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آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( مبارک باد

روزنامه صبح استان*سال بیست و سوم*شماره: 4486

5تعیین  سه مرکز برای خرید حمایتی زعفران خراسان جنوبی5رقابت های منطقه ای جام خوشه چین در استان آغاز شد3مردم در دام سودجویان

 بیرجند هم ردیف
  20 دانشگاه برتر

باغداران فردوسی 
 دل خون از آشفته بازار انار 

دکترخامسان افق دانشگاه بیرجند را تشریح کرد :

خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه سند چشم انداز دانشگاه تا سال 1404 تهیه شده  است، گفت: به عنوان دانشگاه مادر 
استان در تالش هستیم تا سال 1404 در جایگاه 20 دانشگاه برتر کشور و جزو هزار دانشگاه برتر جهان  قرار گیریم.  دکتر خامسان 
با اشاره به اینکه به دنبال تربیت نیروی متخصص کشور و ارتقای روابط بین المللی هستیم، افزود: دانشگاه بیرجند برای نخستین  بار 
دانشجوی بین المللی پذیرش کرده و اکنون  80 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه بیرجند تحصیل می کنند . ..  مشروح در صفحه ۶

فاضالب زیرپای 
مسکن مهرقاین

پروژه 999 واحدی مسکن مهر قاین، در 
زمان افتتاح به عنوان یکی از پروژه های 
الگویی مسکن مهر در کشور مورد توجه 
قرار گرفت و از نظر سرعت در اجرا و 
تحویل زبانزد بود  اما حاال پس از گذشت 
یک دهه ساکنان مسکن مهر قاین با 
مشکلی جدی دست و پنجه نرم می کنند. 
محمدی، یکی از ساکنان مسکن مهر 

قاین می گوید: ... مشروح در صفحه 5

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار : 

طرح های بزرگ دولت باید 
پیوست رسانه ای داشته باشد... صفحه 5

*هرم پور

عکس : سربازی

نگرانی های تمام ناشدنی! 

پرتالش  آموزگار  پیش  روز  چند 
فرزندم در یکی از مدارس شهر در 
انجمن کالسی و در بین والدین 
دانش آموزان عنوان می کرد؛ »به 
با  نقاشی  کالس،  آموزان  دانش 
موضوع آزاد داده است. یکی از دانش 
وضعیت  با  بانویی  تصویر  آموزان 
نامناسب را نقاشی کرده و تحویل 
داده است. علت را جویا شدم، متوجه 
شدم در خانه ماهواره دارند.« برای 
خودم کمی عجیب بود، اما غریب 
نبود. شاید من هم جزو آن دسته از 
شهروندانی باشم که بنا به وضعیت 
کار رسانه ای  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

دنیا را قانع کردیم
 که بلدیم مذاکره کنیم

روحانی : 

صفحه  2

 پیش بینی می کردیم
 جراحی فساد، دردآور باشد

سخنگوی قوه قضائیه:

عدم پذیرش FATF  محدودیت 
تازه ای  ایجاد نمی کند

مصباحی مقدم:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه 3

فروشگاه کفش کودک و نوجوان نـی نـی گـام
کفش های زمستانی رسید

عرضه انواع بوت و اسپرت های ساق دار
آدرس: بین مدرس 52 و 54

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 09153614912 - چرم پیشه

جناب آقای علیرضا یادگاری
انتخاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 رئیس انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان

 شهرستان بیرجند 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت 

روز افزون تان را از درگاه ایزد منان 
خواستاریم.

جمعـی از دوستـان گروه اتـاق مشـاوره و موفقیـت

پیام تسلیت رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی
 به مناسبت درگذشت ناگهانی 

کربالیی فریدون احمدی
 )خادم اربعین حسینی(

بازگشت همه به سوی اوست 
دریا دالن به دوست رسیده اند و من هنوز
 چون صخره ای به ساحل دریا نشسته ام

خبر ضایعه دردناک و دلخراش درگذشت برادر دلسوز
 خدوم ، عاشق و خادم اهل بیت )ع( 

رزمنده دالور دوران دفاع مقدس بی شک برای همه ما 
که زمانی را با او زیر پرچم خادمی سیدالشهداء )ع( گذرانیدم

 باور نکردنی و دردناک است.
زندگی مسیری از بایدها و نبایدهای ماندن و رفتن است، 
آن چیزی که به آن هویت می بخشد چرایی ماندن و دلیل 

رفتن است. بی شک برادر عزیز کربالیی فریدون احمدی که با نفس ملکوتی حضرت امام )ره( در 
فضای انقالب اسالمی رشد کرد و در جبهه های دفاع مقدس عاشقانه ، جوانی خود را تقدیم این نظام 
مقدس نمود و در سنگر نهایی، ستاد بازسازی عتبات عالیات در حکم خادمی اهل بیت عصمت و 
طهارت به عنوان سردار زیرساخت حرمین شریفین امامین جوادین )ع( خدمت کرد و در ایام اربعین 
حسینی همپای کاروان حضرت زینب )س( خاضعانه و خاشعانه نوکری اربابش سیدالشهداء )ع( را 
بارها و بارها تجربه کرد، به خوبی به این چرایی بودن و ماندن پاسخ داده است و آن چیزی که برای 

ما سختی سؤالش خواهد ماند دلیل چنین رفتن نابهنگام و از دست دادن چنین فرمانده دلسوز
 و رفیق شفیق در عرصه این دنیای خاکی است. 

بی شک خدمات صادقانه آقای احمدی در مجموعه خیابان صاحب الزمان )عج( مقابل مرقد مطهر 
امامین شریفین جوادین )ع( در سال های اخیر بر هیچ کس پوشیده نیست و چه مقامی باالتر از اینکه 

قلب امام زمان )عج( را در کسوت خادمی و سربازی آن هم در مقابل مقام عالی
 حضرت امام موسی الکاظم )ع( و حضرت امام جواد االئمه )ع(  شاد کنیم.

پس برادرم سفر بر بال مالئک به سمت خیمه سیدالشهداء)ع( گوارای وجودت و چه زندگی ای 
باالتر از اینکه در مقام شهید باشی و مگر نه اینکه شهادت اهدای روح و تن و مال و همه چیز وجود
 به درگاه معبود است و چنین زندگی ای در لباس رزم و در لباس خدمت همان شهادت فی سبیل 
ا... است و چنین افرادی تا هستند شهید زنده اند و حجت بر ما قبرستان نشینان عادت سخیف

 تا بدانیم که هر روز کربال و هر روز عاشورا است.
معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی بهبـود كيفيت سـازه با سبك سازي و صنعتي سازي ساختمـان
ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
۳2۴۳۹۶۱۴ - ۳2۴۳۹۶۱۳ -0۹۱۵۱۶00۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

جنـاب آقـای غالمرضـا  اشـرفی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران 

است را صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را 
از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

 برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

به مناسبت سومین روز درگذشت

مرحـوم ذبیـح  ا...سعیـدی
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه ترحیمی فردا جمعه ۹۸/۸/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید  امتنان می باشد.

همسر و فرزندان

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز 
ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

در دومین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان کربالیی حمید صفوی نژاد 
خادم الحسین )ع( عصر امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۱۶
 بر سر مزارش گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه و صلواتی

 یادش را گرامی می داریم.
صفوی نژاد، القوری مقدم، یعقوبی، شهابادی و سایر بستگان

با حسرت و اندوه فراوان به مناسبت چهلمین روز عروج
 مادری دلسوز، همسری فداکار و خواهری مهربان

 مرحومه حاجیه خانم فاطمه کبری صفاریون پور
)همسر مرحوم حاج علیرضا صفاریان(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۱۶ از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، به یاد تمام خوبی هایش اشک ماتم می ریزیم 

و شما را به هم نوایی می خوانیم تا یک بار دیگر همراه مان باشید.
خانواده های صفاریان و سایر بستگان

کل من علیها فان
ارتحال جانگداز و ناباورانه همکار، همرزم، دوست و خادم صادق ستاد اربعین استان خراسان جنوبی

شادروان کربالیی فریدون احمدی
 را محضر همکاران و همسنگران ایشان تسلیت عرض نموده 

با آرزوی علو درجات آن مرحوم اعالم می دارد: مراسم تشییع و تدفین امروز پنجشنبه 
۹۸/۸/۱۶ ساعت ۹ صبح در محل سالن مرکزی مصلی )سه راه اسدی( برگزار می شود

مراسم تعزیه: جمعه ۹۸/۸/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل سالن مصلی 
)سه راه اسدی( برگزار می گردد.

خانواده های : احمدی و سایر بستگان ، ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
موکب داران اربعین خراسان جنوبی ، بنیاد زائر خراسان جنوبی

انا هلل و انا الیه راجعون 
با نهایت تاسف و تأثر درگذشت خادم الحسین )ع(

مرحوم کربالیی فریدون احمدی
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

 مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۱۶ ساعت ۹ صبح

  در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
ضمنا جلسه سومین روز درگذشت آن مرحوم

 فردا جمعه ۹۸/۸/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح
در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می شود. تشریف فرمایی سروران گرامی مزید 

امتنان می باشد.
خانواده های احمدی و سایر بستگان

با نهایت تاسف به اطالع می رساند:
 به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

 مرحـوم علیرضـا مـوّذن
 )بازنشسته شركت برق( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/8/16 از ساعت 15 
الی 16 در محل مسجد علی بن ابیطالب )ع( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: موّذن،  اعتمادی مقدم  و سایر بستگان

امکانی ویژه در دانشگاه پیام نور
بخشودگی شهریه و بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و عدم مراجعه 

به اطالع کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ به قبل مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان 
جنوبی که به هر دلیلی ترک تحصیل کرده اند می رساند: شرایط ادامه تحصیل برای شما با بخشودگی 
کل بدهی شهریه و سنوات گذشته مهیا گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر به مراکز و 

واحدهای دانشگاه پیام نور سطح استان مراجعه یا با شماره ۳22022۶4 تماس حاصل نمایید.
مهلت استفاده از این امکان ویژه صرفا تا پایان بهمن ماه سال جاری خواهد بود

روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
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زمان اجرای رمز دوم یکبار مصرف

مهر- معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی 
پرونده در زمینه فیشینگ در پلیس فتا ثبت می شود،گفت: رمز دوم یکبار مصرف از 

ابتدای دی اجرایی می شود و مشکل فیشینگ را مدیریت می کند.
نگرانی های تمام ناشدنی! 
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( شاید من هم جز آن دسته از 

شهروندانی باشم که بنا به وضعیت کار رسانه ای 
و سرک کشیدن های مداومم به این طرف و 
آن طرف، عمق دغدغه های این معلم شریف 
را در کنار فاجعه ای که در این کشور به صورت 
کاماًل خاموش در حال روی دادن است، بیشتر از 
دیگران متوجه می شوم، بیشتر از دیگران نگران 
وضع تربیت نسل فردا و فراوان تر از دیگران 
دغدغه منِد آموزه ها و آموخته هایی هستم که 
فرزندان مان را تربیت می کند و پدران و مادران 
هیچ نقشی در آن ندارند!! وضع اقتصادی بسیار 
نامناسب اغلب خانواده ها، باعث ایجاد خأل بزرگ 
وجود کاالهای فرهنگی مطلوب و دلخواه در 
سبد خرید آنها شده است، وضع تحریم ها و 
کمبود اعتبارات  و بودجه های عمومی کشور، 
کمرشکن ترین  و  بیشترین  معمول  طبق 
ضربه ها و فشارها را به ستون فقرات جامعه 
اغلب  و  کرده  وارد  پرورش  و  آموزش  یعنی 
مدارس را به نوعی ورشکستگی پنهان سوق 
داده است، ماهواره و فضای مجازی مبتنی بر 
خوراک و داده های غیر وطنی در ماراتن نفس 
گیِر جذِب مخاطب و محتوابخشی به جامعه  
هدفش، نه به میزان یک قدم یا صد قدم که 
به اندازه سال ها از رادیو و تلویزیون ما جلو افتاده 
است و تنها دل خوشکنک های آماری از درصد 
مخاطبان و رضایت مندان از برنامه های تولید 
داخل را برایمان باقی گذاشته و با استهزا، دل 
بستن ما را به این آمار مسخره می کند! در این 
مثلث شوم مشکالت اقتصادی، حمله فضای 
مجازی، تالش های رسانه ملی که نه چندان 
پیشرو ولی سالم است، نقش خانواده در تربیت 
فرزندان تقریباً کم ترین میزان و نقش رسانه ها در 
فضاسازی برای آنها تقریباً بیشترین میزان است. 
قطعاً از چنین نسلی نباید در فردای کشور، انتظار 
کارهای فوق العاده در بسترسازی و پیشبرد 
اهداف تمدن فاخر ایرانی - اسالمی را داشت. 
نسل فردا با چنین مشکالتی و با چنان تربیتی 
نخبگاِن  حداکثرش  رفت،  ذکرش  امروز  که 
مستعِد فوق العاده ای در علم و فن خواهند بود 
که شاید مضامینی مثل خانواده، ایثار، ارزش های 
معنوی، هویت، عشق، تفکر و تعمق، محبت و 
همنوع دوستی و تربیت انسانی، مفاهیمی غریب 
یا دور از ذهن برایشان باشد، همان نسلی که برای 
خواننده ای پرحاشیه ... )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

همین  که  عالقه ای  روی  از   ) سرمقاله   )ادامه 

رسانه ها و همین خأل حضورها برایش فراهم 
کرده است، ظرف چند ساعت خانه ای با 14 
میلیون آجر عالقه ها وتأییدها بنا می کند و او را 
در خود پناه می دهد! و البته برای فرهنگ سازی 
و الگوپذیری از داشته های داخلی اش، به عمد یا 
به سهو، حاضر نیست حتی یک آجر روی آجر 
بگذارد. دکتر اسالمی ندوشن در مقدمه کتاب 
کارنامه سفر چین می نویسد:» مائو از یاد برده بود 
آدمیزاد موجود پیچیده ای است. گرسنگی پیدا 
داریم و گرسنگی ناپیدا. اگر گرسنگی پیدا با نان 
فرو می نشیند، آن دیگری را داستان دیگریست. 
همه تاریخ بشر بر گرد این داستان شکل گرفته 
است.« همه اینها را گفتم که آخرش بنویسم؛ 
داریم روزگار سختی را می گذرانیم، کنار هم، اما 
بی خبر از همدیگر هستیم. در این روزگار سخت 
و پر محنت که به دلیل وجود مؤلفه های متضاد 
و متغیر، نمی دانم و جرأت نمی کنم بگویم تا چه 
وقت ادامه پیدا خواهد کرد، فقط از آب و نان مان 
کم نشده یا لباس و پوشاک و اجاره و مسکن 
و خودرو و خدمات مان گران نشده است، بلکه 
چارچوب های بسیار بسیار مهم و گرانبهاتری در 
حوزه تربیت فرزندان مان در آستانه اضمحالل 
و فروپاشی قرار گرفته اند که بسیار بیشتر از 
مرز، صنعت،  ، خشکسالی،  جاده   ، آهن  راه 
مهاجرت، زرشک و زعفران و عناب استان مهم 
هستند. اجازه دهید شفاف بگویم که بسیاری 
از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیل گران 
آماری، نسبت به آینده نگرانند. وقتی کسی به 
فکر نیست و ظاهراً هم قرار نیست کسی به فکر 
باشد، حداقل خودمان با تغییر نگاهمان و تغییر 
در رویکردهایمان، به فکر خودمان باشیم و برای 
آینده چاره ای بیندیشیم.)لطفا نظر و پیشنهاد 
خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 

شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

سخنگوی قوه قضائیه:
جراحی فساد، درد دارد

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 
در مورد اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
اقدامات قوه در برخورد با مفاسد نمایشی است، 
آنچه  وعده ایم  اهل  نه  و  شعار  اهل  نه  گفت: 
گفته ایم وعده نبوده و آنچه بیان شده گزارش 
فسادهاست. پیش بینی می کردیم که با وجود 
جراحی انجام شده یک جاهایی درد عارض شود 
اما عاقبت خوبی دارد و ما به دنبال عاقبت خوب 

برخورد با مفاسد هستیم.

نیاز به حرکت های آتش به اختیاری 
چون تسخیر النه جاسوسی داریم

انقالب  اینکه  بیان  با  سردار سرلشکر جعفری 
اسالمی در 40 سال گذشته غیرقابل سرنگونی و 
تثبیت شده است، گفت: نیاز به حرکت های آتش 
به اختیاری چون تسخیر النه جاسوسی داریم.

نخست وزیر عراق:دولت بدون وجود 
جایگزین کناره گیری نمی کند

نخست وزیر عراق اظهار کرد که کابینه اش بدون 
وجود جایگزین به درخواست های تظاهرکنندگان 

برای استعفا عمل نخواهد کرد.

عدم پذیرش FATF محدودیت تازه ای 
ایجاد نمی کند

غالمرضا مصباحی مقدم گفت: برخی  می گویند 
با عدم تصویب   FATF، بانک ها با ما همکاری 
هم  امروز  آنها  گفت  باید  حالی  در  نمی کنند. 

همکاری نمی کنند!

به شوخی گفتم قرص ضدبارداری 
دارم، همه هم خندیدند 

مطهری درباره جمله جنجالی اش در سخنرانی 
روز 13 آبان گفت : در آخر جلسه یک نفر داد 
زد که شما باید قرص ضد فراموشی بخورید، 
من هم از باب مزاح و شوخی گفتم من انواع 
و اقسام قرص ها را دارم، قرص ضدبارداری هم 
برای شما دارم. ما بیرون آمدیم و دیدیم یک 
ویدئو پخش شده مبنی بر اینکه »توهین علی 
مطهری به یک دانشجوی دختر« این در حالی 

است که این دانشجو پسر بود.

رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
جمهور با بیان اینکه مقاومت در سایه 
البته مذاکره به  کار و تالش و علم و 
منافات  هم  با  این ها  و  می آید  دست 
مذاکره  برای  مقاومت  گفت:  ندارد، 
هم  مذاکره  و  می کند  زمینه سازی 
کند.  بهره برداری  مقاومت  از  می تواند 
ما هشت سال در دوران دفاع مقدس 
مقاومت کردیم و اکنون 31 سال است 

در حال مذاکره هستیم.

دنیا با ما هم آواست
روحانی با بیان اینکه نباید فقط دنبال یک 
راه حل باشیم، خاطرنشان کرد: در گذشته 
وقتی ما می گفتیم تحریم ها ظالمانه است 
کسی با ما همراه نبود، اما  امتیاز ما اکنون 

این است که دنیا با ما هم آوا است.

مقاومت افتخار ماست
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: ما 
تسلیم تحریم ها نشدیم، ما وادار به تسلیم 

و  حقارت  پذیرش  نمی شویم.  و  نشده 
تسلیم بد است و مقاومت افتخار ما است. 
اما مقاومت چه زمانی به نتیجه می رسد؟

راه را برای مذاکره باز گذاشته ایم
ایستادگی  ما  ملت  داد:  ادامه  روحانی 
کرد و دنیا حرف ما را قبول دارد. ما راه 
مذاکره را باز گذاشته و نبسته ایم. در سفر 
به سازمان ملل اتاق محل اقامت رئیس 
جمهور ایران به مرکز توجه و گفتگو ها 
ایران،  جمهور  رئیس  البته  شد.  تبدیل 

چون نماینده ملت است مهم بود.

دنیا را قانع کردیم
 که بلدیم مذاکره کنیم

اینکه ما در  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
نیویورک به دنبال این بودیم که بگوییم 
آمریکا راست نمی  گوید، اظهار کرد: همه 

دست  کلید  می گفتند  ما  به  کشور ها 
خودتان است و با آمریکا مذاکره کنید، 
ولی ما آن ها را قانع کردیم که ترس و 
مشکلی از مذاکره نداریم و بلدیم مذاکره 
کنیم. ما گفتیم آمریکا تحریم ها را کنار 

بگذارد سپس مذاکره می کنیم. 

گام چهارم نیز قابل برگشت است
وی با بیان اینکه در کنار مذاکرات ما 
کردیم،  آغاز  نیز  را  خود  عملی  اقدام 
همین  در  نیز  چهارم  گام  کرد:  بیان 
البته پیشاپیش  برداشته می شود.  راستا 
به 1+4 اعالم می کنم که فعالیت ما با 
نظارت آژانس انرژی اتمی خواهد بود. 
گام چهارم ما مانند سه گام دیگر قابل 
بازگشت است و اگر آن ها به تعهدات 
خود در اول ژانویه ۲01۷ بازگردند ما هم 

به این تاریخ برمی گردیم.

مقاومت افتخارماست / بلدیم مذاکره کنیم

خدمات ارزش افزوده شامل مواردی غیر 
از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس 
صوتی و پیامک معمول است. در خدمات 
ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهایی مانند 
پیامک، تماس و دیتای مصرفی به عنوان 

ابزار ارائه خدمات استفاده می شود.
ارزش  خدمات  این  از  استفاده  چه  اگر 
افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب 
شود، اما به نظر می رسد توسط برخی از 
به  کاربران  افزوده،  ارزش  شرکت های 

عضویت این سرویس ها درآمده بودند.

پول های هنگفت از جیب مردم
آذری جهرمی عصر یکشنبه در توئیتی از 
شب تلخ کالهبرداران حرف زد؛ با این حال 
ساعاتی بعد مشخص شد که تعداد زیادی 

از شهروندان پس از اجرای دستورالعمل 
وزیر ارتباطات که مبنی بر شماره گیری 
کد دستوری ستاره 800 ستاره ۶ مربع  
متوجه  و  شدند  مالباخته   ، است  بوده 
شدند پول های زیادی بابت سرویس های 
آنها  به  میل شان  برخالف  که  پیامکی 

تحمیل شده از جیب شان رفته است.

»ارزش افزوده چی ها« 
دست نگه داشتند

بررسی ها همچنین نشان می دهد کسانی 
که کد دستوری اطالع از مبالغ از دست 
داده بابت ارزش افزوده را شماره گیری 
می کنند ارسال پیامک های ارزش افزوده 
را دریافت نمی کنند اما برخی می گویند 
متوقف  را  خود  فعالیت  شرکت ها  این 

با  بیفتد.  آسیاب  از  آب ها  تا  کرده اند  
فتح  وزیر،  اخیر  اقدام  گرچه  حال  این 
بابی برای کاستن از هزینه های اضافی 
ناخواسته از جیب مردم بود اما ذی نفعان 
صبح دوشنبه وارد عمل شده و ضمن 
سیاسی دانستن چنین رویه ای به این 

اقدام اعتراض کرده اند.

زنجیره ای بهم پیوسته
کمی  ایران  در  افزوده  ارزش  سیستم 
عجیب است؛ چرا که این امکان وجود 
ماهانه  که  نداند  حتی  کاربر  یک  دارد 
پولی از حساب او برداشت می شود. به 
این ترتیب خواسته یا اغلب ناخواسته، 
روزانه مبلغی به قبض موبایل شما اضافه 
می شده یا از شارژ خط اعتباری تان کم 

خواهد شد. اما یک سوال آزاردهنده که 
بیشتر مالباخته های ارزش افزوده آن را 
مطرح می کنند، این است که مگر مجوز 
اپراتورها را چه کسی صادر می کند؟برخی 
این  فعالیت  مجوز  مخابرات  می گویند 
اپراتورها را صادر کرده و طبعا مخابرات 
ارتباطات  وزارت  مستقیم  نظر  زیر  هم 
است در نتیجه به نظر می رسد در این 
ماجرا زنجیره بهم پیوسته ای از مقصران 
وجود دارند و صرفا یک یا چند شرکت 

در این خصوص مقصر تلقی نمی شوند.

توییت جنجالی وزیر ارتباطات و ارزش افزوده های غیرقانونی

واگذاری زمین ۹۹ ساله 

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی با بیان جزئیاتی 
نکرده ایم  نذر  گفت:  مسکن  ملی  طرح  از 
زمین را در اختیار عده ای کاسب بگذاریم. ما 
تکلیف قانونی داریم که مردم را خانه دار کنیم 
نامه در این حوزه  لذا وزارت راه طبق شیوه 
دیگر  مدلی  در  می کند.همچنین  مشارکت 
زمین را 99 ساله واگذار می کنیم و بر اساس 
غربالگری قشر متقاضی، اقدامات نرم افزاری را 
صورت داده تا ارائه مسکن را متناسب با جامعه 
هدف پیش بریم. برخی توقع دارند وزارت راه 
زمین را واگذار کرده و خودشان اقدام کند، در 

حالی که وزارت راه باید اعمال نظارت کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی ، پشتیبانی                          
فنی و مهندسی استان خراسان جنوبی       تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۶ ساعت ۱۶ به آدرس میدان شهدا ،
خیابان شهید کوشه ای، ساختمان هیئت محبان زهرا )س( دفتر انجمن تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 
دعوت می شود در جلسه حضور بهم رسانند. همچنین از کلیه اعضا که تمایل به عضویت در هیئت مدیره 
و بازرسان انجمن دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک 

قطعه عکس ۴*۳ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ به آدرس فوق تحویل نمایند.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به 
مدت سه سال و بازرسان انجمن صنفی به مدت یک سال - طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹                                                                                                                             

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان خراسان جنوبی 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶
مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۶ ساعت ۱5 به آدرس میدان 
شهدا، خیابان شهید کوشه ای، ساختمان هیئت محبان زهرا )س( دفتر انجمن تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 

دعوت می شود در جلسه حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: اصالح ماده ۷ اساسنامه انجمن صنفی )منابع مالی ، ورودیه و حق عضویت( - تعیین روزنامه 
کثیر االنتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی - تصویب میزان حق الجلسات هیئت مدیره انجمن در 
پایان سال.                                                                                                        هیئت مدیره
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    0۹156655054 - مهدی برگی

به مناسبت روز جهانی پست 
ثبت نام مشترکین و مجموعه داران 

تمبر یادگاری به مدت یک هفته 
دیگر به صورت رایگان و حضوری

 تمدید گردید
اداره کل پست - غرفه تمبر یادگاری 

محمد مقری
0915  314  7345

فروش اسکناس نو
جهت جشن ها و عروسی ها 
7345  314  0۹15 - محمد مقری

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند :
 به دلیل عملیات برگردان 

 ارتباط تلفن های ثابت و دیتای 
شهرستان بیرجند - خیابان های 

شهید  و  تا 19  انقالب 11  تا 14،  انقالب 6 
کالهدوز 2 تا 4 روز شنبه مورخ 98/08/18 

از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت
 قطع و یا دچار اختالل خواهد بود. 

ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع از تغییر شماره 
می توانند با سامانه ۳2۰۰ تماس حاصل نمایند

 روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۸۶ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی خانم زهرا گنجی به طرفیت 
خانم زهره گنجی در خصوص آپارتمان مسکونی پالک ثبتی ۴۶۹ از 2۳۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴5۴ فرعی بخش 

دو بیرجند واقع در شهرک سجادشهر خیابان رضویه، رضویه ۱۳ پالک ۶ مساحت زمین ۱۶۰ مترمربع، زیربنا پیلوت ۶۳ مترمربع، جهت 
جغرافیایی زمین جنوبی، در سه طبقه )پیلوت ، اول و دوم( و انشعابات آب، برق و گاز هر کدام یک انشعاب که قیمت پیلوت به مبلغ 
2/۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۹/۴ 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 فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 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.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهره موسوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۶2۶5 فرعی 

از 2۴۹- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۳۳۹۸2 صفحه ۱۰۷ دفتر امالک جلد 2۱5 به نام زهره موسوی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده 
مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

تاسیس موسسه غیر تجاری جمعیت امداد مردمی ناجی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به شماره ثبت 5۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۴۴۱۳۸ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. ۱- موضوع فعالیت : ۱- ایجاد جمعیت 2- 
شناسایی و انسجام بخشی به امکانات و پتانسیل مردمی در سطح استان ۳- عقد تفاهم نامه و هماهنگی با مسئولین نهادها و تشکل های مذهبی 
، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی ، اقتصادی و عقد تفاهم نامه وهماهنگی با ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و هیئت مذ هبی و موکب های خدمات 
رسان اربعین و موسسات غیر دولتی امدادی و خیریه ۴- سازماندهی اقدامات برای بهره گیری مناسب و سریع و به موقع در زمان بروز بحران 
با هماهنگی مدیریت بحران استانداری و سازمان های مرتبط 5- بهره گیری از امکانات فوق برای انجام خدمات بشر دوستانه در زمان عادی و 
مناسبت های ملی و اسالمی. به موجب مجوز 2۳۳۶5/22/۳5 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ استانداری خراسان جنوبی در این اداره به ثبت رسیده است 2 
 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله شهدا ، 
کوچه شهیدهاشم کوشه ای2 ، کوچه شهدا ۸]شهیدحمیدرضاکاوه[ ، پالک ۷ ، ساختمان آوا ، طبقه اول کدپستی ۹۷۱۴۸۹۳۳۱۳ ۴ - دارایی 
موسسه : مبلغ یک میلیون ریال می باشد. 5 - اولین مدیران : آقای علیرضا حسین پورفرد با کد ملی ۰۶5۱۶5۰۸۷۹ و آقای محمد مرادی با 
کد ملی ۰۶5۰۴۷۸5۸۴ و آقای غالمرضا جعفرپور مقدم با کد ملی ۰۶5۱۶۸۶۰۰۸ و آقای محمد وحدتی با کد ملی ۰۶5۱۷۱۴۹۴۱ و آقای 
محمد تقی سعیدی با کد ملی 52۳۹۸۶۷۴۷۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید علی اکبر ذوالفقاری با کد ملی ۰۶5۱۶5۴۶5۳ 
و آقای مهدی نجفی با کد ملی ۰۶5۰۸225۸۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علیرضا 
حسین پور فرد با کد ملی ۰۶5۱۶5۰۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا جعفرپورمقدم با کد ملی ۰۶5۱۶۸۶۰۰۸ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وحدتی با کد ملی ۰۶5۱۷۱۴۹۴۱ به سمت خزانه دار و آقای محمد مرادی با کد ملی ۰۶5۰۴۷۸5۸۴ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد تقی سعیدی با کد ملی 52۳۹۸۶۷۴۷۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ - بازرسان موسسه: آقای رضا حسنی صفت با کد ملی ۰۶52۴۷2۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی 
راستگو مقدم با کد ملی ۰۶5۱۶۷۳۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۷ - دارندگان حق امضا : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد 

بود. ۸ - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ۹ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )647930(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران - نوبت اول
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند، بلوار معلم، میدان مادر( در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
فراخوان 2۰۹۸۰۰۳۸۳۷۰۰۰۰۰۳ واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه 5 در رشته ساختمان( با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد 

مربوطه از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ تا ۱۳۹۸/۸/۱۸ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد )ریال( مدت پیمان نوع قراردادمحل اجراپروژه
براساس فهارس بها 

 1398

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تکمیل ساختمان و 
احداث

سپتیک پایگاه 
امداد کوهستان  

بند دره بیرجند

به صورت سرجمع و بر بیرجند 
اساس بخشنامه شماره  

96/1299188 مورخ 
96/5/4 ابالغی سازمان

برنامه و بودجه

حداکثر ساعت 14/30 66/265/449/668314/000/000 ماه
روز چهارشنبه مورخ 

1398/8/29

ساعت 9 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 

1398/8/30

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه جمعیت هالل احمر استان خراسان 
جنوبی می باشد. 

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفا به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف« و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی 

به آدرس: بیرجند - بلوار معلم - میدان مادر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد 
جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبیمحل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آریا کبیر آبادیس )سهامی خاص( به شماره ثبت 52۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰552۰۱۰۹ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰5/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای رضا درویشی به شماره ملی۰۶۴۰۱۳۳۶۶5 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و خانم زهره درویشی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۱۴۶۹5 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا لطفی به شماره ملی 
۰۶۴۰22۷۶2۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک 

و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای رضا درویشی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )647106(

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 

هیئت مدیره
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 سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی آغاز به کار کرد 

ایرنا - معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از آغاز به کار سیزدهمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و گفت: بازبینی آثار 
رسیده به جشنواره از روز دوشنبه شروع شده و تا چهارشنبه  ادامه داشت. زمزم افزود: ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه جاری این جشنواره برگزار خواهد شد.وی اظهار 
کرد: تاکنون چهار اثر از شهرستان های نهبندان، سرایان، فردوس و بیرجند در قالب ۲ کار روی لوح فشرده و ۲ کار به صورت زنده بازبینی شده  است.

کی از نماینده ها گفته بود  با  اینکه  ی
اما   می کنند  گالیه  دولت  از  میشه  ه
اقدامات این استاندار آنقدر خوب بوده است 
که نمی شود گالیه کرد و خودشان هم 
از همراهی با  دوندگی استاندار بریده اند 
استقالل فکری  و  بر شجاعت  فرین  آ
ایشان اما من خواستم از بقیه نمایندگان، 
برخی خطبا و سخنرانان و فعاالن سیاسی 
استان یک سئوال بپرسم اگر این استاندار 
خوب است پس چرا هر جا در جمع مردم 
حضور پیدا می کنید و یا سخنرانی می کنید 
دائما در حال تضعیف دولت هستید چند 
وقت است در هر مراسمی که می نشینیم 
یا در مناسبت ها و یا مناسک دینی عمده 
به  اشاره  بدون  مدیران  نقد  به  سائل  م
یک  عنوان  به  می گذرد  آنها  دمات  خ
شهروند سوال می کنم این کار از بین بردن 
انگیزه ها نیست؟به نظر شما مردم شرایط 
را نمی دانند و خبر ندارد که چه کسی کار 
می کند و چه کسی حرف می زند؟ این 
مدل تضعیف کردن یک رکن نظام جز بد 
نام کردن گوینده و بازی در میدان دشمن 
فهوم دیگری هم می دهد؟در فضای  م
مجازی خواندم که یکی از نمایندگان گفته 
بودند امر به معروف و نهی از منکر فقط 
برای حجاب نیست برای نهی از منکر 
مسئول دزد و خائن هم هست آیا این 
حرف ها و کلی صحبت کردن ها کمکی 
به جامعه می کند؟دزد خواندن مسئوالن 
برای جامعه چه منفعتی به دنبال دارد؟ 
اصال اگر فقط منظورتان آن محدود افراد 
ناسالم است چرا ذکر نمی کنید و یا اصال 
قشر نمایندگان پاک و منزه قطعی هستند 
که اسمی از آنها نمی برید؟من به عنوان 
یک هم استانی به شما بزرگواران توصیه 
می کنم به شعور جامعه احترام بگذارید و از 
تکرارحرف های بعضا تبلیغاتی که دیگر 
مصرف ندارد و نگاه جامعه را به برخی 
مایندگان و خطبا و سخنرانان عوض  ن
می کند پرهیز کنید. اگر من شهروند فرق 
بین عملکرد این استاندار و استاندار قبلی 
و قبل تر و قبلی ها را نفهمم وای برمن 
و شعورم و اگر من نفهمم که کجای 
سخنان برخی آقایان سیاسی و کجای آن 
در راستای منافع مردم است وای بر بلوغ 

سیاسی جامعه.
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

مردم در دام سودجویان

امین جم- چند مدت پیش بود که در 
زمین های  مسئله  دادگستری،  لسه  ج
افراد  برخی  و سودجویی  طراف شهر  ا
به  مزروعی  زمین های  فروش  رای  ب
مردم مطرح شد . زمین هایی که گاه با 
فروش  و  خرید  باال  بسیار  یمت های  ق
کسب  تصور  به  نیز  برخی  و  ی شود  م
آنها هستند.  زیاد، متقاضی خرید  سود 
موضوعی که هنوز نیز ادامه دارد و گویا 
علیرغم هشدارها، رو به گسترش است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بیرجند نیز با بیان اینکه هرگونه تفکیک و 
قطعه بندی زمین بدون مجوز ممنوع بوده 
و مورد تایید شهرداری نیست، ادامه داد: 
برخی با ایجاد طرح های تفکیکی شبیه 
طرح های داخل شهر، دقیقا روی خط 
محدوده  شهر و در اراضی زراعی و باغی، 
طرح های تفکیکی 300 تا 700 متر تهیه 
کرده و محدوده مشخص و قطعات را به 
این امید که در آینده به شهر اضافه خواهند 
شد، می فروشند. فخیم  زاده با  بیان اینکه 
این افراد ادعا می کنند که با استانداری  
و شهرداری هماهنگ کرده اند، گفت: 
و  است  مزروعی  زمین ها  این  اربری  ک
دراصل نباید قطعه قطعه شوند و برنامه ای 
برای تغییر کاربری آنها وجود ندارد. وی با 
بیان اینکه اینگونه زمین ها در آگهی دیوار 
با قیمت های باالیی به فروش می رسند، 
گفت: شهروندان قبل از خرید زمین، از 
قرار داشتن آن در داخل محدوده شهری 
اطمینان پیدا کرده و استعالمات الزم 
نسبت به وضعیت داخل محدوده شهر 

را داشته باشند.

 خبر ویژه

با سالم وعرض ادب، یک بار دست به 
دامن شما شدم و شما هم انعکاس دادید 
دست مریزاد. دیشب خانمی به سن من 
تو مرز ۶۹ سالگی چنان پراید با جنون 
سرعت به پیرزن زد که هم چشم و هم 
پای بینوا صدمه دید تو خیابان فتح نبش 
بلوار مبلغان نه تابلویی و نه دوربینی بارها 
از پلیس خواستم و بارها از راهنمایی و 
رانندگی، استمداد طلبیدیم تا به اینجا که 
نمایش های  و  ،تخطی  تصادف  یلی  خ
پرسر و صدا اتفاق افتاده و هیچ کسی 
نیامد یک دوربین سر تقاطع نصب کنه تا 

حداقل متخلفین جریمه  بشن!
ارسالی به تلگرام آوا

از راهنمایی و رانندگی می پرسم، با این 
همه مأمور سرچهار راه و دور میدان و 
شهر  در  جریمه  برای  دوربین ها  نواع  ا
مردم  برای  اقدامی  یک  چرا  یرجند،  ب
انجام نمی دهید و مثل مراکز استان دیگر 
چراغای راهنما را هوشمند نمی کنید، تا 
در روزها و ساعات  خلوت سر هر چهار 

راه پشت چراغ قرمز منتظر نشویم!؟
۹15...3۶8
با سالم خدمت فرماندهی محترم نیروی 
انتظامی نمی دونم از کی تا به حال سری 
به پارک ها مخصوصا پارک وحدت واقع در 
خیابان پاسداران نزدید تا متوجه  نا امنی این 
پارک شوید این پارک االن معدن افرادی 
 هست که مواد مخدر صنعتی مصرف 
می کنند که غالبا هم زیر 18 سال هستند 
این مشکل باعث بسیاری از دردسرها و 

مشکالت برای نوامیس ما شده است.
۹۹0...۹15

سالم پارک توحید با این که در مرکز شهر 
هست تصاویری را تماشا می کنیم که از 
بردن فرزندان به پارک خجالت می  شیم 

مسئولین نظارتی کجایند؟
۹15...151
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پیام شما

جمعی از کسبه بازار  و خیابان جمهوری 
شهردار  به  خطاب  ای  نامه  سالمی  ا
بیرجند نوشته اند که نسخه ای از آن به 
روزنامه آوای خراسان جنوبی رسیده و به 

شرح زیر می باشد.
جناب آقای محمد علی جاوید 

شهردار محترم بیرجند
با  می رسانیم  استحضار  به  حترما  ا
نجومی  قبض های  صدور  به  وجه  ت
خیابان  و  بازار  برای کسبه  میلیونی(  (
مبالغ  این  شهردار  جناب  مهوری،  ج
در  و  منطق  چه  براساس  جومی  ن
قبال کدام خدمت شهرداری به کسبه 
تصویب شده است؟ در چند سال اخیر 
دست  از  شهرداری  حمایت های  مام  ت
و  قانونی  غیر  فروشندگان  و  روشان  ف
این  شناختن  رسمیت  به  طور  مین  ه
به  است  بوده  شهرداری  توسط  فراد  ا
در  بازار  نقاط  بهترین  در  که  وری  ط
مناسبت هایی  در  شهر  اصلی  یادین  م
مثل شب عید، باز گشایی مدارس، شب 
یلدا و... که زمان فروش کاال و کسب 
برای هر صنف است تمام این شهر در 
قرق دست فروشان و فروشندگان غیر 
قانونی است. این افراد کاالهای معیوب 
بعضا قاچاق و بی کیفیت را باتوجه به 
عدم قدرت خرید مردم برای کاالهای 
درجه یک با سوء استفاده از این امر این 
افراد سودهای هنگفتی را از این طریق 
به دست می آورند. در پایان ما جمعی از 
کسبه بازار و خیابان جمهوری به هیچ 
عنوان توان پرداخت این چنین مبالغ 
نجومی در شرایط نابرابر که بین کسبه 
و دستفروشان توسط شهرداری ایجاد 
دستور  خواهشمندیم  نداریم.  را  ده  ش
فوری برای لغو این قبوض نجومی داده 
شود و این دستور عجیب که در وهله 
اجحاف  بعد  و  به کسبه  اجحاف  ول  ا
کنید.  ملغی  را  شد  خواهد  مردم  ه  ب
پیشاپیش از بذل توجه و درک شرایط 
کنونی کمال  تشکر را داریم. این متن 
به امضای جمع کثیری از کسبه بازار و 
خیابان جمهوری اسالمی رسیده است. 

از میان نامه های رسیده

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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باغداران، دل خون از آشفته بازار انار  
شهرستان  باغداران  روزها  این  ربازی-  س
فردوس مشغول جمع آوری دسترنج یک 
ساله خویش هستند که شاید بتوانند بخشی 
را  خود  زندگی  آور  سرسام  هزینه های  ز  ا
تامین کنند اما هر سال دریغ از سال قبل که 
این قصه پر غصه انارکاران فردوس را تمام 
شدنی نیست و هر سال باید این تراژدی 
راهبردی  محصوالت  از  یکی  برای  لخ  ت
استان تکرار شود. وقتی برای تهیه گزارش 
میدانی از وضعیت خرید انار به میان باغداران 
رفتم چنان دل پر خونی داشتند که قلم را 
یارای بیان آن نیست، آنها از اینکه می دیدند 
فرسای  زحمات طاقت  اصل یک سال  ح
به جیب دیگران می رود،  بانه روزیشان  ش
گریان بودند و شاید هم پشیمان که چرا 
وارد این عرصه شدیم. بسیاری از انارکاران 
در گفت و گو با خبرنگار آوا  از زمین و زمان 
شکایت داشتند؛ از اینکه باید هر سال این 
قصه پر از درد و رنج تکرار شود و دریغ از 
برنامه ریزی درستی که مسئوالنوعده آن را 

از سال قبل به آنها داده اند.

تعیین قیمت مصوب 
برای انار بدون پشتوانه 

و  فردوس  باغداران  امسال  که  حالی  ر  د
اسالمیه خوشحال از کیفیت باال و برداشت 
ولی  بودند  کویر  یاقوت  بخش  ضایت  ر
ازار آشفته و نابسامانی در خرید، شیرینی  ب
و حالوت را به کام آنها تلخ کرده است. 
در  و  فردوس  اجرایی  مسئوالن  تاسفانه  م
حالی  در  کشاورزی  جهاد  اداره  آنها  اس  ر
همواره سنگ کشاورز را به سینه می زنند که 
چندین سال شده قادر به یک برنامه ریزی 
درست و حساب شده در بحث خرید انار 
بود که مسئوالن  یستند. دو هفته پیش  ن
جهاد کشاورزی استان و محلی از فردوس و 
سرایان در جلسه ای طوالنی گرده هم آمدند 
تا همزمان با آغاز برداشت انار برای تثبیت 
بازار و حمایت ازانارکاران تدبیری بیندیشند 
ولی در حالی قیمت پایه انار درجه یک 3500 
تومان، درجه دو ۲500 تومان و درجه سه را 
1500 تصویب و رسانه ای کردند که عمال 
هیچ ساز و کاری برای عملیاتی شدن این 
قیمت ها ارائه ندادند و اعالم این قیمت ها 
هیچ تاثیری در بازار آشفته خرید انار نداشت. 
برای شنیدن درد دل باغداران به میان آنها 
رفتیم. یکی از باغداران باغشهر اسالمیه در 
حالی که با تعدادی کارگر مشغول چیدن انار 
و ناراحتی از چهره او هویدا بود لب به سخن 

گشود و گفت: همین ابتدا بگویم اگر از گناه 
این کار نمی ترسیدم تمام هزار درختی که در 

باغ خود دارم را از ریشه در می آوردم.

قیمت یک کیلو انار
بسیار پایین تر ازیک کیلو شلغم

محبوب افزود: حدود ۲0 تن انار را مجبور 
شد از قرار هر کیلو 1۶50 تومان بفروشم 

 یعنی از شلغم و دهها محصول دیگر ارزانتر و 
نمی دانم به عنوان یک کشاورزی که چشمم 
به برداشت دسترنج یکساله ام هست این 
 درد را به کجا ببرم و به چه کسی بگویم.

وی اضافه کرد: با تمام تالشمم فقط یک نفر 
حاضر شد به وعده سه ماه از قرار هر کیلو 
۲ هزار تومان از من بخرد که آن موقع هم 
معموال برای دریافت پول کلی ما را اذیت 
می کنند.این کشاورز با تجربه تصریح کرد: 
برای بیش از هشت هکتار از سطح باغات 
انار ساالنه نزدیک  به 1۴ میلیون تومان فقط 
پول آب می دهم که البته هزینه کود و هرس 
را اگر اضافه کنیم با این قیمت پایین انار نه 
تنها هیچ فایده ای برای من ندارد بلکه باید 

هر سال ضرر و زیان نیز بدهم. 

کرم گلوگاه  انار 
و پژوهشکده ای مخروبه

محبوب با بیان اینکه  کرم گلوگاه انار سال ها 
شده در این شهرستان جا خشک کرده و 
جهاد کشاورزی عمال نتوانسته کاری برای 
نابودی آن بردارد افزود: بیش از 10 سال شده  

ساختمان پژوهشکده انار با هدف مبارزه با 
آفات انار و تحقیق برای باال بردن سطح 
برداشت و کیفی سازی این محصول باشد به 
مأمن حیوانات وحشی تبدیل شده و در سایه 
عدم نظارت دستگاه های مسئول به خرابه ای 
باغداران  از  دیگر  است.یکی  شده  بدل  م
اسالمیه نیز گفت: امسال در حالی که کیفیت 
انار فردوس پس از چند سال خوب بود ولی 

قیمت پایین کمرما را شکست. علی میرزایی 
انار  امسال چهار تن  یا خاطرنشان کرد:  ک
داشتم که به علت کسادی بازار مجبور شدم 
از قرار هرکیلو 1800 تومان آنها را بفروشم 
تا با توجه به سرما و برودتی که هواشناسی 
هشدار داده است محصولم از بین نرود.وی 
اضافه کرد: فقط در سال یکسال گذشته سه 
میلیون تومان برای آبیاری باغ انارم هزینه 
کرده ام حال هزینه های جانبی دیگر بماند 
که با توجه به گرانی کارگر بسیار سرسام 
اناربه هیچ  فروش  مقدار  این  و  است  ور  آ
یکسال  در  که  هزینه هایی  کفاف  نوان  ع
.او که به  گذشته انجام داده ام را نمی کند 
خوب  بسیار  انارش  کیفیت  خودش  فته  گ
و مشتری پسند است گفت: شرکت های 
تعاونی نیز اغلب به فکر جیب خود هستند 
است  ضروری  لذا  کشاورزان،  منافع  ا  ت
مسئوالن اجرایی فردوس از هم اکنون به 
فکر محصول سال آینده ما باشند تا شاید این 
آشفته بازار را برای همیشه از سر بازار خرید انار 
شهرستان فردوس که در حقیقت شناسنامه 

و هویت این دیارکهن است دور کنند.

دندان تیز دالالن در کمین
 انار فردوس

یکی دیگر از باغداران نیزدل پر دردی داشت 
و با اشاره به برودت هوا گفت: مجبور شدم با 
پرداخت 70 تا 80 هزار تومان برای هر کارگر 
سریعتر انارهایم را چیده و انبار کنم وی افزود: 
در حال حاضر کیلویی 1700 تومن و با وعده 
سه ماهه ۲ هزار تومن بیشتر از من نمی خرند. 

شعبانی ادامه داد: واقعا این درد را باید به چاه 
گفت که یک کیلو انار از محصوالتی که برای 
دام می خریم ارزان تر است و متاسفانه عده ای 
دالل از در چنین مواقعی دندان هایشان را تیز 
کرده اند تا با کمترین قیمت حاصل دسترنج 
یکساله ما را به تاراج ببرند.وی با بیان اینکه 
دردمان  کدام  از  کشاورزان  ما  دانیم  می  ن
و  از یک طرف  گلوگاه  افزود: کرم  گوییم  ب
این  باغداران  کمر  آور  سرسام  زینه های  ه
منطقه را شکسته است و متاسفانه مسئوالن 
فقط نظاره گر هستند و گر چه خوب حرف 
می زنند ولی در عمل کاری که نفعش به 
جیب کشاورز برود انجام نمی دهند.در ادامه 
این گزارش به سراغ مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان فردوس به عنوان متولی اصلی 
این مشکل رفتیم .سلیمانی با تایید نابسامانی 
در بازار خرید انار فردوس گفت: متاسفانه در 
فردوس شرکت تعاونی قوی و فعالی وجود 
ندارد تا بتواند در چنین مواقعی با اعتبار خود 
وارد عمل شده و با خرید انار مقابل دالالن 
وی  بگیرد.  را  کنندگان  استفاده  سوء  و 
خاطرنشان کرد: انار محصولی است که باید با 

توجه به فرا رسیدن فصل سرما هر چه سریعتر 
از درخت چیده و در صورت نبود بازار مناسب 
درسردخانه و یا محل مناسبی نگهداری شود 

که این شرایط در فردوس مهیا نیست.

کمبود سردخانه و آمادگی
 برای همکاری با بخش خصوصی

به گفته وی در فردوس فقط یک سردخانه 
۲ هزار تنی نگهداری انار وجود دارد که با 
توجه به برداشت 30 هزارتن اناردر هر سال 
در شرایط معمولی، با کمبود شدید سردخانه 
مواجه هستیم. وی اضافه کرد: دولت این 
آمادگی را دارد تا چنانچه بخش خصوصی 
برای احداث سردخانه اقدام کند تسهیالت در 
اختیار آنها قرار دهد که متاسفانه از این موضوع 
نیز چندین سال شده استقبالی نمی شود.وی با 
بیان اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی استان امسال یک میلیارد تومان 
رای خرید انار در فردوس اختصاص داده  ب
گفت: بخش خصوصی نیز اعالم آمادگی کرده 
تا یک میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه 
کند و از روز چهارشنبه 15 آبان شرکت تعاونی 
همیشه سبز اسالمیه با اطالع رسانی شروع 
 به خرید انار کرده است.سلیمانی تصریح کرد: 
با توجه زمان کمی که داریم و برودت هوا در 
پیش است باغداران با مراجعه به این شرکت 
باید  سبد  تحویل  و  اسالمیه  باغشهر  ر  د
محصول انار خود را چیده ، تا توسط عوامل 
شرکت وزن و به همان قیمتی که برای انار 
درجه یک و ۲ مصوب کرده ایم خریداری 
شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا این 
شرکت تعاونی دیر هنگام وارد خرید انار شده 
افزود: برخی ناهماهنگی و اینکه حتی برخی 
مسئوالن این شرکت در سفر کربال بودند 
موجب این امر شده که االن نیز باغداران 
فرصت را غنمیت شمرده و قبل از سرمازدگی 
محصول خویش نسبت به چیدن انارهایشان 

و تحویل به این شرکت اقدام کنند.

ورود دیر هنگام برای خرید انار
با تمام توضیحات و تدابیر دیر هنگامی که 
برای خرید مناسب انار فردوس گرفته شده 
به نظر می رسد باید مسئوالن فردوس و در 
راس آنها فرمانداری از هم اکنون به فکر سال 
آینده باشند تا این تراژدی تکراری باز تکرار 
نشود و با ساز و کار مناسب شرایطی فراهم 
شود تا باغداران این منطقه که فقط امیدشان 
در طول سال به انار و زعفران است با این 

مشکالت مواجه نشوند. 

زی
سربا

س : 
عک

تاسیس شرکت سلحشوران هور شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/07/29 به شماره ثبت 6078 به شناسه ملی 14008710141 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: - انجام پروژه های 
عمرانی از قبیل : امور پیمانکاری مربوط به کلیه ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی. - انجام امور پیمانکاری مربوط 
به بند ها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری 
و انتقال فاضالب و انشعابات آن ،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. - انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راه های زیر زمینی 
و سیستم های حمل و نقل شامل تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالت. - انجام امور پیمانکاری مربوط 
به تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم های 
کنترل برق و ابزار دقیق . - انجام امورتاسیساتی از قبیل : پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب نفت،گاز، برق(،شبکه گاز رسانی،تاسیسات 
مکانیکی و هیدرومکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب(و انتقال زباله،تاسیسات 
وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل انتقال)آسانسور پله برقی(،سیستم های خبر و هشداردهنده،تجهیزات آشپزخانه و سلف 
و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی،شبکه های رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی)سندپالست(،حفاظت کاتودی، پوشش)الینینگ(،ایستگاه 
های پمپاژ، تاسیسات مربوط به ساخت و جوشکاری درب و پنجره و جوشکاری اسکلت ساختمان. - انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید ، 
 توزیع ، صادرات و واردات، کلیه اقالم اعم از ساختمانی و صنعتی . 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، محله معصومیه 
پایین ، شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق ، کوچه مسلم 1 ، خیابان مسلم ، پالک 0 ، ساختمان بلوکD4 ، طبقه چهارم ، واحد 31 
کدپستی 9719715001 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 643543 مورخ 1398/07/18 نزد بانک ملی 
ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند با کد 9034 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم مریم فروزان نیا به شماره ملی 
0650146859 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای فریدون ابراهیمی به شماره ملی 0650976819 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای محمود ناصری مقدم به شماره ملی 5239863210 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقای فریدون ابراهیمی )رئیس هیئت مدیره( و آقای محمود ناصری 
مقدم )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای مهدی ابراهیمی به شماره 
ملی 0640658903 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم زهرا زنگوئی مطلق به شماره ملی 0650985699 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. در قسمت سرمایه شخصیت حقوقی گواهی بانکی به شماره 400 مورخ 

1398/07/18 بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند صحیح می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )647107(

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 

برابر آرای شماره 139860308002000295 و کالسه شماره 1398114408002000018 مورخ 1398/6/31 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 15روز 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 11 : شهر قاین. آقای احمد یعقوب زاده ) از محل مالکیت حسن آقا معادی مشهدی( فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 2487 قاین و کد ملی 0889852642 در ششدانگ یکباب ساختمان تحتانی و فوقانی به مساحت 96/20 
مترمربع در تمامی پالک 318- اصلی واقع در خیابان امام خمینی، امام خمینی 13 بخش 11 قاین خریداری شده )سه دانگ مشاع از 
ناحیه حسن آقا معادی مالک رسمی پالک و سه دانگ دیگر از قسمت مجهول پالک که به نام مالعلی و رجب ولدان کربالیی محمد پالک 
کوبی می باشد محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/7/۳0  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/16مالکیت صادر خواهد شد. 
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

 روانشناسی کودک

چرا خنده درمانی؟

کاهش  خونی،  رگ های  قلب،  برای  خنده 
هورمون های استرس زا، گردش خون و عملکرد 

صحیح فعالیت های بدن بسیار مفید است.
 خنده اثرات مثبتی بر روح و جسم می گذارد. خنده 
برای قلب، رگ های خونی، کاهش هورمون های   
صحیح  عملکرد  و  خون  گردش  زا،  استرس 
فعالیت های بدن بسیار مفید است و اثرات مثبت 
و محکمی را بر سالمت روان و تحکیم روابط 
فامیلی به جای می گذارد و احساسات منفی از 
قبیل افسردگی و عصبانیت را از بین می برد. 
خنده باعث کاهش سطح هورمون های استرس 
می شود. این هورمون ها که هنگام استرس و 
خشم ترشح شده باعث سرکوب سیستم ایمنی 
بدن، افزایش پالکت های خون و افزایش فشار 

خون می شوند.

نکاتی مهم برای والدینی که دوقلو دارند

تربیت و بزرگ کردن دوقلوها یا چند قلوها امری 
 دشوار است. با این حال با رعایت چند توصیه

 می توان این امر را کمی آسان کرد.
تالشی که در بزرگ کردن دوقلوها می کشید، 
و  همبازی  یک  همیشه  آنها  زیرا  دارد.  ارزش 
مونس در تمامی مراحل زندگی شان خواهند 
داشت. آنها از سن پایین تقسیم کردن داشته 
هایشان را یاد خواهند گرفت. به والدین توصیه 
می شود که تمامی برنامه های نوزادان شان را 
ثبت کنند. در دفترچه ای، ساعت خواب، ساعت 
خورد و خوراک، عوض کردن پوشاک را وارد 

کنید تا آن ها را با هم اشتباه نگیرید.
کارهای  برای  خدمتکار  یک  توانید  می  اگر   
والدین،  از  کمکی  هر  کنید.  استخدام  منزل 
قبول کنید. توجه داشته  را  برادران  خواهران، 
کار  همه  پس  از  توانید  می  اگر  حتی  باشید 
برآیید، این کار ارزش تجربه کردن ندارد زیرا 

باعث خستگی مفرط شما خواهد شد.
 هنگامی که کودکان خوابند، حتماً بخوابید و گرنه 

دچار خستگی خواهید شد.
منزل  از  بیرون  به  کودکان  با  گاهی  از  هر 

بروید،کودکان را در کالسکه قرار دهید.
 احتمال بروز استرس پس از به دنیا آمدن دوقلوها 
قراری،  بی  احساس  اگر  بنابراین  دارد.  وجود 
تنهایی و افسردگی کردید، به پزشک مراجعه 
کنید. با رعایت نکات یاد شده، بی گمان سال 

های پرماجرا و جالبی با دوقلوها خواهید داشت.

راهکارهایی برای
 کاهش کمر درد

مصرف ویتامین ها و سبوس جو، گندم، میوه های 
کند.  کمک  کمردرد  کاهش  به  می تواند  تازه 
هنگام ایستادن،   راه رفتن و نشستن پشت فرد 

کامال باید راست باشد، هنگام ایستادن و راه رفتن 
بیشتر وزن خود را روی پاشنه ها قرار دهید و وزن 
خود را به طور مساوی روی هردو پا تقسیم کنید. 
تا حد امکان از پوشیدن کفش های پاشنه بلند 
خودداری کنید، بهتر است هنگام برداشتن اجسام 
بیشتر از زانو و عضالت قوی پا استفاده کنید. 

با این سبزی خوش عطر 
به سرعت وزن کم کنید

روزمره  به غذاهای  تازه  اضافه کردن جعفری 
روشی مناسب برای استفاده از فواید این گیاه 
است.  جعفری از سبزی های بسیار پر خاصیت 

است که خواص درمانی زیادی دارد همین طور 
جوشانده آن در الغری و درمان سنگ کلیه تاثیر 
دارد.جوشانده جعفری برای کاهش وزن مناسب 
است اما فراموش نکنید که قبل از اضافه کردن 
با  خود،  غذایی  رژیم  در  جعفری  کمی  مقدار 

پزشک مشورت کنید.

مصرف بیش از حد قهوه
 انرژی بدن را تحلیل می دهد

قهوه  منظم  نوشیدن  به  عادت  افرادی که  به 
دارند و عالئمی چون خستگی، ضعف، سرگیجه 
احساس می کنند  در خود  را  تمرکز  و کاهش 

توصیه می شود برای افزایش انرژی و برطرف 
شدن احساس خستگی و ضعف از نوشیدن قهوه 

اجتناب کنند.
دراز  در  ماده  این  می دهند  کارشناسان هشدار 
مدت به دلیل وجود کافئین انرژی بدن را تحلیل 

می دهد.

خوردنی پاییزی خوش رنگ
 و لعاب که ضد پیری است

دارای  که  سرماست  فصل  لذیذ  خوردنی  لبو 
خواص شگفت انگیزی مانند به تعویق انداختن 
فرآیند پیری و کمک به کاهش وزن است. لبو 

به دلیل وجود فیبر زیاد به تصفیه و پاک سازی 
کبد کمک می کند. این سبزی، با تحریک روده 
و پیشگیری از یبوست، ازحبس شدن آب در بدن 
پیشگیری می کند. لبو با جلوگیری از تجمع چربی 
درکبد، در عملکرد بهتر کبد موثر است،لبو دارای 

مقادیر باالیی از آهن و ویتامین ث  است. 

ماسک گوجه فرنگی  مناسب در
 از بین بردن جوش صورت

شما می توانید با صرف کمترین هزینه و وقت 
ماسکی تهیه کنید که در رفع جوش موثر عمل 
کند. برای تهیه این ماسک ابتدا آب یک خیار تازه 

را بگیرید و صورت خود را با آن بشویید سپس 
با یک برش گوجه فرنگی تازه قسمت هایی که 
جوش در آن بروز کرده را به صورت دورانی ماساژ 
دهید و چند دقیقه مکث کنید تا خشک شود. 
سپس دوباره این عمل را تکرار کنید. این عمل را 

می توانید در روز چند بار تکرار کنید.

رسوبات چربی باعث افزایش التهاب در بدن می شوند. این نکته ثابت شده که با درمان های غذایی و تغییر 
شیوه زندگی می توان این بیماری را مدیریت کرد. تمبر هندی: این میوه گرمسیری به هضم مواد غذایی و 
کاهش وزن کمک می کند. دلیل آن، وجود فیبر و اسیدهای چرب اشباع نشده در تمبر هندی است. مصرف 
این میوه از تصلب شرایین جلوگیری کرده و باعث پیشگیری از بیماری کبد چرب می شود. لیمو: روزانه یک 
لیوان آب به همراه چند قطره لیمو بنوشید تا به سرعت بتوانید کبد چرب را درمان کنید. لیمو سرشار از اسید 
سیتریک و ویتامین سی است. مصرف آن باعث بهبود فرآیند هضم می شود.گالبی: به دلیل وجود آب زیاد، 
یک میوه سالم برای کاهش وزن است. مصرف این میوه، سموم را از کبد دور می کند.آووکادو: اگر قصد دارید 

کبدتان را از شر چربی ها نجات دهید می توانید این میوه را نیز به سبد غذایی تان اضافه کنید.

جویدن ناخن عالوه بر ایجاد احساس خجالت و داشتن ناخن های زشت، اثرات خطرناک دیگری نیز 
دارد. باعث عفونت های دهانی، مشکالت دندانی، ناتوانی استفاده از دست ها و عفونت ناخن ها خواهد 
شد. اگر به بافت اطراف ناخن هایتان آسیب بزنید ممکن است رشد ناخن ها را برای همیشه متوقف 
کنید و این کار هم، شکل ناخن ها را غیر طبیعی نشان می دهد و یا حتی می تواند لبخند شما را نیز 

خراب کند، چرا که باعث تراشیده شدن، ترک خوردن و یا شکستن دندان ها می شود.
ترکیب شیمیایی بزاق این امکان را می دهد که چربی ها و سایر مولکول های غذایی از بین بروند، در 
حالی که به هضم آن ها کمک می کند، اگرهمواره ناخن هایتان را در دهان خود قرار دهید، پوست 

انگشت می تواند از نوک انگشتان  آسیب ببیند و باعث سوزش شود.

جویدن ناخن چه عوارضی دارد؟برای درمان کبد چرب، میوه ها را فراموش نکنید

 اگر دچار خودانتقادی مخرب هستید، اول از همه باید بگوییم 
که تنها نیستید. شک  و تردید نسبت به خود و توانایی ها، 
آینده و سرزنش های  درباره  پیش بینی های دلسردکننده 
درونی در بیشتر افراد شایع است. اما نگذارید که قربانی این 
صداهای درونی منفی شوید. تمرین های زیر به شما کمک 

می کند تا بهتر با خود رفتار کنید و قوی تر شوید:
نداهای  و  صداها  با  آن قدر  ما  کنید:  توجه  افکارتان  به 
چه  می آوریم  یاد  به  کمتر  که  گرفته ایم  خو  درونی مان 
پیام هایی برای خود می فرستیم. پس سعی کنید به دقت 
افکار خود را بررسی کنید. با توجه به افکارتان درخواهید 

یافت که از درون چه برخوردی با خود دارید و چه صفاتی 
را به خود نسبت می دهید یا در رویارویی با کارهای سخت 
و چالش های زندگی چگونه با خود فکر می کنید.براساس 
برآوردها، هر فرد روزانه ۶۰ هزار فکر گوناگون در ذهن دارد. 
این ۶۰ هزار فکر به معنای ۶۰ هزار فرصت برای ساختن 
یا تخریب روحیه و شانس های مختلف است. اگر بتوانید 
چگونگی دست یافتن به افکار درونی تان را یاد بگیرید، بهتر 

متوجه اثرگذاری آنها بر زندگی تان می شوید.
 از اشتباهات تان بگذرید: درحالی که حل مسئله بسیار مفید و 
مؤثر است، اما ماندن روی اشتباهات و افسوس خوردن بسیار 

غلط و مضر است. اگر بارهاوبارها به اشتباهات تان فکر کنید 
و نتوانید از خطاهایی که انجام داده اید، بگذرید، روحیه تان 
ضعیف و ضعیف تر می شود. بهترین روش برای گذشتن از 
اشتباهات، فعال شدن و اقدام کردن است. یعنی کاری کنید 
که موقتا حواس تان را از افکار منفی موجود در مغر منحرف 
کند. قدم بزنید، با دوست تان تلفنی درباره موضوعی دیگر 
صحبت کنید یا به سراغ انجام پروژه ای نیمه کاره بروید. 
سعی کنید یکجا ننشینید و به اشتباه آزاردهنده تان فکر کنید 
نگذارید که مغرتان با سرزنش های مداوم خود مانند خوره 

شما را از درون نابود کند.

اگر شما هم دچار خودانتقادی مخرب هستید، بخوانید

آیه روز

بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد قطعا دریا 
پایان می  یابد هر چند نظیرش را به مدد ]آن[ بیاوریم. )سوره کهف/ آیه  ۱۰۹(

سخن روز

اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار 
خودش را شناخته دست بردارد. “مارک کین”

پنجشنبه  * 1۶ آبان  139۸ * شماره ۴۴۸۶
4

۶۱۷
۵4۷

۷4۵۹
۳۷

۵۳۶۲
۲۶

۱۸۲۶
۹۳۱
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۴۸۶                        

۱۹۵4۲۷۸۳۶

4۲۶۸۱۳۵۹۷

۷۳۸۹۵۶۲۱4

۵۸۷۳4۹۶۲۱

۳۶4۲۸۱۹۷۵
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۸۵۱۷۶۲۳4۹
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به یک نفر جهت همکـاری جدول سودوکو
در ساندویچی نیازمندیم.  

09159626514 - 09155612892

پروانه اشتغال به کار مهندسی اینجانب سورنا 
قربانی به شماره 19۳0004066صادره از 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
برگ سبز خودروی پژو 206 تیپ2 به شماره 
پالک ایران 52  5۳5 ب 55 به نام سید احمد 
حسینی به شماره ملی 0652218806 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد 6 نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 
به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. متقاضیان از زمان 

انتشار آگهی تا تاریخ 98/8/2۷ می توانند بین ساعت 8 الی 1۳
به آدرس حدفاصل معلم 48 و 50 ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره 091556582۷۷ تماس حاصل نمایند.

به یک اکیپ سنگ کاری جهت 
اجرای پل در نایبند طبس 

نیازمندیم.  0915562۳441

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) 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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

091516۳2150

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

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

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

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

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس ۶0 )مدیریت شاملی( ۳۲44۱۳۶۵ - 0۹۱۵۵۶۱4۳۹۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

به یک راننده پایه یک 
نیازمندیم.  09021611844
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تعیین  سه مرکز برای خرید حمایتی زعفران خراسان جنوبی

صداوسیما- مراکز خرید بیرجند، قاین و سرایان، محصول زعفران استان  را با قیمت حمایتی خریداری می کنند. مدیر تعاون روستایی استان گفت: زعفران امسال را در چهار نوع شامل زعفران سوپر نگین، زعفران 
شبه نگین، زعفران پوشال مرغوب و زعفران پوشال معمولی، پس از آزمایش از کشاورزان خریداری می  شود.قربانی افزود: بر اساس نرخ تعیین شد، هر کیلوگرم زعفران سوپر نگین خشک 10 میلیون و 500 هزار 

تومان، شبه نگین خشک 9 میلیون و 500 هزار تومان، زعفران پوشال مرغوب خشک 9 میلیون تومان و هر کیلوگرم زعفران پوشال معمولی خشک 8 میلیون و 200 هزار تومان از کشاورزان خریداری می شود.

رزمایش قطع برق 
در استان برگزار شد

تسنیم- معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
برق از برگزاری رزمایش قطع برق مراکز حیاتی 
و حساس استان همزمان با سراسر کشور به 
دستور رئیس سازمان پدافند غیرعامل خبر داد. 
منصوریان در رزمایش و مانور قطع برق اظهار 
کرد: این رزمایش به صورت سراسری دراستان 
با رمز “یا صاحب الزمان)عج(” برگزار شده و 9 
مرکز مهم در استان برنامه قطع برق داشتند. 
وی افزود: در ساعت 14 روز سه شنبه برق این 
مراکز قطع و مولدان برق اضطراری به مدار آمده 
و در ساعت 15 نیز برق مولدان قطع و برق 

اصلی شبکه برقرار شده است.

جمع آوری چهار میلیارد تومان
 در مراکز نیکوکاری استان

برزجی- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گفت: مراکز نیکوکاری استان در طرح اطعام 
و احسان حسینی امسال چهار میلیارد و 50 
میلیون تومان کمک به نیازمندان و محرومان 
را جمع آوری کردند. سلم آبادی در دیدار اعضای 
مرکز نیکوکاری رسانه یاران با نماینده ولی 
فقیه اظهار کرد:  امسال در قالب طرح اطعام 
و احسان حسینی پنج میلیارد و 400 میلیون 
تومان کمک جمع آوری شده که بخش قابل 
توجهی از آن سهم مراکز نیکوکاری بوده است. 
حجت االسالم و المسلمین عبادی، نماینده 
ولی فقیه در استان هم گفت: احداث مرکز 
نیکوکاری رسانه اقدامی نوین و مکمل تالش 

زحمات کمیته امداد در خراسان جنوبی است.

تکمیل خانه مطبوعات استان 
نیازمند اعتبار است 

تسنیم- مدیرعامل خانه مطبوعات استان از 
پیشرفت ۳0 درصدی ساختمان خانه مطبوعات 
خبر داد و گفت: برای ساخت و تکمیل خانه 
مطبوعات استان مجوز ساخت برای احداث سه 
طبقه از شهرداری دریافت شد. ساالری افزود: 
در مرحله نخست استاندار 2 میلیارد ریال اعتبار 
برای کمک به خانه مطبوعات استان اختصاص 
داد که عملیات احداث این ساختمان تا مرحله 

فونداسیون انجام شده است.
طرح خدماتی از محل موقوفه 

در استان افتتاح شد

برزجی- پروژه تجاری - اقامتی از محل موقوفه 
با 9 میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان به 
بهره برداری رسید. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
تجاری-  پروژه  بیاض گفت:  خضری دشت 
اقامتی موقوقه امیراسماعیل خان شوکت الملک 
خضری دشت بیاض با همت اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان از سال 9۶ آغاز شد و بعد از 2 
سال همزمان با دهه وقف به بهره برداری رسید.

استقرارکاروان سالمت بانوان 
در روستاهای محروم بیرجند 

کاوش- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
مناسبت هفته  به  کاروان سالمت   اعزام  از 
بخش  از  بویک  روستای  به  بانوان  سالمت 
شاخنات شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: 
ارائه خدمات مختلفی اعم از  این کاروان به 
درمانی، آموزشی و فرهنگی در بین بانوان روستا 
پرداختند. شهریاری با بیان اینکه  قریب به 100 
نفر از بانوان توسط افراد این تیم ویزیت شدند، 
اظهار کرد: همچنین 100 بسته ست بهداشتی 
به ارزش پنج میلیون تومان بین بانوان این روستا 
توزیع شده است. مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری هم با اشاره به اجرای “پویش 
ملی ارتقای سالمت و نشاط بانوان با ورزش” 
همزمان با سراسر کشور در این استان گفت: 
این برنامه با استقبال بانوان و همکاری اداره 
کل ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی 
و شهرداری بیرجند روز شنبه در محل پارک 
توحید بیرجند برگزار شد. نخعی گفت: از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده برگزاری جشنواره 
فرهنگی ورزشی “مادر و دختر” و “ورزش های 
بومی محلی” به منظور ترویج فرهنگ ورزش و 
اهمیت نقش ورزش در سالمت زنان و جامعه 

پنجشنبه در محل پارک بانوان است.

اعتبارات 60 میلیون تومانی برای 
کاشت گونه های بیابانی در فردوس

و  طبیعی  منابع  رئیس  پور،  صالح  ایسنا- 
طبیعی  منابع  گفت:  فردوس  آبخیزداری 
فردوس پروژه های عدیده ای بیابان زدایی در این 
شهرستان اجرایی کرده که یکی از آن ها کاشت 
۳05 هکتار گونه های بیابانی است و برای این 
پروژه ۶0 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی 

اختصاص داده شد.

اکران فیلم “منطقه پرواز ممنوع“
 در استان گسترش می یابد

از  هدف  استان  هنری  حوزه  رئیس   - ایرنا 
تشکیل ستاد استانی پشتیبانی از اکران فیلم 
جذب  را  ممنوع“  پرواز  “منطقه  سینمایی 
و  کودک  سنی  رده  در  حداکثری  مخاطب 
نوجوان عنوان کرد. نشست هماهنگی اکران 
این فیلم به کارگردانی و نویسندگی امیر داساگر 
و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد برگزار شد. این 
فیلم روایتگر داستان سه نوجوان است که حین 
آماده  شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با پیدا شدن 
یک یوزپلنگ در حوالی محل زندگی شان،  وارد 
مسائل و درگیری های مختلف و مهیج می شوند.

رقابت های منطقه ای
 جام خوشه چین دراستان آغاز شد

ورزشی  رقابت های  دوره  نخستین   - ایرنا   
روستاییان و عشایر منطقه پنج کشور با عنوان 
جام خوشه چین به میزبانی قاینات و سرایان  
آغاز شد. مدیرکل ورزش و جوانان گفت: این 
مسابقات با حضور 500 ورزشکار غیرحرفه ای 
خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  از 
شمالی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان 
عزیزی  می شود.  برگزار  جنوبی  خراسان  در 
اظهار کرد: ورزشکاران روستایی و عشایر در 
۶  رشته والیبال، فوتسال، دو و میدانی، طناب 
کشی، هفت سنگ و چوب کشی در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه با هم به رقابت می پردازند. 
وی گفت: برگزیدگان این دوره از رقابت ها در 
دهه فجر امسال به رقابت با رقیبان کشوری 

خود در استان اصفهان خواهند پرداخت.

رنا
 : ای

س
عک

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ایرنا- 
استاندار گفت: طرح های بزرگ دولت در استان 
باید پیوست رسانه ای داشته و اطالع رسانی از 
نحوه اجرای آنها به مردم مستمر باشد.  خوش 
خبر عصر سه شنبه در سومین نشست شورای 
اطالع رسانی استان افزود: جهاد کشاورزی باید 
از طریق صدا و سیما، نشریات، فضای مجازی 
و... به بسترسازی و فرهنگ سازی در بخش 
گلخانه بپردازد و طرح را برای مردم تبیین و 
تشریح کند و این یک مثال است. وی گفت: 
تبدیل ۶0 هکتار  استاندار، مجوز  به همت 
گلخانه در استان به یک هزار هکتار اخذ شد 
و اگر در این حوزه یا موارد مشابه اطالع رسانی 
درست صورت نگیرد و برای مردم تبیین نشود، 

موفقیت الزم حاصل نمی شود. رئیس شورای 
اطالع رسانی استان با اشاره به اهمیت اطالع 
رسانی و جایگاه ممتاز روابط عمومی ها اظهار 

کرد: روابط عمومی خط مقدم اطالع رسانی 
و قلب تپنده دستگاه اجرایی است و مدیران 
باید به این مهم واقف بوده و در راستای اطالع 

رسانی به موقع و شفاف به مردم گام بردارند.
وی گفت: اگر مردم را در جریان اقدامات و 
تالش ها قرار ندهیم، این تصور شکل می گیرد 

که فالن دستگاه یا مدیر فعالیتی ندارد؛ در 
عین حال نباید به اسم شفاف سازی مواردی 
منعکس شود که فضای روانی جامعه را ملتهب 

و منافع ملی را تهدید کند.خوش خبر با اشاره 
به فضاسازی های منفی در حوزه رسانه بیان 
کرد: برخی رسانه ها حیات شان را در تقابل با 

دولت می بینند، غافل از این که تخریب دولت 
و قوای سه گانه، تضعیف نظام و بازی در زمین 
دشمن است. وی افزود: باور ما این است که 

اگر یک رسانه مثال صدا و سیما را تخریب 
کند، دولت نیز آسیب می بیند، پس باید بدانیم 
که همه اجزای نظام اسالمی یک پیکر واحد 
هستند و در تقویت اقتدار کشور نقش دارند.
معاون استاندار همچنین با اشاره به برگزاری 
در سال  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 
جاری گفت: فصل الخطاب و خط قرمز ما 
قانون بوده و صیانت از رای مردم را الزم و 
اگر  گفت:  خبر  می دانیم.خوش  الناس  حق 
سیاست گذاری در حوزه رسانه به خوبی انجام 
شود، فضای اجتماعی نیز ملتهب نخواهد شد 
از  استفاده  با  اگر کم کاری شود، دشمن  اما 
فضای مجازی، بهره برداری و اهداف خود را 

دنبال خواهد کرد.

طرح های بزرگ دولت باید پیوست رسانه ای داشته باشد

اخبار کوتاه

*در شب شهادت امام حسن عسکری)ع( ، 
عاشقان امامت و والیت با برپایی مراسم سینه 

زنی و نوحه خوانی به سوگ نشستند.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برپایی 
سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان از سوم 

لغایت هشتم آذر در بیرجند خبر داد.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: از 
ابتدای امسال 72 هزار و 7۶5 راس دام عشایر و 
روستاهای مرزی  نهبندان علیه بیماری های آبله، 
تب برفکی، بروسلوز و طاعون نشخوارکنندگان 

کوچک واکسینه شدند.
*مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: 
با توجه به حجم کم بارندگی های اخیر تنها 25 
درصد آب پشت سدهای استان ذخیره شده است.

محمودآبادی - 14 آبان اولین نشست 
تخصصی آشنایی با منابع مکتوب پدافند 
 غیرعامل در فرمانداری بیرجند برگزار شد.

عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
شهرستان بیرجند در این جلسه گفت : 
تصمیم گرفتیم در راستای گرامیداشت 
ایام  آغاز  و  عامل  غیر  پدافند  هفته 
اولین  کتابخوانی  و  کتاب  بزرگداشت 
نشست تخصصی معرفی کتاب در این 
حوزه را برگزار کنیم. مهدی نیازی با اشاره 
به اینکه این اولین نشست تخصصی 
کارکنان  و  مدیران  ویژه  کتابخوان، 
دستگاه های اجرایی است، افزود: این 
نشست به منظور آشنایی هر چه بیشتر 
مدیران با منابع مکتوب پدافند غیر عامل 
برگزار می شود. وی ادامه داد: این نشست 
تخصصی با هدف ترویج فرهنگ پدافند 
غیرعامل و آشنایی مدیران دستگاه های 
اجرایی و رابطین پدافند غیر عامل با منابع 
 تخصصی حوزه پدافند غیر عامل است. 

را  زمینه  این  در  کتاب  عنوان   ۶ وی 
زیست  مبانی  شامل  که  کرد  معرفی 
سنجه امنیت اجتماعی و پدافند سایبری، 
پدافند غیر عامل در دامپزشکی، پدافند 

غیر  پدافند  ساختمان،  در  عامل  غیر 
عامل در طراحی معماری ساختمان های 
شهری، پدافند سایبری و اصول مهندسی 

و معیارهای مهندسی دفاع غیرعامل در 
تأسیسات آب و برق بود. معاون سیاسی 
با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  فرماندار 
اشاره به اهمیت ویژه پدافند  غیرعامل 

اقشار  توانمندسازی  و  گفت:آگاهی 
مختلف جامعه در رابطه با موضوع پدافند 
است. اهمیت  مورد  بسیار  عامل   غیر 

اولویت قرار دادن مالحظات  برقی، بر 
پدافند غیرعامل و افزایش مشارکت های 
اجتماعی در این حوزه بر رعایت اصول 
در  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  آن 

مواجهه با هرگونه تهدید دشمن و تداوم 
چرخه خدمات ضروری و ارتقای تحمل 
و حفاظت از جان مردم و زیرساخت ها 

تاکید کرد. وی افزود: تامین اولویت های 
ضروری مورد نیاز و استفاده از تمامی 
امکانات مردمی و بسیج منابع در شرایط 
بحرانی ناشی از تهدیدات دشمن برای 
ایجاد شرایط  و  پذیری  کاهش آسیب 
پایدار در شهرستان در مواقع ضروری باید 
در دستور کار دستگاه های مسئول باشد.
دنبال  همیشه  دشمن  داد:  ادامه  وی 
این است که به ما ضربه بزند، ضرورت 
دارد همه با هوشیاری کامل در مقابله با 
دشمنان آمادگی داشته باشیم بنابراین 
آشنایی با پدافند غیرعامل نقش تعیین 
و  دارد  دشمنان  با  درمقابله  کننده  ای 
دستگاه های اجرایی باید ضرورت پدافند 
 غیر عامل را درمجموعه خود با برنامه ریزی 
متناسب با شرایط مربوطه اطالع رسانی 
و  نویسندگان  جلسه  این  در  کنند. 
معرفی  که  کتاب هایی  گردآورندگان 
درباره  مختصری  توضیحات  شد 

کتاب هایشان ارائه دادند.

اولین نشست تخصصی کتابخوان با موضوع پدافند غیر عامل 
عکس : محمودآبادی

مهر  مسکن  واحدی   999 پروژه  دقاق- 
از  یکی  عنوان  به  افتتاح  زمان  در  قاین، 
کشور  در  مهر  مسکن  الگویی  پروژه های 
مورد توجه قرار گرفت و از نظر سرعت در 
از  اما حاال پس  بود  زبانزد  اجرا و تحویل 
گذشت یک دهه ساکنان مسکن مهر قاین 
با مشکلی جدی دست و پنجه نرم می کنند. 
محمدی، یکی از ساکنان مسکن مهر قاین 
می گوید: وضعیت نامناسب است، مسئوالن 
بیایند و از نزدیک ببیند، فاضالب زیر پایمان 
در کوچه ها روان است و می تواند مشکالت 
درخواست  کند،  ایجاد  بسیاری  بهداشتی 

ساکنان حل فوری این مشکل است.

واحدهای  این  فاضالب  اگر  اینکه  بدتر 
منتقل  کوتاه  زمانی  فواصل  در  مسکونی 
نشود زندگی در مسکن مهر قاین به گفته 
رئیس شورای اسالمی این شهر در وضعیت 
از  شدت  به  قرایی  می گیرد.  قرار  بحرانی 
می گوید:  و  دارد  گالیه  موجود  وضعیت 
مردم در شرایط نامناسبی زندگی می کنند 
رفع  مشکل  این  سریعتر  چه  هر  باید  و 
شود. الزم است دستگاه های متولی، پروژه 
اتصال مسکن مهر قاین به شبکه فاضالب 
شهری را به سرعت اجرا کنند و مردم را 
از وضع موجود نجات دهند. رئیس شورای 
عالی استان عمق مشکل را با یک سوال 

و این طور مطرح می کند که چگونه است 
وقتی در حوزه ای شرایط، بحرانی می شود 
همه دستگاه های اجرایی برای رفع بحران 
بسیج می شوند؟ باید بگویم ساکنان مسکن 
مهر قاین هم در شرایط بحرانی قرار دارند و 
الزم است با فوریت مشکل حل شود. قرایی 
می گوید: برای تامین خودروی ویژه برای 
تخلیه فاضالب با مشکل مواجه هستیم و 
حتی رفع موقتی مشکل هم گاهی با چالش 
جدی مواجه می شود و همکاری الزم در 

این زمینه وجود ندارد. 
پاسخ مدیر امور آب و فاضالب قاین درباره 
مجتمع  فاضالب  وضعیت  مشکل  حل 

است که  این   ، مهر  واحدی مسکن   999
» براساس برآورد سال 97 شبکه فاضالب 
مجتمع 999 واحدی قاین حدود 1۶ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داشته که تامین حدود 50 
درصد این رقم بر اساس توافق نامه برعهده 
شرکت آب و فاضالب بوده، ما تا این لحظه 
حدود هفت میلیارد تومان هزینه کردیم. به 
طور دقیق تر اینکه حدود 2 میلیارد و ۳00 
میلیون تومان هزینه و حدود چهار میلیارد 
و 200 میلیون تومان هم تعهد مالی ایجاد 
بسته ایم. قرارداد  پیمانکار جدید  با  و   کرده 
 به گفته حسین توکلی این بدان معنی است 
که پیمان ابالغ شده و پیمانکار در حال تجهیز 

کارگاه است. ما در حقیقت برای حل مشکل 
برآورد هزینه،  قاین  مهر  فاضالب مسکن 
طراحی  و اجرای شبکه جمع آوری تا جلوی 
هزار واحدی  را انجام داده ایم. اما درباره اینکه 
ما بخواهیم برای فاضالب مجتمع مسکن 
متاسفانه  کنیم  خریداری  تانکر  قاین  مهر 
اصواًل  نداریم.  تانکر  خرید  برای  اعتباری 
برابر آیین نامه شرکت های آب و فاضالب تا 
زمانی که تصفیه خانه به طور کامل احداث 
تعهدی  ما  نرسد،  بهره برداری  به  و  نشود 
نداریم.  فاضالب  آوری  جمع  خصوص  در 
 البته هنوز برای بقیه شهر هم در خصوص 
جمع آوری فاضالب کاری انجام نشده است. 

فاضالب زیر پای مسکن مهرقاین 

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
بزرگترین مجموعه آبی شرق کشور

 با مدیریت جدید     0۹۱۹6۷۲۳0۵۲ - شهریار عظیمی
بانوانآقایان ایام هفته

۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه
۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
----۲۳-۲۰دوشنبه

۱۱-۹ صبح۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۵/۳۰-۱۴ و ۱۷/۳۰ - ۲۲/۳۰۱۶- ۱۹/۳۰پنجشنبه

۱۵/۳۰-۱۴ و ۱۷/۳۰ -۲۰/۳۰۱۶-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(
با حمایت و نظارت باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین فراز خراسان جنوبی )شاهین سابق(

 بلوار شهید آوینی - انتهای خیابان امیر کبیر
* دارای مدرن ترین سیستم تصفیه آب )سیستم ازن( * سانس ها ۳ ساعته می باشد

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 

مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح 
ذیل: بخش ۱۱ قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک ۱۵۸۷- اصلی  ۱۱۴۷ فرعي از ۹۷ فرعی سید ضیاء شمسی ششدانگ یک قطعه 
زمین بایر واقع در خیابان جانبازان ، جانبازان ۲۴ - ۱۱۴۸ فرعی از ۹۷ فرعی سید ابوالفضل شفیعی ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع 
در خیابان جانبازان، جانبازان ۲۴ - ۱۱۴۹ فرعی از ۹۷ فرعی سید ضیاء شمسی ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان جانبازان، 
 جانبازان ۲۴  - ۱۱۵۰ فرعی از ۹۷ فرعی سید ابوالفضل شفیعی ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان جانبازان، جانبازان ۲۴ 
در روز ۱۳۹۸/۹/۷ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶   اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۲۶۹ محکوم علیه آقای علی فرهادی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 
۹۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده پیش قسط رای اعسار در حق محکوم له آقای محمد جعفری و با توجه به توقیف۱- یک 

دستگاه صندلی ماساژ مارک irest مستعمل آماده به کار به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- یک دستگاه ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره بلمبرگ 
کارکرده مدل ++ alln1A  به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- یک دستگاه اجاق گاز پنج شعله طرح فر استفاده نشده به مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ۴- یک دست مبل سلطنتی ۹ نفره مستعمل به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵- یک عدد کمد و تخت کودک همراه خوشخواب به مبلغ 
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۶- ده عدد صندلی نهار خوری مستعمل به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- یک جفت پشتی ترکمنی دستباف ۰/۵×۱ به مبلغ 
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۸- یک دستگاه تلویزیون المپی قدیمی ۲۹ سونی به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۹- سه جفت پشتی ترکمنی ماشینی ۰/۵×۱ 
به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۹۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ 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 آنها داده شود. هزینه نقل و انتقال بر 

عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر اجرای احکام مدنی بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت آریا کبیر آبادیس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۰۱۰۹ به استناد صورتجلسه 
اتخاذ شد : ۱- آقای رضا درویشی به شماره ملی  العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تصمیمات ذیل  مجمع عمومی عادی به طور فوق 
۰۶۴۰۱۳۳۶۶۵ و خانم زهره درویشی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۱۴۶۹۵ و آقای علیرضا لطفی به شماره ملی ۰۶۴۰۲۲۷۶۲۷ به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای حسین کارگر به شماره ملی ۰۶۴۰۱۳۶۲۹۱ به عنوان بازرس 
اصلی و خانم زهرا جهان تیغ به شماره ملی ۳۶۶۰۰۷۲۷۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - 

روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۶۴۷۱۰۹(

     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 

۱0 درصد 

تخفیف

آگهی تغییرات شرکت آریا کبیر آبادیس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۰۱۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
 عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله سجادشهر ، کوچه )فرعی۱پارک الله( ، خیابان امامت ، پالک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۹۷۱۹۹۸۷۴۶۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. ۲ - تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۶۴۷۱۰۵(
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خبری  نشست   - کاری  نسرین 
اصحاب رسانه با حضور دکتر احمد 
و  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان 
معاون  خورشیدزاده  محسن  دکتر 
محسن  آیتی  دکتر  و  دانشجویی 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
در   1398 آبان   14 سه شنبه  روز 

دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
 دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 
با بیان اینکه سند چشم انداز دانشگاه 
تا سال 1404 تهیه شده  است، افزود: 
به عنوان دانشگاه مادر استان در تالش 
هستیم تا سال 1404 در جایگاه 20 
دانشگاه برتر کشور و جزو هزار دانشگاه 

برتر جهان  قرار گیریم. 
دکتر خامسان با اشاره به اینکه به دنبال 
تربیت نیروی متخصص کشور و ارتقای 
 روابط بین المللی هستیم، بیان کرد:

نخستین  بار  برای  بیرجند  دانشگاه 
کرده  پذیرش  بین المللی  دانشجوی 
و اکنون 80 دانشجوی افغانستانی در 
می  کنند.  تحصیل  بیرجند   دانشگاه 
وی یادآور شد: تحصیل 300 دانشجوی 
افغانستانی تا سال 1404 از برنامه های 
دانشگاه است که در زمینه بین الملل 
نیز افزایش تعداد اعضای  علمی وابسته 
برای  را  مسیر  کنسولگری  دفتر  و 
دانشگاه ها  تمام  در  دانشجو  پذیرش 

هموار می کند. 

 500 و  میلیارد  یک  اختصاص 
برای  اولیه  اعتبار  تومان  میلیون 

مرکز نوآوری و رشد دانشگاه  
اشاره  بیرجند ضمن  دانشگاه  رئیس 
به اینکه یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار اولیه برای مرکز نوآوری 
و رشد دانشگاه اختصاص یافته  است، 
نوآوری  مرکز  این  کرد:  خاطرنشان 
دارای شش فاز بوده که فاز دوم آن 
برداری  بهره  به  امسال  فجر  دهه 
می رسد. وی تاکید کرد:  مهارت آموزی 
در  نوآوری  و  رشد  مراکز  افزایش  و 
سطح دانشگاه یکی از کارهای عمده 

دانشگاه بیرجند است. 
دکتر خامسان با بیان اینکه دانشگاه 
بیرجند روی مباحث کافه کارآفرینی، 
دفتر توسعه آموزش، مرکز اشتغال زایی 
و مرکز کار دانشگاه فعالیت  می کند، 
دانشجویان  اشتغال زایی  مرکز  افزود: 

نیز تا یک ماه آینده افتتاح می شود.  
امور  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  بیرجند  دانشگاه  نیز  پژوهشی 
محورهای اطالع رسانی، مرکز نوآوری 
فناوری  و  بوم(  اشتغال زایی)زیست  و 
داد:   ادامه  می کند،  فعالیت   دانشگاه 
اعتبارات  درصد  نیز 2  گذشته  سال 
فناوری  زمینه  در  دانشگاه  هزینه ای 

دانشگاه بیرجند هزینه شده است. 

راه اندازی سامانه جامع دانشگاه 
بیرجند برای نخستین بار

برای  گفت:  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  جامع  سامانه  بار  نخستین 
بیرجند با هدف و شعار چابک سازی 

فرآیندهای  کردن  حضوری  غیر  و 
آغاز  داده شد که در  تغییر   دانشگاه 
سامانه  این  جدید  تحصیلی  سال 

راه اندازی شده است. 
دکتر خامسان با بیان اینکه در بخش 
تا 20  رشد 10  با  اطالعات  فناوری 
درصدی از نظر اعتباری مواجه بودیم، 
آزمایشگاه ها  بخش  در  کرد:  بیان 
تومان  میلیارد  گذشته سه   نیز سال 
خریداری  آزمایشگاهی  تجهیزات 
کارگاه های  و  آزمایشگاه  شبکه  و 
ایجاد  بار  نخستین  برای  دانشگاهی 

شده  است.  
وی یادآور شد: طرح آزمایشگاه مرجع 
با سه هزار مترمربع در دانشگاه بیرجند 
پیش بینی شده که یک میلیارد تومان 

تاکنون هزینه شده و به ارائه  خدمات به 
تمام ارگان های شهر می پردازد.

وی افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه 
از  به خارج  آزمایشگاهی  نمونه  هیچ 

استان انتقال پیدا نمی کند. 

دانشگاه بیرجند دانشگاه سبز
کرد:  تأکید  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه بیرجند در حوزه محیط سبز 
نیز بسیار فعال عمل کرده  و  برای 
یک  حدود  آب  خانه  تصفیه  احداث 
 میلیارد تومان هزینه شده که این تصفیه 
 خانه تا دهه فجر امسال افتتاح می شود. 
آوری  جمع  مبحث  در  افزود:  وی 
فاضالب خاکستری تاکنون 2 خوابگاه 

دخترانه و 2 خوابگاه پسرانه به فاضالب 
خاکستری وصل شده است. 

وی ادامه داد: در پروژه مهم ویتلند 
دانشگاه  نیز آب های سطح  دانشگاه 
جمع آوری می شود و به هیچ عنوان 
سبز  فضای  برای  فاضالب  آب  از 
 استفاده نخواهد شد. خامسان افزود: 
خورشیدی  انرژی  از  شده  تالش 
طرح  و  شود  استفاده  دانشگاه  در 
انرژی  مرکزی  پارکینگ  بزرگترین 
خورشیدی  کشور در دانشگاه بیرجند 

آماده شده است. 

افتتاح موزه و مرکز اسناد و مفاخر 
دانشگاه بیرجند  

دانشگاه  موزه  سه  اینکه  بیان  با  وی 

بیرجند  فرهنگ  و  آموزش  بیرجند، 
و علم و فناوری در چارچوب موزه و 
مرکز اسناد و  مفاخر دانشگاه بیرجند 
تا شهریور سال آینده در محل پردیس 
راه اندازی  شوکتیه  مدرسه  و  شهدا 
و  هزار  موزه 2  برای  گفت:  می شود، 
500  مترمربع فضا در پردیس شهدای 

دانشگاه در نظر گرفته شده است.  
کرد:  اظهار  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
تومان  میلیارد  یک  گذشته  سال 
مجتمع  برای  امنا  هیئت  طریق  از 
باغ  در  امیریه  رفاهی  و  فرهنگی 
امیرآباد بودجه گرفته شده است  که 
فاز نخست آن به زودی و فاز دوم در 

آینده افتتاح می شود. 

دانشجویان  تعداد  افزایش 
دانشگاه بیرجند

اقدامات  به  اشاره  با  خامسان  دکتر 
بیرجند  دانشگاه  در  گرفته  صورت 
گفت:  دانشجویان  جذب  برای 
بیرجند  دانشگاه  روزانه  دانشجویان 
نسبت به  سال گذشته 18 درصد و 
جمعیت دانشجویان جدیدالورود نیز 

9 درصد افزایش داشته است. 

در  رقمی  تک  رتبه های  کسب 
توسط  دانشجویی  المپیادهای 

دانشجویان دانشگاه بیرجند
همچنین در این نشست دکتر محسن 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  آیتی 
تکمیلی دانشگاه بیرجند نیز گفت: ما 

تا سه سال گذشته هر سال  در دو 
 حداقل سه تا چهار رتبه تک رقمی 
در المپیادهای دانشجویی داشته ایم 
برتر  استعدادهای  از  نشان  که 
 دانشجویی در دانشگاه بیرجند است.  

دکتر آیتی با اشاره به تدوین برنامه 
اعضای  ارتقای  دقیق  و  مشخص 
بیان  کرد:  دانشگاه  علمی  هیئت 
گذشته  سال  بیرجند  دانشگاه 
سراسری  موازات  آزمون های  به 
به  را  بیرجند  دانشگاه  ظرفیت های 
که  است  کرده   معرفی  داوطلبان 
جمعیت  افزایش  موجب  موارد  این 

دانشجویی دانشگاه  بیرجند گردید. 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 

نیز  دانشجویان  استعدادیابی 
شده  انجام  ارزنده ای  فعالیت های 
است  این  بر  ما  اعتقاد  افزود:  است، 
که باید به دانشجوی  ورودی دانشگاه 
بیرجند کمک کنیم که استعدادهای 
را  توانایی های خود  و  کرده  رشد  او 
بیرجند  دانشگاه  مجموعه  که  بیابد 
و  کیفی  آموزش  ارتقای  دنبال 
است.  بین الملل  دانشجوی   جذب 

رونمایی از منشور اخالق اساتید
دانشگاه  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اهمیت  از  فرهنگ سازی  بیرجند 
باالیی برخوردار است، بیان کرد: 18 
از  آبان )روز ملی کیفیت( رونمایی 
داریم چرا  را  اساتید  منشور  اخالق 

بی اخالقی  از  مقدار کمی  که حتی 
چون  علم  و  آموزش  حوزه  در 
تقلب در پایان نامه ها به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست.  معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند 
ادامه داد: همچنین نشست معاونان 
را   9 منطقه  دانشگاه های  آموزشی 
وزیر  حضور  معاون  با  ماه  دی  در 

خواهیم داشت. 
اعضای  تعداد  گفت:  آیتی  دکتر 
و  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیئت 
دانشکده های اقماری 345 نفر است 
که از این تعداد 22 نفر استاد تمام، 
و  یار  استاد  نفر   204 88  دانشیار، 

31 نفر مربی هستند.  

شهر  سطح  خوابگاه های  انتقال 
به پردیس دانشگاه

بیرجند  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
چند  در  گفت:  نشست  این  در  نیز 
سال اخیر تمامی دانشجویان دختر 
از امکان  خوابگاهی استفاده نموده اند 
و سال گذشته 90 درصد دانشجویان 
امسال 100 درصد خوابگاه  و  پسر 
دارند. دکتر محسن خورشیدزاده با 
بیان اینکه 940  اتاق خوابگاهی در 
بیان  دارد،  وجود  بیرجند  دانشگاه 
کرد: انتقال خوابگاه های داخل شهر 
کار  دستور  در  دانشگاه  پردیس  به 
ابوذر و  است و سال آینده  خوابگاه 
در ادامه خوابگاه توحید به پردیس 
با  وی  می شود.  منتقل  دانشگاه 
نیز  خوابگاه ها  ظرفیت  اینکه  بیان 
گفت:  است،  نفر   765 و  هزار   3
دانشجوی   42 و  هزار  نیز   امسال 
ها خوابگاه  وارد   جدیدالورود 

شدند. 
وی با بیان اینکه نهایت تالش خود 
خوابگاه ها  کیفیت  ارتقای  برای  را 
و  کامل  نظارت  داد:  ادامه   داریم، 
انجام  دانشجویان  تردد  بر  کافی 
برای  نگرانی  زمینه  تا   می شود 

خانواده ها به وجود نیاید. 
بیرجند  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
دانشگاه   10 جزو  ما  شد:   یادآور 
خرداد   15 بنیاد  که  بودیم  اولیه 
کلنگ خوابگاه را در دانشگاه برای 
زمین  به  دانشجویان  رفع  نیازهای 

زد. 

سالمت جسم و روان دانشجویان 
بسیار حائز اهمیت است

و  جسم  سالمت  شد:  یادآور  وی 
ما  برای  بسیار  دانشجویان  روان 
حائز اهمیت بوده و خدمات پزشکی 
مهیا  دانشجویان  برای  دانشگاه  در 

است.  
خورشید زاده با بیان اینکه خدمات 
به  دارالشفاء  نرخ  با  دندانپزشکی 
افزود:  شود،  می  ارائه  دانشجویان 
تفریحی  و  آبی  مجموعه  بهترین 
شهر در این  مجموعه به دانشجویان 

خدمات ارائه می دهد. 
دانشجویان  تمامی  کرد:  بیان  وی 
به  ورود  بدو  در  بیرجند  دانشگاه 
سالمت  پایش  بر  عالوه  دانشگاه 
خدمات  از  می توانند  روان  و  جسم 
دکتر  نمایند.   مرکز  استفاده  این 
آشپزخانه  کرد:  اظهار  خورشیدزاده 
به  بیرجند  دانشگاه   مرکزی 
انجام  را  طبخ  کار  صنعتی  صورت 
همه  به  داریم  آمادگی  و  می دهد 
مؤسسات  آموزشی و علمی خدمت 
ارائه  غذا  توزیع  و  طبخ  زمینه  در 

دهیم. 
 وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک 
 رستوران مکمل در دانشگاه راه اندازی 
 گردیده است که تا ترم آینده نیز دومین 
رستوران مکمل افتتاح  خواهد شد.  
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عکس: ابوالفضل ندایی


