۲۳47 هیئت  اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم صحرا نشین فرزند غالم  
به شماره شناسنامه ۳۲۳ در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 4۸/۳4  مترمربع قسمتی از پالک 4۵۳7 فرعی از 1۵۵4 اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک از محل مالکیت آقای حسن شکروئی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳98/6/۲0  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/7/6  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



3
پیام شما

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

شنبه * 6 مهر  1398 * شماره 4456

امتیازباالی موکب داران پس از 1400سال 

ایرنا-نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند در دیدار موکب داران اربعین حسینی گفت: کسانی که احادیث مربوط به امام حسین )ع( را مستقیم از زبان پیغمبر شنیدند امتیازی داشتند اما امتیاز شما باالتر است 
چون بعد از ۱۴۰۰ سال، آنچه را که پیغمبر فرموده، می بینید.حجت االسالم عبادی افزود:زحمات موکب داران اربعین در مقابل اقدامات استکبار کودک کش معنای ویژه ای دارد زیرا آن طرف آدم کشی است 
اقشار و این طرف عشقی که زمینه ساز ظهور خواهد شد.وی ادامه داد: عشق به رهبر انقالب در راستای فرهنگ مقاومت تقویت می شود و در کشورهایی چون نیجریه، یمن، سوریه و ... مقابل ظلم می ایستند. دیگر  و  نیازمندان  خانه های  باید  چرا 

توسط بنیاد مسکن در یک بازه زمانی محدود 
ساخته شود آخردرمنطقه ای که کارگرگیرنمیاد 
و ازطرفی پافشاری برساخت در یک زمان کم 
اجرت بنا وکارگر و مصالح و همه چیز را باال 
در  کار  تب  کردن  ازفروکش  بعد  و  برد  می 
عزیز  مسئوالن  ماند  می  قبلی  قیمت  همان 
بنیاد مسکن  و راه  و شهرسازی لطف کنند 
تب قیمت ها را با این کار افزایش ندهند ویک  

مهلتی بدند واقعا کارگروبناگیرنمیاد.
ارسالی به تلگرام آوا
جمهوری  بلوار  در  مسکونی  منزل  یک  در 
و  شود  می  نگهداری  پرنده  و  دام  اسالمی 
زیادی  بهداشتی  آلودگی صوتی و مشکالت 
را برای سایرین فراهم کرده. علیرغم پیگیری 
های فراوان اهالی و 5 تماس که شخصا در 
با شهرداری منطقه یک داشتم  طول یکماه 
متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده و کوچکترین 
عکس العملی نداشتند. از شما رسانه محترم 
تقاضای راهنمایی داریم و یا لطفا شهرداری 
جوابیه ای قانع کننده در خصوص دلیل کم 

کاری از طریق همین روزنامه ارائه بفرمایند.
939...2۱6

دو  ایجاد  بابت  مسئوالن  و  شهرداری  از 
سرعتگیر استاندارد جدید تشکر می کنم. به 
حتم کسایی که با سرعت مجاز رانندگی می 
کنند به خودروی آنها آسیب نمی رسد و میزان 

امنیت هم باال می رود.
9۱۰...72۴
شوراهای  از  کسی  نیست  معلوم  اصال 
حسابرسی   ... شورای  الخصوص  علی   روستا 
می کند که تمام زمین ها را به بستگان خود می 

دهند و بقیه هیچ مگر شورا اینقدر قدرت دارد.
9۱5...726

مقدس  دفاع  هفته  تبریک   سالم،ضمن 
زمینی  میشه  چگونه  بپرسم  خواستم  می 
محروم  مردم  برای  دادند  انقالب  رهبر  که 
و  فوتبال  زمین  سوم  فلکه  در  سجادشهر 
پینتبال بسازند یک دفعه تغییر کاربری داد و 

شد مرکز تجاری؟
935...۱۰6
ما ساکنان خیابان های میرداماد و مالصدرا 
انبار خاک  داریم  تقاضا  محترم  از شهرداری 
انتهای  از  شهرداری  ساختمانی  نخاله  و 
خیابان میرداماد به حاشیه شهر منتقل نمایند. 
چون تردد کامیونها و لودر شهرداری در این 
منطقه مسکونی عالوه بر آلودگی صوتی، از 
کودکان  بویژه  ساکنین  برای  ایمنی  لحاظ 
بسیار خطرناک است. روز پنجشنبه 9۸/7/۴ 
کامیونهای  بار  صدها  صبح   7 ساعت  از 
شهرداری در این محله با تراکم مسکونی باال 

تردد نموده است.
9۱5...575

درخصوص بزرگواری که در تیتر اول دیدگاه 
پیام  فرستادید  آوا  تلگرام  به  پیام  خوانندگان 
شما کال بوی سیاسی میده نه دفاع از شهدا 
به  گویم  می  قوت  خدا  بود.  عالی  نمایشگاه 
مسئوالن برگزار کننده نمایشگاه دفاع مقدس 
نمایش  به  و  اجرا  بود وقسمت  کارتان عالی 
گذاشتن گوشه ای از عملیات والفجر 3 ونحوه 
شهادت شهدا به دست بعثی ها و دستگیری 
خوب  برخورد  و  سوریه  در  حججی  شهید 
انتظامی،نیروی  نیروی  ارتش،سپاه،  نیروهای 
بود  عالی  نمایشگاه  های  غرفه  در  هوایی 
مخصوصا برا نوجوانان وجوانان که به همراه 
خانواده استقبال خوبی  داشتن  اجرکم عندا...
9۱5...۱۸7
واقعا  ترشی  چاشنی  با  مهر  ماه  بوی  مقاله 
این  نویسنده  کاری  خانم  از  و  دارد  حقیقت 
چاشنی  از  بدتر  اما  کنم  می  تشکر  مقاله 
خیالی  بی  چاشنی  مهر  نمایشگاه  ترشی 
مسئوالن نظارتی ماست که یک روز گفتند 
نمی  را  نمایشگاه  این  برگزاری  اجازه  دیگر 
دهند روز بعد جلوی چشمشان برگزار شد  . 
آقایان اگر هر ارتباطی پشت صحنه است و 
به هر دلیلی که شاید برای شما موجه است 
و اجازه می دهید با این فضاحت به ما کسبه 
و مردم توهین شود عیبی ندارد اما تبعیض 
نکنید و همانطور که به آنها نظارت می کنید 
به کار بقیه هم نظارت کنید نه اینکه برای 
داخل  کسبه  برای  و  باشید  گذار  اشتر  آنها 

شهر پشه گیر.
9۱۰ ... ۴53

و  مفصل  خواندم  را  آب  با  سازگاری  مطلب 
که  هم  عکسی  دارد  تشکر  جای  بود،  مفید 
از  جالبی  مفهوم  بودید  انتخاب کرده  برایش 
مدیریت آب را می داد کاش همه ما نه بخاطر 
کمبود آب بلکه به خاطر اعتقاداتمان به صرفه 
جویی و جلوگیری از اسراف به این موضوع 
توجه داشته باشیم  این طرح باید به عنوان 
یک طرح برتر در حوزه اقتصاد مقاومتی هم 
مطرح شود چرا که به جای تمرکز به بیرون 
های  راه  و  آب  انتقال  به  حداکثری  توجه  و 
گریز از هدررفت و مدیریت مصرف را محور 
داده است و روی کشاورزی و مصارف  قرار 
طرح  این  حتما  است  نموده  ویژه  توجه  آب 
مطالعاتی داشته که اگر دقیق و عملیاتی باشد 
می تواند صالحات و باقیاتی برای مجریان و 
محققان آن تا نسل های آینده به حساب آید
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بازگشت به “روم”
در  را  خشکسالی  مرزهای  زاده-  رجب 
کوران  سوی  آن  را  “روم”  است.  نوردیده 
خشکسالی دوباره زنده کرد. حاال رومی ها 
بیدی نیستند که با این بادها بلرزند. نه کم 
آبی، بی تابشان می کند و نه غوغای شهر 
می تواند از دهکده رویاها تکانشان دهد. این 
دوام را مدیون او هستند. مردی که برنامه 
دست  دور  های  افق  تا  را  روستا  زندگی 
چیده است.صدایش پخته است و کلمات 
را قاطعانه بر زبان جاری می کند.  “در 23 
سالگی ام همه چیز شروع شد و حاالپس از 
چندین سال این شرکت تعاونی 7۴ عضو 
دارد که اکثرا نیروی جوان هستند.” رضا 
افق ۱۴۰۰ را برای روم بسیار پرونق می 
بیند ، می گوید  : توسعه جمعیت روستای 
روم را مبتنی بر شغل جاجیم بافی در نظر 

. من زنده  اجداد ماست  این حرفه   . دارم 
اش کردم و این حرفه روستا را زنده کرد. 
توضیحش درباره سال های تالش خواندنی 
است . » با توجه به وجود امکانات رفاهی 
شهر خیلی از روستاییان تصمیم به ترک و 
مهاجرت از روستا را میگیرند و با این روند 
کم کم روستاها متروک میشوند ، بعضی از 
شغل ها یا هنر ها هم از خاطر میرود بنابر 
این تصمیم به کارافرینی و احیای هنر 2۰۰ 
ساله روستا یعنی همان جاجیم بافی را گرفتم 
.هنری که نسل اندر نسل به ما آموخته شده 
بود . حاال جاجیم های روم به ایتالیا ، آلمان 
و دیگر کشورهای اروپایی صادر می شود و 
مردم این روستای خراسان جنوبی به همت 
رضا رضا پور که دهیار روستایشان هم است 

، زندگی خوشایندی دارند.

آغاز دوباره در روم
سرمایه او دراولین روزهای آغاز کار، 7 میلیون 
و 35۰ هزار تومان بوده و حاال دارایی های 
شرکت تعاونی جاجیم بافی روم یک و نیم 
میلیارد تومان است. او می گوید : با احیاء 
این حرفه ،  تشکیل یک تعاونی و جذب 
روستاییان در  این ۱7 سال توانستیم خیلی از 
مهاجران را به روستای روم بازگردانیم . امروز 
۱۰۰ نفر از این طریق صاحب شغل شده اند 
و به ماندن در روستا امیدوار. رضاپور شرط 
مهمی برای عضویت در تعاونی اش گذاشته 
است و شاید همین ایده در افزایش جمعیت 
روم طی این سال ها تاثیر گذار بوده است. 
“ شرطم برای اشتغال و عضویت در شرکت 
تعاونی اینست که افراد در روستای روم ساکن  
شوند به هنر جاجیم بافی هم آشنا باشند”به 

بومی  و  روستایی  شرکت  کارکنان  عالوه 
هستند و همه کسانی که باهم در این شرکت 
مشغول کارند،  سهامدار شده اند یعنی جدا از 
حقوق و دستمزدی که دریافت میکنند ، سود 
پولشان را هم می گیرند و این یعنی خود را 
درحفظ این شرکت سهیم و موثر می دانند. 
تجربه این دهیار موفق ، روستایی در دل کویر 

را از نابودی تدریجی نجات داد.

طرح هایی که جمعیت جذب کرد
الگوی روستای روم برای مسئوالن قاین هم، 
نقشه روشنی برای بازگرداندن روستاییان به 
روستاهای این شهرستان و ایجاد اشتغال است. 
معاون فرماندار قاین به آوای خراسان جنوبی 
از پی گیری ها به منظور دریافت اعتبارویژه 
اشتغال برای روستاییان می گوید و اینکه 

رویکرد این شهرستان، برای راه اندازی طرح 
های اشتغال روستایی که داری توجیه فنی 
و اقتصادی هستند، در نظر گرفتن بیشترین 
مشوق ها است. مجتبی نوروزی بر این باور 
است که مجموع این اقدامات یک هدف را 
نشانه گرفته و آن  ماندگاری جمعیت روستایی 
و حتی مهاجر پذیری این روستاهاست. به 
گفته او در این سال ها طرح های موفقی 
چون پرورش شترمرغ ، بوقلمون، ماهی ، 
طرح های صنایع دستی چون سفره آردی 
توانسته اند با ایجاد اشتغال رغبت روستاییان 
را برای بازگشت به روستاها افزایش دهند. 
مثالی می زند که چگونه جوانان “بیهود” با 
دیدن موفقیت طرح های ایجاد گلخانه در 
این روستا از مشهد و دیگرنقاط به زادگاه خود 
بازگشته اند و فعالیت جدیدی آغاز کرده اند.

“مسکن ملی” زمین دار شد
محمودآبادی- با همه ی کش و قوس هایی 
که برای مسکن مهر و حواشی آن شاهد 
بودیم، این دولت نیز برای باز شدن گره های 
اشتغال و چرخ تولید طرحی مشابه اما با عنوان 
“مسکن ملی” را پیشنهاد دارد طرحی که با 
کاهش بودجه ی پیش بینی شده برای سال 
9۸ اما و اگر هایی را مطرح کرده است، اما 
مسئوالن خراسان جنوبی می گویند،این طرح 

به زودی وارد فاز اجرایی می شود.

تقاضا بیشتر از سهمیه
خراسان جنوبی جزو ۱۰ استانی است که 
زودی  به  آن  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
اجرایی می شود طرحی که گفته می شود 
برای خانه دار شدن آنهایی است که تاکنون 
نتوانسته اند خانه دار شوند.به گفته مدیرکل راه 
و شهرسازی سهمیه خراسان جنوبی از این 
طرح در استان  ۴۱۱۸ واحد مسکونی است 
که این رقم شامل طرح های حوزه بازآفرینی 
شهری هم می شود. مهندس مهدی جعفری 

نحوه  گوید:  می  جنوبی  خراسان  آوای  به 
واگذاری واحدهایی که زمین آن ها متعلق 
به سازمان ملی زمین و مسکن است، در 
غالب مشارکت سرمایه گذار، اجاره 99 ساله  

با ورود شرکت های تعاونی ، خیران مسکن 
ساز و نهادهای حمایتی چون بهزیستی و ... 
است، البته اولویت راه و شهرسازی گزینه اول 

یعنی ورود سرمایه گذارو احداث واحد هاست.
اوآغاز این طرح را منوط به تامین زمین عنوان 
کرده بودو حاال اعالم می کند: توانسته ایم در 
شهرهای بیرجند،نهبندان و طبس زمین مورد 

نیاز را تامین کنیم.وی مکان دقیق زمین ها را 
در شهرهای مورد نظر اعالم نمی کند اما به 
گفته او همه چیز برای آغاز عملیات اجرایی 

در  نام  ثبت  افزود:  وی  است.  آماده  طرح 
شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر از جمله نهبندان 
با بنیاد مسکن است اما در بیرجند هنوز برای 
نحوه ثبت نام از متقاضیان تصمیم گیری نکرده 

ایم.  او ادامه می دهد : شرایط کلی متقاضیان 
مشخص است اما نکته مهم این است که 
فقط افرادی میتوانند در این طرح ثبت نام 

کنند که  تاکنون فرم ج  آنها قرمز نشده باشد.

برای اجرای طرح آماده ایم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی نیز درباره ی اما و اگر های موجود 
برای اجرای این طرح گفت: این اقدام ملی 
بیشتر  برای استان های محروم کشور است.
مجید پور عیسی با اشاره به اینکه بخشی از 
پشتیبانی این طرح توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با اعتبارات بالعوض ، بخشی 
با تسهیالت و برای بخش دیگر چنانچه نیاز 
اعتباری وجود داشته باشد از کمک خیرین 
استفاده خواهد شد، اضافه کرد: هدف گذاری 
های این طرح کوتاه مدت بوده و تخصیص 
ها آنی است، تاکنون دو بخش از اعتبار را 
تخصیص داده اند و به محض اینکه استان 
وارد فاز اجرایی شود قادر به پرداخت اعتبارات 
بال عوض خواهیم بود.البته پور عیسی یادآور 
شد: تخصیص به مالکان بر اساس پیشرفت 

فیزیکی و مرحله به مرحله است.

تعاونی جاجیم بافی یکی از روستاهای قائن اهالی را باز گرداند

برنامه ریزی برای احداث 4118 خانه در خراسان جنوبی 

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی به شماره ثبت 28 و شناسه ملی 10360002212 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/03 و مجوز شماره 815/27198 مورخ 1398/04/20 سازمان تبلیغات اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمد الهی بشماره ملی 0919470122 و محمد علی خوشرو بشماره ملی 0651659426 و احمد 
خدادوست بشماره ملی 5639478276 و محمود شاکرنژاد بشماره ملی 0888824459 و سید مهدی ذوالفقاری بشماره ملی 5239373884 
بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا هادی پناه بشماره ملی 0651717779 و سعید ماهگلی بشماره ملی 0650137841 بسمت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان حسین تابعی بشماره ملی 5239752990 بسمت بازرس اصلی 
و محمدعلی سازنده بشماره ملی 0652044913 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - صورتهای مالی سالهای 
92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 به تصویب رسید. 4 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )601996(

آگهی تغییرات شرکت نوید گستر زهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4374 و شناسه ملی 10860479610 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای عباس دیدبان بشماره ملی 0889807469 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
وآقای علیرضا دیدبان بشماره ملی 0889786372 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا ترابی بشماره ملی 088904014 
بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره وخانم مریم فورگی نژاد بشماره ملی 3621428429 وآقای محمد قربانی بشماره ملی 
0880008903 وخانم اعظم دیده بان بشماره ملی 0889945382 وآقای محمد پیله ور بشماره ملی 0889966230 بعنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور از قبیل چک و سفته و قرادادها و عقود اسالمی با 
امضای عباس دیدبان و علیرضا دیدبان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای اقای عباس 

دیدبان یا علیرضا دیدبان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )604247(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور معماری اندیشه گرای بارکاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1397 و شناسه ملی 
14008365084 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به 
موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام هرگونه آزمایش بر روی بتن، خاک و سنگ ،انجام هرگونه 
آزمایشات مربوط به تخمین مقاومت های مختلف مصالح ، آزمایشگاه ژئوتکنیک، انجام هرگونه آزمایش مربوط به تعیین مقاومت های 
مختلف بتن و یا هرگونه آزمایش بر روی بتن فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز 

وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )604249(

آگهی تغییرات شرکت نوید گستر زهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4374 و شناسه ملی 10860479610 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -تعداد اعضای هیات مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، غفاری ، کوچه نجات 7]نسرین 7[ ، کوچه نسرین 2/7]نسرین 1/9[ ، پالک 0 ، طبقه اول- کد پستی 9717914414 

تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )604250(

آگهی تغییرات شرکت بهبود سیستم آب خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2562 و شناسه ملی 10360042639 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید محمدرضا اسالمی به شماره ملی 0651952891 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه مهربان به شماره ملی0651879450 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه مهربان 
به شماره ملی 0651986036 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه مهربان به شماره ملی0653207761 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هادی جاوید نژاد به شماره ملی 2031641689 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک و سفته و بروات ، قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با 

امضای آقای سید محمدرضا اسالمی رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبراست.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )604351(

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲41۵0۸1 - 0۹1۵۵۶1۷۸4۶

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

  هر 10 پرس غذا یک پرس رایگان و هر ۵ پرس غذا یک سرویس رایگان
هر سرویس .....     خدمات دیگر رایگان

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسوولین

این هفته با حضور  مهندس  جعفر شهامت 
مدیر کل راهداری و  حمل و نقل و جاده ای 

 هم استانی های عزیز می توانند جهت طرح سواالت 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه ی فعالیت های این حوزه به روش های 
ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان های مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 
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موفقیت و انرژی

تمرکز

لطفا زندگی تان را پس بگیرید

یک روز در هفته را “روز پرهیز” از تمام دستگاه 
الکترونیکی قرار دهید. آن ها را خاموش کنید، 
بخصوص تلفن های هوشمندتان را! زندگیتان را 
اصالح کنید! اگر امروز مانند بیشتر مردم بوده اید، 
واقعا زندگی نکرده اید. بلکه تلفن هوشمندتان است 
که دارد زندگی می کند.  در روزهای دیگر مدام 
تلفن تان را برای دیدن جریان مداوم ایمیل هایی 
که همیشه می آیند نگاه نکنید. هر روز در دو زمان 
مشخص پیغام های تلفنی تان را چک کنید. فقط 
دو بار. هیچ زمان دیگری به تلفنتان نگاه نکنید.
به محض اینکه شروع به انجام دادن دو دستور 
اول یعنی “روز پرهیز” و “زمان بندی روزانه” و به 
ریتم زندگی با آنان عادت کردید با رویکرد انتظار 
خالقانه آرام بگیرید. شما خاک را ورز داده و دانه 

ها را برای یک محصول زیبا کاشته اید.

راهکارهایی برای تقویت تمرکز

فاکتورهای متعددی وجود دارند که مهارت های 
فرد در تمرکز را ارتقاء می دهد یا مختل می سازد 
وجود عوامل و فاکتورهای مختلف در محیط 
پیرامون و کار باعث می شود تمرکز و توجه به 
کاری که مشغول انجام آن هستیم سخت شود.
داشتن تمرکز به فرد اجازه می دهد جهان درونی 
خود را به گونه ای شکل دهد که افکار، انگیزه ها 
و احساسات با اهدافی که در مغز اولویت خواهند 
داشت،  مرتبط باشد.توانایی به حفظ تمرکز و توجه 
از سنین پایین شروع می شود و به فرد کمک 
می کند در طول زندگی موفق باشد. فاکتورهای 
متعددی وجود دارند که مهارت های فرد در تمرکز 

کردن را ارتقاء داده یا آن را مختل می سازد.
حضور در فضای سبز: بررسی ها نشان می دهد 
شرایط و محیط طبیعی همچون قرار گرفتن در 
فضاهای سبز می تواند برای رشد مغز کودکان و 
تقویت سطح تمرکز و افزایش بازدهی در دانشگاه 

و محیط کار مفید باشد.
بهبود سطح کیفیت سالمت: فعالیت جسمی، 
رژیم غذایی و وزن فاکتورهایی هستند که بر 
عملکرد و سطح تمرکز فرد تاثیر می گذارد. به 
طور مثال، اگر وعده غذایی صبحانه را حذف کنید 
نمی توانید تا هنگام وعده نهار کاری که مشغول 
به انجام آن هستید به بهترین شکل انجام دهید. 
توجه به وضعیت سالمت، فعال بودن و مصرف 
خوراکی های تقویت کننده تمرکز از نکات مهم 

به حساب می آیند.

 مصرف خودسرانه
 قرص های خواب آور ممنوع

مصرف هر دارویی اگر بدون تجویز پزشک و 
مطابق با نیاز فرد نباشد ممکن است موجب بروز 
مشکالت و آثار جانبی برای فرد شود. از طرفی 

برخی از مشکالت افراد بویژه مشکل اختالالت 
معمولی  مداخالت  با  است  ممکن  خواب، 
روانشناختی و مشاوره ای برطرف شود. طبیعتا 
استفاده از دارو مگر به حسب ضرورت و بدون 
تجویز پزشک توصیه نمی شود. داروهای تجویز 

شده پزشک از عوارض آن کم می کند. 

شام را در ساعات اولیه
 شب بخورید

سوزش معده درست پشت قفسه سینه است که 
ممکن است با خم شدن یا دراز کشیدن بدتر شود. 
به گفته متخصصان، یکی از راه های جلوگیری 

از ایجاد این سوزش، پرهیز از خوردن وعده های 
غذایی حجیم و پرچرب در ساعات پایانی شب 
است. خوردن شام در ساعات اولیه شب به دستگاه 
گوارش شما زمان کافی برای هضم غذا را می دهد 
و خطر افزایش اسید معده و برگشت اسید به مری 

را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

همه عفونت های گوش
 نیاز به آنتی بیوتیک ندارند

گاهی با شنیدن کلمه »عفونت«، به طور ناخودآگاه 
به یاد آنتی بیوتیک می افتیم.اما باید بدانید آنتی 
بیوتیک ها فقط باکتری ها را از بین می برند. 

اگر عفونت گوش در اثر ویروس یا قارچ باشد، 
نخواهد داشت. آن  تاثیری روی  بیوتیک  آنتی 

عفونت خفیف گوش خارجی همیشه نیاز به آنتی 
بیوتیک ندارد، ولی بسیاری از آن ها به قطره گوش 
آنتی بیوتیک احتیاج دارند.بهتر است در صورت 

شدت عفونت گوش به پزشک مراجعه کنید. 

هر روز زمان مشخصی
 از خواب بیدار شوید

یک خواب شبانه خوب در واقع از صبح آغاز 
می شود،  باز  چشمانتان  که  زمانی  می شود. 
روشنایی وارد عصب بینایی و ساعت بیولوژیکی 

مغز می شود. در آنجا تولید هورمون های تنظیم 
کننده رشد، تکثیر، خوردن، خوابیدن، فکر کردن، 
به خاطر آوردن و حتی احساسات لحظه به لحظه 
فعال  را  تحریک می کند.نور خورشید ذهن  را 
می کند و هر روز در همان ساعت از صبح، ساعت 

بیولوژیکی بدنتان را تنظیم می کند.

از کرمهای دور چشم
 استفاده نمی کنید!

از مهمترین محصوالت آرایشی که باید استفاده 
کنید، کرم زیر چشم خوب برای به تاخیر انداختن 
چین و چروک هاست. پوست زیر چشمها نازکتر 

از پوست قسمتهای دیگر صورتتان است و خیلی 
سریعتر پیر شدنتان را نشان می دهد. مرطوب 
نگه داشتن این ناحیه سالها از عمر ظاهریتان 
کم می کند.. سایر عوامل مهم آن عبارتند از نرم 
کننده ها و مرطوب کننده هایی که رطوبت،  را 

در این ناحیه نگه می دارد.

در داروخانه ها چسب هاي مخصوص میخچه به فروش مي رسد و خیلي ها تصمیم مي گیرند بدون مشورت 
با پزشک از این چسب ها استفاده کنند تا مشکل شان هرچه زودتر حل شود، حتما قبل از خرید این چسب ها 
باید پینه یا میخچه و نوع آن را تشخیص دهید. پس از تشخیص هم باید بدانید این چسب ها تا حدي موجب 
راحتي بیشتر شما مي شود و درد را تسکین مي بخشد، ولي صددرصد موجب بهبود نخواهد شد.  همان طور که 
به پوست دست و صورت رسیدگي مي کنید و به فکر حفظ سالمت و زیبایي آنها هستید، حتما باید از پاها هم 
مراقبت کنید؛ بنابراین حداقل هفته اي یک بار پاها را در آب ولرم ماساژ دهید و کمي نمک داخل آب بریزید و 
پاها را بشویید. همچنین با استفاده از کرم مناسب باید هر روز پاها را چرب کنید. با این کار، عالوه بر مراقبت 

از پا  مي توانید در مراحل اولیه درمان را شروع کنید.

واکسن آنفلوانزا بیش از 60 سال است که در دسترس بوده و تجربیات گسترده در طي این مدت ایمني و اثر 
بخشي آن را بخوبي نشان داده است. آنتي بادي تولید شده در بدن در مقابل یک نوع یا زیرگونه آنفلوانزا اثرگذار 
است، در مقابل سایر انواع و زیر گونه ها اثر محافظتي ندارد و واکسن سالیانه براساس سوش هاي غالب شناخته 
شده ویروسي آنفلوانزاي همان سال تهیه می گردد و بنابراین ذخیره واکسن جهت چندین سال منطقي نمي باشد. 
بطور کلي واکسن آنفلوانزا جهت گروه هاي در معرض خطر و گروه هاي در معرض تماس)که به دلیل مشاغل 
خاص، بیشتر در معرض ابتالء به بیماري قرار دارند( تجویز مي گردد.از آنجایي که تولید واکسن در دنیا محدود 
است و تنها %5 جمعیت جهان دسترسي به واکسن دارند لذا بایستي واکسن مطابق اندیکاسیون توسط پزشک 
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واکسن آنفوالنزا چیست؟چسب هاي میخچه؛ بخریم یا نه؟

داد  خواهید  اجازه  باشید،  باتجربه  و  معتبر  اگرشخصی 
که هرچیز روند طبیعی خود را پیش بگیرد. اگر شخص 
و  رفتار  حرکات،  در  باال  اعتمادبه نفس  باشید،  معتبری 

صحبت کردن تان پیداست.
 شخصی که از اعتبار الزم برخوردار است، مدام به دنبال تأیید 
دیگران نیست. این فرد نوعی تصدیق و تأییدیه درونی در 
خود احساس می کند. رسیدن به چنین مرحله ای به صرف 
زمان، کسب دانش، تالش و تمرین و انعطاف پذیری نیاز 
دارد.وقتی خود را وابسته به تأیید دیگران نمی کنید، احساس 
آزادبودن در وجودتان جاری می شود. عملکرد عالی شما در 

هر کاری باعث می شود به توانایی های تان اعتماد کنید و 
درنتیجه به شخصی معتبر تبدیل شوید.برای خوشایند 
دیگران یا پنهان کردن ناراحتِی خود لبخند نزنید. این کار 
اعتبار شما را خدشه دار می کند و باعث می شود نامطمئن 
به نظر برسید. وقتی جایگاه درست خود را بیابید، ناخودآگاه 
لبخندی رضایتمندانه بر لبانتان می نشیند.افراد موفق معموال 
لبخند می زنند. برای رسیدن به پیروزی باید از منفی بافی ها 
گذشت. هر چقدر لبخندهای زندگی تان را بیشتر افزایش 
بدهید، بیشتر می توانید تأثیرات انرژی های منفی را در مغز 
از بین ببرید. مغز به شکل عادی به سمت افکار منفی گرایش 

دارد. با لبخند، نباید اجازه  ورود سیاهی ها را به آن بدهید.هر 
چقدر بیشتر بخندید و لبخند بزنید، الگوهای مثبت اندیشی در 
ذهن تان پربارتر و پررنگ تر خواهد شد. وقتی به ارزش های 
واقعی خود واقف باشید، عجله ای برای رسیدن به موفقیت 
نخواهید داشت. قدرت سکوت را دست کم نگیرید. اگر بدانید 
سکوت چقدر ارز شمند است، فضایی امن و آرام برای خود 
فراهم خواهید کرد.سکوت به شما اجازه می دهد شنونده ای 
مؤثر باشید. همه دوست دارند  به آن ها توجه نشان بدهند 
برای معتبربودن باید شنونده  خوبی باشید. قبل از پاسخ دادن 
به حرف های دیگران، تمام وکمال به حرف آنها گوش کنید.

چگونه شخص معتبری به نظر برسیم؟ 

آیه روز

سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت ]نیز[ سپاس از آن 
اوست و هم اوست  سنجیده  کار آگاه. سوره سبا/ آیه 1

سخن روز

سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گلها را تنظیم می کند و حلزونها را شاد نگه می دارد؛ تمام 
چیزی که ارزش اندیشیدن را دارد این است. ریچارد براتیگان
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موتوری در رستوران

)از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر تماس بگیرید(
۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۱۵۷۲۰۲۳۰۲

۳۲۴۳۵686 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰ ) مدرن برتر(

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 

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 

۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

آژانس رایا با زنگ خور باال  و کارکرد 
تضمینی  به تعدادی راننده  تمام وقت و 

پاره وقت نیازمند است. ۰۹۱۵۴۹۴۴۰8۰

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵6۵8۲68 - ۰۹۱۵66۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

 ایزوگـام خسـروی
1۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی 21

 ۰91572۰۰57۰ - ۰9153623317
مدیریت: حامد خسروی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲6 

۰۹۱۵86۲۴۴۳۹- جانی

۳۰ عدد صندلی دانشجویی و تعدادی 
لوازم اداری به فروش می رسد.

۰۹۱۵۷۲6۲۰۰۴
برگ سبز خودروی پراید ۱۴۱ به شماره پالک 
۷۹۳ د 6۷ ایران ۳۲ به نام علی اکبر کامرانی 
با شماره ملی ۰۹۴۲۹۵۹8۳۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰8۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳6۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

به یک خانم جهت همکاری در پوشاک 
با حقوق باال نیازمندیم.

۰۹۱۵۲6۹۵۱68 -۳۲۲۲۰6۵۵

به یک اکیپ سنگ کار الشه ومالون 
جهت کار در نایبند طبس نیازمندیم.

۰۹۱۵۲۲۱۰8۵۹

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

۰۹۱۵8۲۵۴۱۷۲

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید ۴۲ 
ساعت مراجعه :

۹ صبح الی ۱۲/۳۰ ظهر

تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس 
پارک نیازمندیم. )درآمد تضمینی باال - 
کمیسیون پایین(      ۰۹۳6۵6۱۳۵۳6

به یک خانم مسلط به امور حسابداری و 
حمل ونقل با روابط عمومی باال جهت کار در 
شرکت بازرگانی نیازمندیم. تلفن تماس 

۰۹۱۵۳6۷88۴8

یک شرکت معتبر جهت تکمیل 
کادر تولیدی خود به تعدادی 

نیروی برقکار، تاسیساتی 
و کارگر ساده نیازمند است.
 متقاضیان می توانند رزومه

 و مدارک خود را حداکثر تا پایان 
مهرماه به آدرس

 jo.tt1398@                  
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خبر ویژه

روز از نو

خطبه های آدینه 

زیر آسمان شهر

قضاتی که کارت زرد می گیرند
ایرنا-رئیس  کل دادگستری گفت: تولید و اشتغال مورد حمایت جدی دستگاه قضا است و قضاتی که رأی بر تعطیلی واحد تولیدی دهند، کارت زرد دریافت خواهند کرد.حجت االسالم 
حمیدی در نشست شورای معاونین، روسای حوزه های قضایی و دادستان های استان افزود: نباید اجازه دهیم اخاللی در کار تولید و اشتغال به وجود آید و قضات هیچ رأیی مبنی بر 
تعطیلی واحد تولیدی صادر نکنند. وی بیان کرد: ۱۵ تا ۲۰ دقیقه وقت نماز جایز است و چه ثوابی خواهد داشت تا قلم قضاوت در وقت نماز کنار گذاشته شود و با حضور مردم اقامه شود.

کمک معاون وزیر
 برای تأمین بخاری
  استاندارد مدارس استان

رجب زاده -معاون وزیرآموزش و پرورش 
و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
اعتبار خرید  اعالم کرده  مدارس کشور 
هر تعداد بخاری استاندارد مورد نیاز برای 
مدارس گازدار استان را تامین می کند. 
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
خراسان جنوبی به آوای خراسان جنوبی 
به  استاندار  که  گوید  می  ای  جلسه  از 
تازگی با رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور داشته و کمبود 
سیستم  زمینه  در  استان  مدارس  های 
های ایمن گرمایشی را به وی منتقل کرده 
است. معاون وزیرهم قول داده برای هر 
تعداد بخاری که در مدارس دارای علمک 
گاز، مورد نیاز است اعتبار تامین کند. این 
رقم اعتباری هرچه برآورد شود به گفته 
سید کمال الدین، میر جعفریان به استان 
کمک  این  چنانچه  شود.  می  پرداخت 
محقق شود مدارس نقاط گازدار استان که 
علمک دارند به سیستم های ایمن مجهز 
می شوند. اومی گوید : گفته شده با این 
کمک اعتباری تا پایان سال مدارس استان 
تجهیرخواهد شد که در تالش هستیم کل 
نیاز این مدارس را تا قبل از شروع فصل 
سرما تامین کنیم. قول همکاری هم داده 
اند ولی به هر صورت بحث اجرایی زمان 
بر است. اما درباره نیاز گرمایش ایمن برای 
کالس های درس نواحی جنوبی استان 
مانند نهبندان که هنوزبه شبکه گاز متصل 
نشده چه رویکرد حمایتی و موثری وجود 
دارد؟ معاون استانداربه برنامه نظارتی برای 
تامین بخاری استاندارد مورد نیاز مدارس 
این مناطق استان اشاره می کند که براین 
اساس باید اقدامات الزم برای اطمینان از 
ایمنی این وسایل انجام شود و اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان 
بنابراین الزم  است  موظف  مورد  دراین 
است در صورت نیاز اعتباری برای تامین 
گرمایشی  وسایل  هرگونه  یا  بخاری 
استاندارد این نقاط از منابع اعتباری ملی و 
در اختیاراستفاده کند اما چنانچه در مواردی 
به اعتبارات بیشتر نیاز باشد با توجه به 
حساسیت موضوع و در صورت امکان، 

استانداری همراهی و کمک می کند. 

استان در هفته گذشته

از درد بی کالسی 
استان تا سوخت کش ها

 بالی جان جاده ها 
مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت 
به  آنها  ترین  مهم  از  که  گذاشت  سر 
فراوری حلقه گمشده توسعه کشاورزی، 
۱۱97۰پست در دستگاه ها خالی است، 
شنبه  روز  در  محرومان  مهلت  آخرین 
اشاره کرد. یکشنبه روزنامه های استان 
راه  و  کویرتایر  به  وزیر  ویژه  نگاه  به 
آهن استان، آغاز پروژه راه آهن استان 
حماسه  سال  هشت  آغاز  مهرماه،   ۱۵
و نمایشگاه بدون مجوز پرداختند. رژه 
یارانه ۱۱96  حذف  استقامت،  و  اقتدار 
قضا  دستگاه  مطالبه  افزایش  خانوار، 
درباره آسیب های اجتماعی از مهم ترین 
روز  در  استان  های  روزنامه  تیترهای 
دوشنبه بود. رسانه های مکتوب استان، 
دیالیزی  بیماران  افزایش  به  سه شنبه 
استان، تشنگی 7۱6۰ روستا در سربیشه، 
حذف مدارس گلی در خراسان جنوبی، و 
9۲ میلیارد تسهیالت اشتغال کشاورزی 
در حساب 3بانک پرداختند.حمایت فراتر 
از شعار، نیمه کاره ها، افتاح نمایشگاه 
گام های استوار، 368نفر سهمیه استان 
در آزمون استخدامی و مرغ در سراشیبی 
سقوط از مهم ترین خبرهای رسانه های 
استان در روز چهارشنبه بود. آخر هفته 
روزنامه های استان به سند سازگار با کم 
آبی در جهت توسعه استان، محور دلهره 
شتاب حوادث؛ خونسردی مسئوالن و 
افتتاح مرکز نیوکاری تخصصی رسانه 
یاران کشور پرداختند. سفر وزیر ورزش 
و جوانان و وزیر معین خراسان جنوبی 
به استان از مهم ترین خبرهای استان 
سلطانی  مسعود  بود.  گذشته  هفته  در 
این  به  فر  روز شنبه در سفر یکروزه 
اقتصاد مقاومتی،  از پروژه های  استان 
چند پروژه ورزشی و کارخانه الستیک  
کرد.  بازدید  بیرجند  کویرتایر  سازی 
عمومی  حرکت  وجوانان  ورزش  وزیر 
اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی را 
مطلوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: این 
مهم حاصل تالش مدیریت اجرایی با 

دستگاه اجرایی است.

تورم در غذا و معده های خالی 

اما  است  سخت  باورش  زاده-  رجب 
نه  بار  این  داد.  رخ  زدنی  بهم  در چشم 
تدریجی چنان ناگهانی با افزایش قیمت 
مواد غذایی مواجه  ویژه در گروه  به  ها 
شدیم که بسیاری ازاقشار هرگز آمادگی 
این سوء تغییر را نداشتند. بسیاری از طبقه 
متوسط به سطوح پایین تر هرم رفاه آمدند 
تا شاید روزی دوباره بتوانند برای صعود به 
باالتر برنامه ریزی کنند. بسیاری از اقشار 
خانه  به  ای  کننده  ناامید  بازگشت  هم 
اول نیاز ها داشتند. سطحی از زندگی که 
در آن فقط می توانی نیاز های اولیه ات 
مثل غذاو پوشاک را تامین کنی و آنچه 
باور کردنش سخت است، جدولی است 
که مرکز آمار ایران به تازگی از شاخص 
قیمت کاالها و اقالم مصرفی بر حسب 
طبقات کاالیی در شهریور منتشر کرده 
است. نان و غالت، 3۲ ، شیرپنیر و تخم 
مرغ ، 46، پوشاک ۵3، مسکن ۲3 و از 
همه بیشتر گوشت 8۰ درصد نسبت به 
قیمت  افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت 
دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان 
با تمام وجود درک کرد که زندگی در یک 
خانواده کارگری با درآمد غیر واقعی قانون 
کار چگونه می گذرد؟  با  افزایش باالی 
قیمت اصلی ترین اقالم خوراکی، مثل 
نان ؛غذای غالب بسیاری از گروه های 
کم درآمد جامعه ، آن ها چگونه ابتدایی 
ترین نیازشان را تأمین می کنند. مسکن 
، پوشاک ، بهداشت ...، حتی فکرکردن 
به این چگونه ها هم سخت است چه 
برسد دست و پنجه نرم کردن با فشاری 
که حاال تورم 6۲ درصدی غذا به جامعه 
تحمیل می کند. باورکردنش سخت است.

وجدان بیدار آن سوی کوچه

رجب زاده- چه قدر حالت خوب می شود 
وقتی آدم های این جوری را می بینی ، به 
نظرم آن قدر خوبندکه زندگی شان سرشار 
از آرامش است. دیروز که از خانه بیرون 
آمدم ، صدای خش خش جارو مرد نارنجی 
پوش کوچه را پر کرده بود. خوب گرد و 
خاک هم بود. از میان غبار جارو چهره اش 
پیدا بود، ماسک سفید را که روی صورتش 
دیدم خیالم راحت شد. چه خوب بود که 
ماسک داشت. معموال پاکبان ها ندارند. 
شاید هم شهرداری تازه گی ها برایشان 
تأمین می کند ، یا او خودش برای خودش 
خریده تا سالم بماند. با عبور رهگذر چند 
لحظه ای صبر می کرد و بعد از چند قدم 
دورشدنش ادامه داد، می خواست گرد و 
غبار آدم ها را اذیت نکند. چهره رهگذاران 
با این رفتارزیبا از حالت اخم آلود و درهم 
بیرون می آمد ولبخندی زیر پوستی بر 
اجزای صورت شان می نشست. همین 
طور که جارو می زد به دو خودروی پارک 
شده رسید، در خانه ها را زد و خواست 
برای چند لحظه ای جابه جایشان کنند. تا 
خواسته اش انجام شود به این طرف پیاده 
رو آمد و کارش را ادامه داد . خودروها هم 
که جابه جا شد زیرشان را جارو زد ، کارش 
را در کوچه ما تمام کرد و رفت تا بعدی را 
ازآلودگی ها بزداید و باز وجدان خود را بنوازد. 

فاطمه رجب زاده -خبر دلخراشی برایش 
آن  بایستد.  قلبش  مانده  کم  اند،  آورده 
پژواکش  و  پیچید  می  مغزش  در  صدا 
بس هولناک است. آن صدای لعنتی فریاد 
، بچه ها  زند: “ کالس آتش گرفته  می 
با  هم  را  نفری  چند   سوزند”  می  دارند 
چشم های خودش می بیند که جیغ می 
زنند و می دوند.عرق سرد بر پیشانی اش 
نشسته ، چشم هایش را که باز می کند، 
باز آن کابوس را می بیند که از پرده ذهنش 
فرداشب  کابوسی که شاید  رود،  کنار می 
مرگ  شود.  تکرار  دیگری  سناریوی  با 
دولتی  غیر  دبستان  یک  آموز  دانش   4
آخرین  در  شدید  اثرسوختگی  بر  زاهدان 
روزهای پاییز پارسال ، تصویر زمستان های 
والدین چنان هولناک  برای  را  ها  مدرسه 
کرده که اگر مدیران استانی چون خراسان 
جنوبی،هرشب چندین بار با کابوس زبانه 
های بی رحم آتش از خواب بپرند کم است، 
معرض  در  های  کالس  آمار  که  استانی 
این  از  پس  استاندار  نیست.  کم  خطرش 
حادثه در نامه ای، مدیران کل آموزش و 
پرورش، نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس 
و فرمانداران را مکلف کرد، 7 روزه، ایمنی 
مدرسه ها را بررسی کنند. بر این اساس آن 
ها باید از تمام کالس های آموزشی مقاطع 
مختلف تحصیلی بازدید می کردند و آمار 
دقیقی ازبخاری های نفتی چکه ای و غیره 

را گزارش می دادند  تا استاندار تدبیرالزم را 
اتخاذ کند. او حتی تاکید کرده بود، چنانچه 
برگردن  تقصیر  شود،  قصور  مورد  این  در 

فرمانداران و مدیران مربوط است.

9 ماه بعد
حاال 9 ماه بعد است. هر چند گرمای تابستانی 
پاییز، تصور نزدیکی زمستان را سخت می کند 
اما فصل خطردر راه است و نگرانی های مدیر 

کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان 
 از این بابت بسیاراول بحث این اطمینان را 
می دهد که خبری از بخاری های چکه ای، 
والر، تیوست واز این دست وسایل گرمایشی 
اینکه  و  نیست  استان  از  ای  نقطه  درهیچ 
مدارس نوسازهم درجه ایمنی باالیی دارند 
چون محمد رضا بیگی  می گوید: هر مدرسه 
جدیدی می سازیم با تأسیسات مطمئن تجهیز 

 ، سرما  فصل  استاندارد  شود.تاسیسات  می 
سیستم حرارت مرکزی یا به لفظ عامیانه شوفاژ 
و و در ماه های گرم، کولر آبی است. می شود 

 گفت، خیال شان بابت نوسازها راحت است 
می ماند دیگر مدارس به گفته اوبرای مدارسی 
که کمتر از 4 یا ۵ کالس دارد و در نواحی 
گرمسیر استان مثل طبس واقع است، تامین 
اسپیلت های دومنظوره به تازگی شروع شده 
وتعداد کالس هایی با این وضعیت، چیزی 

حدود ۲۰۰ باب است. در مدارسی که بزرگ 
تر است و نتوانسته اند برای آن ها وسایل 
ها  بخاری  کنند،  تهیه  دیگری  گرمایشی 
ی نفتی کاربراتوری تامین شده حدود 6۰۰ 
گاز  از  که  استان  از  نقاطی  در  هم  کالس 
برخوردار است باید به نوعی بخاری خاص به 
نام هرمتیک، مورد تایید مرکز ملی ساختمان 
و نظام مهندسی، با 98 درصد ایمنی تجهیز 
شود که در تالش هستیم تا شروع فصل 
سرما انجام گیرد می گوید: تعداد کالس های 
تخریبی استان زیاد نیست و این کالس ها 
هم درمدارس دارای علمک گاز باید بخاری 

هرمتیک داشته باشد.

غیر دولتی های خطرناک
اما مشکل اساسی گویا در مدارس غیردولتی 
احتمال وقوع دارد؛ آن هم احتمال باال . بیگی 
در مورد آن ها تاکید می کند:استفاده از بخاری 
های گازی که مورد تایید باشد، الزامی است و 

براساس مصوبه ای که سال گذشته برای اجازه 
فعالیت این مدارس در جلسه مدیران آموزش 
و پرورش وضع شد باید اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس در روند صدور این 
مجوز مداخله داشته وتاییدیه این اداره کل 
یکی از اهرم های کنترلی این مدارس باشد تا 

مدرسه ای بدون اجازه نامه استحکام بنا، ایمنی 
و برخورداری از استاندارد گرمایشی تعریف شده 
فعالیت نکند. استحکام بنا و استانداردهای این 
مدارس هرسال باید تایید و توسط آموزش 
و پرورش صادر شود اما قبل از این مصوبه 
انجام نشده چون زمستان پارسال مدارسی 
داشتیم که با بخاری های گازی معمولی فضا 
را گرم می کردند. بیگی دراین باره توضیح 
می دهد : مسئوالن این مدارس باید برای 
نوسازی  کل  اداره  به  تاییدیه  این   دریافت 
پرورش  و  آموزش  در  کهگاهی  آمدند  می 
تاییدیه صادر می  فراموش و به هرصورت 
شده است چون این اداره کل متولی نظارت 
در این زمینه است البته بعد از حادثه تلخ پارسال 
در زاهدان، مسئوالن بیشتر این مدارس به ما 
مر اجعه کردند و هشدارها و اخطار های الزم 
داده شد. اما این کوتاهی باعث نمی شود از 
اداره کل نوسازی در این مورد سلب مسئولیت 
شود.او به این سوال که چرا خودتان وضعیت 

این مدارس را بررسی نکردید پاسخ می دهد: 
ما به صورت تصادفی این کار را  انجام داده 
ایم اما به طورکلی مجوز نهایی را آموزش و 
پرورش صادر می کند.آمار می دهد که حدود 
8۰ درصد مدارس غیر دولتی استان از بخاری 
گازی هایی استفاده می کردند که مورد تایید 
نبود و متاسفانه مسئوالن شان پارسال برای 
تغییر مقاومت نشان می دادند. بیگی می گوید: 
امسال اما این روند تغییرخواهد کرد وامیدواریم 
زمستانی امن را در مدراس پشت سر بگذاریم.

حرارت مرکزی در 80 درصد مدارس
مدیرکل می گوید: 8۰ درصد کالس های 
برای  مرکزی  حرارت  سیستم  از  استان 
درصدی   ۲۰ آن  اما  برخوردارند  گرمایش 
بخاری نفتی کاربراتوری و تابشی برقی دارند 
تعدادشان آن قدرباالست که باید هر چه زودتر 
فکری اساسی برداشته شود. بیگی تعداشان 
را حدود ۲ هزار کالس اعالم می کند البته 
بخشی از این مدارس تخریبی هستند که باید 
دوباره احداث شود وگاهی مجبوربه استفاده از 
این بخاری ها هستیم.وضعیت ایمنی مدراس 
در استان مان از نظراو خوب است، فرهنگ 
استفاده در استان و توجه مدیران و حتی معلم 
ها را در این زمینه باال می داند، اما نمی شود 
نگران نبود، حساسیت این موضوع به قدری 
باالست که باید هرگونه احتمال بروز خطر را از 
بین برد. او حادثه ای که چند سال قبل در یکی 
از مدارس طبسین رخ داد را به یاد می آورد 
که یک بخاری آتش گرفته بود و بدون اتفاق 
تلخی مهار شد. جز این ، آن طور که او می 
گوید، حادثه دیگری در مدارس استان نداشته 
ایم.حاال هم این اطمینان را می دهد که ایمنی 
در حال کنترل است و زمستان امساِل مدارس 
هم با آرامش طی می شود. البته  دغدغه غیر 
انتفاعی ها همچنان برایش باقی است نظارت 
تاکید  اما  انجام می شود و جدی است   ها 
می کند :برای ایجاد شرایط صد در صد مطمئن 

در این مدارس باید اقداماتی انجام شود. 

کابوس  زمستان 

استحکام بنا و استانداردهای این مدارس هرسال باید تایید و توسط آموزش و پرورش صادر شود اما 
قبل از این مصوبه انجام نشده چون زمستان پارسال مدارسی داشتیم که با بخاری های گازی معمولی 
فضا را گرم می کردند. بیگی دراین باره توضیح می دهد : مسئوالن این مدارس باید برای دریافت 
این تاییدیه به اداره کل نوسازی می آمدند کهگاهی در آموزش و پرورش فراموش و به هرصورت 
تاییدیه صادر می شده است به ما اطالع نمی دادند. چون این اداره کل متولی نظارت در این زمینه 
است البته بعد از حادثه تلخ پارسال در زاهدان، مسئوالن بیشتر این مدارس به ما مر اجعه کردند .

برچسب

2هزار کالس درس استان بخاری نفتی کاربراتوری و تابشی دارد

می
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س :
عک

خطیب جمعه بیرجند : 

مقاومت راهبرد نظام است
ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: راهبرد 
معین از سوی نظام که رهبری و نایب امام زمان 
)عج( برای ما تعیین می کنند، راهبرد مقاومت 
است. حجت االسالم نوفرستی در خطبه های 
نمازجمعه بیرجند افزود: باید در این زمینه و در 
عرصه های مختلف فعال باشیم و هرگز راهبرد 
سازش و تسلیم که ما را وابسته به غرب و 

دشمنان کند، در شان نظام اسالمی نیست.

آمریکا با عهد شکنی باخت
با  آمریکا  رژیم  گفت:  بشرویه  جمعه  امام 
عهد شکنی در برجام اعتبار خود را از دست 
با عهد شکنان مذاکره  ایران اسالمی  داد و 
افزود:  معلمی  االسالم  کرد. حجت  نخواهد 
اگر در مذاکرات برجامی به توصیه های مقام 
معظم رهبری عمل و در مقابل عهد شکنان 
 مقاومت می شد ؛کشور دچار خسران و ضرر 
در  بعد  به  این  از  است  الزم  و  گردید  نمی 
تعامالت با کشورهایی که به پیمان های خود 
وفا دار نبوده و به ایران اسالمی تهمت می زنند 

دقت بیشتری داشته باشیم .

خاوران- مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
گفت: ارایه سرویس پست لجستیک در عرضه تایر نمونه 
موفقی از این اقدام در خراسان جنوبی است و شرکت ملی 
پست آمادگی کامل دارد محصوالت تولیدکنندگان را به 

مصرف کنندگان در سراسر کشور عرضه کند.
حسین نعمتی در حاشیه بازدید از خط تولید و مرکز 
ارسال سفارشات سامانه فروش آنالین کارخانه کویرتایر 
اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که در این استان کم 
برخوردار اتفاقات خوبی افتاده و کارخانه کویرتایر فعال و 
هوشمندانه عمل می کند و این افتخار بزرگی برای کشور 
است که خراسان جنوبی سهم قابل توجهی در بحث 

تولید الستیک دارد. وی یادآور شد: اینکه  کویر تایر با 
هوشمندی یکی از راه های عرضه محصوالت را پست 
انتخاب کرده بسیار کار بزرگی است که قابل توسعه است 
و امیدواریم در بلند مدت به این جمع بندی برسیم که از 
فضای دیجیتال برای عرضه بدون واسطه استفاده کنیم. 

چالش تمیزی ورودی بیرجند سرویس پست لجستیک درعرضه تایرنمونه موفق در کویرتایر است 
کاری- صبح پنجشنبه دومین مرحله پویش مردمی 
نگه  پاکیزه  بر  و  برگزار  بیرجند  در  پاکیزگی  و  مهر 
داشتن ورودی های بیرجند تاکید شد.رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در این 
پویش با بیان اینکه بیرجند به عنوان پاکیزه ترین شهر 
ایران انتخاب شده،گفت: این پویش در سه مرحله ۲7 
شهریور، 4 و ۲۲ مهر برنامه ریزی و در مرحله اول یعنی 
۲7 شهریور با استقبال خوبی روبرو شد. وی تاکید کرد: 
قطعا عنوان تمیزترین شهر ایران افتخار زیادی است 
که نتیجه فرهنگ باالی شهروندان بیرجندی و همت 
باالی نیروهای خدماتی نارنجی پوش  شهرداری است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در مبادی ورودی شهر بیرجند 
با حجم زیادی از زباله و پالستیک مواجه هستیم، خاطر 
نشان کرد: این پویش ۱۱ مهر  هم در مبادی ورودی 
شهر بیرجند اجرا شود.ریحانه رحیم آبادی، مسئول این 
پویش )آرتوان(در حاشیه این پویش با بیان اینکه مبادی 
ورودی هر شهر نقشی شگرف در جذب گردشگر دارد، 
افزود: وجود زباله در ورودی شهر عنوان پاکیزه ترین 

شهر ایران را به چالش می کشد.
با اینکه این مرحله دوم از پویش پاکسازی شهر بود ولی 
هیچگونه اطالع رسانی از آن در شهر و رسانه ها نشده 

بود و متاسفانه با استقبال کمی مواجه شدیم. 

روزآمد

خطر رخنه در فرهنگ بانوان
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه با بیان اینکه دشمن می گوید اگر بتوانیم چادر زن های مسلمان را تغییر دهیم، تمام 
کشورشان را گرفته ایم، افزود: بر اساس روایات اگر رخنه در جبهه فرهنگ زن ها صورت گیرد که جایگاه خویش 
را از دست بدهد، جوان ها هم آسیب می بینند. به گزارش مهرآیت ا... علیرضا عبادی در جمع مشاوران امور بانوان 
وخانواده دستگاه های اجرایی استان گفت: زن های با ایمان در هشت سال دفاع مقدس و 4۰ سال عمر انقالب نقش 
بی بدیلی ایفا کرده اند ومادرانی هستند که در هشت سال جنگ تحمیلی چند فرزند را تقدیم نظام و انقالب کرده اند.

خبر خوش استاندار برای 340 خانوار روستایی زیرکوه
صدا وسیما-استاندار دیروز با سفر به شهرستان زیرکوه، خبر خوشی را به گوش 34۰ خانوار روستایی این شهرستان 
مرزی رساند. معتمدیان امروز به طور غیر رسمی به زیرکوه سفر  کرد و از تعلق گرفتن یارانه سوخت به 34۰ خانوار 
این روستاهای مرزی خبر داد.مبلغ این یارانه 7۱4 هزار تومان است که در مناسبتهای مختلف به حساب سرپرست 
خانوارها واریز می شود.اولین پرداخت این یارانه، یکشنبه 7 مهر انجام می شود.استاندار در سفر به زیرکوه همچنین 

از برگزاری همایش روستا و عشایر ۱۵ مهر با حضور معاون اول رئیس جمهور در خراسان جنوبی خبر داد.

دفاع مقدس برای همه عرصه ها الگو است
 ایرنا - معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: دوران پرشکوه دفاع مقدس و استقامت ملت ایران، 
الگوی نظام اسالمی در تمام عرصه ها برای خنثی کردن توطئه های دشمنان است. سرهنگ پاسدار حمیدرضا 
برات زاده در سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه بیرجند افزود: رزمندگان و ایثارگران درس مقاومت و عزت را از 
مکتب عاشورا آموختند و با کمترین امکانات در مقابل استکبار جهانی و همدستانش ایستادند. وی بیان کرد: دفاع 

مقدس برگرفته از عاشورا و در امتداد آن است و این دوران دفاع از ارزش ها، اسالم و قرآن بود.

هزینه کرد 44 میلیارد تومانی برای روکش آسفالت راه های استان 
مهر- رئیس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه کرد 44 میلیارد تومانی برای 
اجرای روکش آسفالت و اندود حفاظتی در راه های استان خبر داد. صادقی در بازدید از پروژه های راهسازی بیرجند 
اظهار کرد: طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۱86 کیلومتر از راه های مواصالتی استان روکش آسفالت و اندود 
حفاظتی شده که برای اجرای این پروژه ها 44 میلیارد تومان هزینه شده است. وی افزود: روکش آسفالت ۱6۲ کیلومتر 

از راه های استان برای  ارتقاء ایمنی محورهای مواصالتی استان و رفاه حال مسافران طی این مدت اجرا شده است.

با همت مشترک رئیس کمیته امداد کشور و استاندار در خر اسان جنوبی انجام شد

گروه خبر-رئیس کمیته امداد کشور و استاندار، 
در خراسان جنوبی  را  برکتی  پر  آخر هفته 
مسکن  برای  بزگی  های  قدم  گذراندند. 
محرومان و اشتغال در استان آغاز و نهضت 
محرومیت زدایی سرعت گرفت . طرح هایی 
که حاال  نیروی غنی وحدت فکر و عمل 
دو مسئول تقویت شان می کند. معتمدیان 
و بختیاری همواره از تالش برای ریشه کن 
کرده محرومیت گفته اند و در دیدار این دو 

رئیس کمیته امداد کشور به عنوان مدیری 
برای حمایت از محرومین از استاندار خراسان 
در  زیادش  های  تالش  پاس  به  جنوبی 
خصوص محرومیت زدایی تقدیر می کند.

بختیاری رئیس کمیته امداد کشور در مراسم 
آغاز عملیات ساخت ۱7۰۰  واحد مسکونی 
محرومان استان گفت :طبق تفاهم کمیته 
هزار  شش  جمهور  رئیس  معاون  و  امداد 
واحد مسکونی ویژه محرومان در سیستان و 

بلوچستان، پنج هزار واحد در کرمان و پنج 
می  ساخته  جنوبی  خراسان  در  واحد  هزار 
شود.به گفته مدیر کل کمیته امداد استان 
برای ساخت  پنج هزار واحد مسکونی در فاز 
اول عملیات اجرایی 8۰۰ واحد آغاز و در فاز 
دوم عملیات اجرایی ساخت هزار و 7۰۰ واحد 
شروع شد.تا پایان سال  هم دو هزار و ۵۰۰ 

واحد مسکونی را تحویل محرومان دهیم.
سلم آبادی  ادامه داد: در مسکن روستایی 

اخذ  برای  نفر   37۰ و  هزار  دو  محرومان 
پروانه معرفی شدند ، هزار و 38۰ نفر پروانه 
ساختمانی را دریافت و 99۰ نفر در مرحله 
صدور پروانه هستند.رئیس کمیته امداد در 
حاشیه آغاز عملیات اجرایی هزار طرح اشتغال 
پرورش شتر هم گفت: تالش ما بر این است 
هزار طرح پرورش شتر تا دو یا سه سال آینده 
در خراسان جنوبی واگذار و به بهره برداری 
برسد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 

تاکنون  امسال  ابتدای  از  استان هم گفت: 
میلیارد  هشت  با  شتر  پرورش  طرح   ۱8۵
تومان تسهیالت در استان اجرا شده که جزو 
پروژه اصلی بوده است.رضا سلم آبادی افزود:  
مردادماه  که  مشترکی  تفاهم نامه  براساس 
امسال بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( و استانداری خراسان جنوبی منعقد شد، 
این استان به هاب )مرکز منطقه ای( پرورش 

شتر تبدیل خواهد شد.

شتاب نهضت محرومیت زدایی 
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رجب زاده - سرنوشت مان را به چه کسانی بسپاریم؟ 
در ادوار گذشته مجلس ، آن سال ها که تازه مجلس 
نمایندگان در کشور راه  اندازی شده بود، سرنوشت 
مان را به چه کسانی با چه ویژگی هایی سپردیم ؟ آیا 
درست عمل کردیم. نماینده باید شجاع باشد تا مطالبه 
گری کند، نماینده باید درد آشنا باشد تا مطالبه گر شود، 
نماینده باید مردمدار باشد تا مطالبه مردم را درست و 
شفاف تشخیص دهد و نماینده باید سیاس وکیاس 

باشد تا تیر مطالبه گری اش به سنگ نخورد.
اگر زنده بود 

فکرنمی کنم کسی پیدا شود و بگوید : ابوالحسن 
حائری زاده اولین نماینده بیرجند ، خوب نبود.  قدیمی 
تر ها از او حس خوبی به نسل جدید منتقل کرده اند. 
شاید ناشی از همان خصلتی باشد که وقتی کسی می 
رود تازه او را در میابیم و از خوبی هایش می گوییم 

اما انگار حائری زاده طوری زندگی کرده که در زمان 
زندگانی اش هم همواره ذکر خیرش بوده ؛ نه تنها 
او که  خاندان حائری زاده . آن قدر که محمد رضا 
عرفانی ، این فعال سیاسی می گوید : اگر زنده بود و 
تاییدیه شورای نگهبان را می گرفت هنوز هم نماینده 
بیرجند بود و چرایش را این طور توضیح می دهد که 
عالوه بر ارادت ویژه بیرجندی ها به خاندان حائری ، 
ابولحسن حائری بسیار متواضع و مردم دار بود. شناخت 
عرفانی از اولین نماینده بیرجند بر می گردد به دوران 
دبیرستان در تنها و اولین کالس رشته ریاضی ،دوست 
و رفیق بودند، یادش می آید که آن زمان ابوالحسن ، 
لباس روحانیت می پوشید، پدرش آقا سیدکاظم حائری 
روحانی بود و بعضی در کالس بودند که به همین 
دلیل به او ناسزا می گفتند، در جواب صبورانه  می 
خندید . با همه گرم می گرفت. جزاولین قبولی های 

دانشگاه امیر کبیر فعلی تهران بود ،  بورسیه انگلستان 
شد و با پیروزی انقالب در سال 57 به بیرجند برگشت.

ماجرای اولین انتخابات
او از دورانی میگوید که فعالیت های انتخاباتی برای 
اولین دوره مجلس در بیرجند بسیار متفاوت از امروز 
بود. احزاب سیاسی در سال های ابتدای انقالب رقابت 
تنگاتنگی داشتند و از بیرجند چند نفر برای ورود به 
از جمله غالمحسین  بودند.  کاندیدا شده  مجلس 
شکوهی که از حزب آزادی معرفی شده بود و حجت 
االسالم حسین ابراهیمی نماینده دور هشتم مجلس 
و دیگران  وارد شده بودند . حائری زاده هم مستقل 
به میدان آمد. با برگزاری انتخابات شکوهی 15 هزار و 
حائری زاده 7 هزار رای آورد اما چون بر اساس قانون 
اساسی  تعداد آرا به حد نصاب نرسیده بود انتخابات به 
دور دوم کشید و گروه هایی که ترجیح می دادند اسالم 
گرا ها وارد مجلس شوند ، به سمت حائری زاده کشیده 
شدند . او رای آورد و به مجلس راه یافت. حضورش 
در مجلس مغتنم و توان مطالبه گری اش بسیار باال 

بود . هرکدام از نمایندگان بیرجند پس از او ویژگی 
های خاص خود را دارند که در حائری زاده این توان 
پررنگ بود . اما قدرت مطالبه گری و تسلطش بر امور، 
با صراحت لهجه ای در هم آمیخته بود که خوشایند 
خیلی ها نبود از این رو کارها و پی گیری هایش آن 
طور که باید پیش نمی رفت.گرایش چپ داشت و 
سخنرانی های تند می کرد و این ها باعث می شد عده 
ای در گروه های مقابل مانع پیشبرد کارهایش شوند .

روابط خالص با مردم
باین حال مردمداری  و تواضعش به قدری خالص 
توانم  و می  او می شد  باعث محبوبیت  بود که 
بگویم در دوران زندگی ام کسی را با روابط عمومی 
باالی او ندیده ام . در آن دوران که نماینده ها 
بادیگارد داشتند و با خودرو رفت و آمد می کردند، 
او بدون محافظ در خیابان ها قدم می زد و ساعت 
ها با مردم صحبت می کرد. حتی اگر فرد ژولیده 
ای با او سخن می گفت با صبر و حوصله می شنید 
ابوالحسن  گذاشت.حاال  می  زمان  مردم  برای  و 

حائری زاده در بین ما نیست تا از تالشی که آن 
سال ها برای زادگاه و مردمش انجام داده بگوید یا 
در برابر قصورهای احتمالی و انتقادها از خود دفاع 
کند. مشخص نیست اگر زنده بود باز همان حائری 
زاده قبل با همان نقاط ضعف و قوت باقی می ماند 

یا نه، اما نامش اما نیک است.

چهره هانماینده ای بدون بادیگارد

استراتژیک

علت خنده ها ی روحانی چه بود؟

انتخاب - بر اساس فیلم منتشر شده از رفتار روحانی، در گفتگو با رئیس جمهور 
فرانسه و  نخست وزیر بریتانیا، مکرون به روحانی می گوید، اگر این کشور را ترک 
کنی و ترامپ را نبینی، از دست دادن یک فرصت است. بوریس جانسون هم 
تایید می کند.پاسخ روحانی اما خنده ای با صدای بلند است. با خوانش زبان بدن 
روحانی، به وضوح می توان پی برد که وی پیشنهاد آنان را به سخره می گیرد .

کاهش قیمت برنج، شکر و گوشت گوساله

وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی قیمت کاالهای اساسی و مهم 
در مرداد ماه امسال از کاهش نرخ برنج، شکر، گوشت گوساله نسبت به 
تیرماه خبر داد که این کاهش قیمت از هفت دهم درصد تا ۴.۸ درصد در 
نوسان است.به عنوان مثال برنج طارم اعال که تیرماه به هر کیلوگرم ۲۳7 
هزار و ۸۲۶ ریال رسیده بود، مرداد رقم ۲۳۲ هزار و ۴۳1 ریال را نشان داد.

حسین شریعتمداری: آقای روحانی دست مریزاد!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت :  سخنان آقای روحانی در سازمان ملل با 
برخی از دیدگاه های قبلی ایشان و نگاه جمعی از مدعیان اصالحات و کارگزارانی ها 
و شماری از اطرافیان وی  تفاوت جدی دارد و حاکی از آن است که جناب روحانی 
با دیدگاه های یاد شده مرزبندی کرده است. امیدواریم به لطف خدای، این مسیر 
آنگونه که در سخنان ایشان بروز یافته بود ادامه یابد. ...آقای روحانی، دست مریزاد!

حکم تخریب ویالی داماد مقام ارشد کشوری تایید شد

دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 1۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب ویالی 
داماد ع.ش از مقامات ارشد کشوری در منطقه لواسان را تأیید کرد.مدیرکل حوزه 
ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است 
و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد:  با صدور این رای و پس از 
قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون درباره موضوع وجود ندارد.

آغاز سفرهای استانی قالیباف

رویداد ۲۴ - سفر های استانی قالیباف شروع شد. از بیرجند به قائن، از قائن به 
گناباد و سپس به فردوس. قالیباف در سال ۹۲ در گناباد ۳7 درصد رای آورده 
بود و در مجموع آرای او در خراسان جنوبی و خراسان رضوی قابل توجه بود. 
حاال سردار فکر کرده اگر از همین مناطق فعالیت انتخاباتی دور جدید را شروع 

کند، استقبال کننده بیشتری پیدا می کند .حدسی که چندان بیراه نیست.

معاون سازمان تامین اجتماعی دستگیر شد

م. ج از معاونان تامین اجتماعی به اتهام دریافت ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی که به واردات گوشی موبایل اختصاص 
داده، دستگیر شد. این معاون تامین اجتماعی پس از بازداشت، از سمت خود 
برکنار شد همچنین از سوی مدیر عامل سازمان؛  قائم موهبتی، معاون امور 
استان های این سازمان با حفظ سمت ، سرپرست معاونت مربوطه منصوب شد.

تصمیم شجاعانه  رهبر از نگاه نصرا...

با  تفصیلی  گفتگوی  در  لبنان  ا...  حزب  دبیرکل 
خامنه ای،  آیت ا...  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر 
شجاعانه ترین تصمیم رهبر انقالب اسالمی در حوادث 

منطقه ای را ایستادگی فعاالنه در برابر هجوم همه جانبه و خشمگینانه ی 
آمریکا به منطقه ی غرب آسیا پس از حوادث 11 سپتامبر می داند.

حسن روحانی ستاره سازمان ملل 

 “عبدالباری عطوان” تحلیلگر مسائل منطقه نوشت: 
آقای روحانی ستاره مجمع عمومی شد و دیپلماسی 
سازمان  میدان  پیروز  الملل  بین  در سطح  هران  ت

ملل متحد بود، بطوری که بیشتر رهبران غربی برای دیدار با رئیس 
جمهوری ایران صف کشیده بودند.

وعده همتی درباره تورم و بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی این بانک 
دارو  و  اساسی  کاالهای  ارز  تامین  را  رکزی  م
عنوان و اعالم کرد که ذخایر کاالهای اساسی و 

دارو در کشور مطلوب است. همچنین کنترل تورم، کنترل بازار ارز و 
کمک به رشد اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توئیتر تصاویری از 
فرهنگیان،  بازنشستگی  پاداش  تسویه  دول های  ج
دانشگاهیان، دستگاه های استانی و ۳۴ دستگاه ملی ارائه 

کرد. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن، برای تسویه پاداش بازنشستگان ۳۴ 
دستگاه ملی و دستگاه های ۳1 استان نیز افزایش بودجه تخصیص یافت.

رویداد سایت نوشته

 اروپایی ها عماًل به تحریم های 
آمریکا پایبند ماندند

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به عملکرد 
اروپایی ها بعد از توافق هسته ای افزودند: اروپایی ها 
به رغم وعده های خود، عماًل به تحریم های 
امریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و 
از این پس هم بعید است کاری برای جمهوری 
اسالمی انجام دهند، بنابراین باید بکلی از اروپایی 
ها قطع امید کرد. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: رفت و آمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد 
اما مطلقاً نباید به آنها امید داشت.حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: همان افرادی که مذاکره کردند، 
اکنون می گویند اروپاییها به هیچیک از تعهدات 
قوی ترین  موضوع،  این  و  نکرده اند  ود عمل  خ
دلیل بر این است که در هیچ مسئله ای نباید به 
آنها اعتماد کرد. ایشان جریان امور را به رغم همه 
این دشمنی ها، به نفع ایران ارزیابی کردند و گفتند: 
امروز نظام اسالمی نه تنها قوی تر از چهل سال 
پیش است بلکه از ده سال پیش نیز قوی تر شده 
و اقتدار انقالبی و سیاسی آن در منطقه گسترش 

یافته و ریشه های انقالب عمیق تر شده است.
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عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه
با قیمت مصوب دولتی

از تولید به مصرف

32221101 - 09150907009
اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵  زاهدی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط 

، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه خرید خدمات و نگهداری فضاهای جدید 98/57
االحداث پایانه مرزی ماهیرود بصورت حجمی

  12
ماه

  8.445.370.956
423.000.000  ریالخدمات فاقد فهرست بهاءریال

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی 
تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها 

بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :
شرکت های خدماتی واجد الشرایط دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت 

آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
 جهت مناقصه فوق شرکت های مناقصه گر واجد الشرایط میبایست دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی انجام کار از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و بدیهی است بازگشایی پاکات شرکت های فاقد صالحیت معتبر ایمنی انجام کار ، صورت 

نخواهد گرفت.  تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 98/07/06  می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 شنبه 98/07/06  لغایت ساعت 14/30 چهارشنبه 98/07/10 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه  : ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/07/22
زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 12/00 روز سه شنبه تاریخ 98/07/23

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

شماره تماس : 9-32342137-056                                                       کد پستی : 9717833115  
 http://iets.mporg.ir  متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 
  http://khorasan-south.rmto.ir  و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس

رجوع نمائید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

عواقب کم شنوایی در کودکان
۱-اختالل رشد گفتار و زبان 2-اختالل دهلیزی وتعادل

3-عدم توانایی در درک مفهوم گفتار
۴- اختالل یادگیری ،خواندن ونوشتن ۵- اختالل حافظه شنیداری

۶- کاهش ذخیره لغات ۷-افسردگی ،خشم ،اضطراب
8-محدودشدن ارتباط اجتماعی

مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج(
 بیرجند -  مفتح 4- پالک 13 * 32231801

جنـاب آقـای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان داغدار صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند


