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پیکر شهید »رضوی«
در بیرجند تشییع شد

صفحه ۵

*  رجب زاده

هویتی که در 
پارک گم شد

هستم« رِلش  »من  گوید:   می 
ندارد.  سن  سال   11 از  بیشتر 
دخترکی را می گویم که این روزها 
حسابی ذهنم را درگیرکرده است. 
شما می دانید »رِل« یعنی چه؟ این 
خرده اصطالح در فرهنگ غرب به 
معنی »ارتباط« از نظر ما نامتعارف 
 بین دختر و پسر، برگرفته از واژه
دخترک  است.   relationship

اصالح این  داند،  نمی   حتی 
 چطور به کار می رود  اما تکرارش
می کند ...  مشروح  در صفحه ۲

سپرده های با قدرت 74 درصد منابع بانکی
 سهم چندانی درتوسعه خراسان جنوبی ندارد

سپرده های
 گران پولداران
منابع بانکی در تمام کشور از دو ترکیب سپرده های گران قیمت و سپرده های ارزان قیمت تأمین می شود 
که در استان خراسان جنوبی سهم سپرده های گران قیمت 74 و دو دهم درصد است. زرنگ، سهم سپرده 
های ارزان قیمت را 1۲.8 درصد و جاری را 9.8 درصد عنوان کرد و افزود: بیشترین درصد توزیع منابع بانکی 
در استان نیز با 34.۲ درصد به خدمات اختصاص یافته است در حالی که سهم بازرگانی 4.9 درصد، صنایع 
8.7 درصد، کشاورزی ۲۲.۲ درصد، مسکن ۲0.۲ و سایر بخش ها سهم 8.9 درصدی را دارد. بنابراین باید این 
رویکرد توزیع اعتبارات در استان تغییر کند تا ما شاهد پویایی بیشتر در استان باشیم. ...  مشروح در صفحه ۲

رویش در پاییز، سرآغاز  حرکتی نو

مردم افزایش تعرفه پزشکان را گزارش دهند
افزایش تعرفه پزشکان مرجع قانونی دارد و ربطی به افزایش بنزین ندارد مردم باید در صورت مشاهده هرگونه افزایش 
تعرفه پزشکان به مراجع مربوط گزارش دهند. علی اربابی مدیرکل بیمه سالمت استان اظهار کرد: تعرفه پزشکان باید 

طبق مراجع قانونی باشد و پزشک نمی تواند خودسرانه تعرفه ویزیت خود را افزایش دهد ...  مشروح در صفحه ۵

بقاء مختص ذات پاک اوست
در کوچه جان همیشه مادر باقیست              دریای محبتش چو کوثر باقیست

در گویش عاشقانه، نام مـادر          شعریست که تا ابد به دفتر باقیست
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مادری مهربان، خواهری دلسوز و مادر بزرگی عزیز

 مرحومه رباب تقدیری

 )همسر مرحوم غالمرضا نظام دوست(
 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹۸/۹/۲۷ از  ساعت ۲/۳۰ الی ۳/۳۰  بعدازظهر  
در محل مسجد آیت ا... حائری )واقع در خیابان حکیم نزاری( برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نظام دوست، تقدیری و سایر بستگان

عمری صبور، درد کشیدی چه بی صدا
یک روز صبح زود، پریدی، چه بی صدا
راحت بخواب، ای گل نیلوفری، بخواب

ما مانده ایم و غربت بی مادری، بخواب
هفت  سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت، دست تقدیر او را 

از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.
 در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که 

بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم.
هفتمین سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجیه خانم فاطمه رباب چرخی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده های یوسفی - مدیریت شرکت مهراس کویر

گذر روزها فاصله آخرین دیدارمان را به یک سال رساند

در اولین سالگرد درگذشت
 پدری مهربان و همسری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان عزت ا... بلوری
 به یاد مهربانی هایش گرد هم می آییم.

 حضور شما بزرگواران، تسکین خاطر دلتنگ و اندوهگین ما 
و شادی روح عزیز سفرکرده مان است.

 به همین مناسبت جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹۸/۹/۲۸ 
از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد.

خانواده های: بلوری، عبداللهی، خسروی ، یاری و سایر بستگان

جناب آقای مهندس شهامت
 مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس قالسی معاون محترم فنی و نظارت 
جناب آقای مهندس جالل زاده معاون محترم راهداری 

جناب آقای مهندس قاسمی نوقابی معاون محترم توسعه ، مدیریت و منابع
جناب آقای مهندس گرجی معاون محترم حمل و نقل جاده ای

فرا رسیدن هفته حمل و نقل و راهداری
 را خدمت شما عزیزان و همکاران محترم تان در عرصه راهداری و حمل و نقل جاده ای

 تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ   

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس گرجی
معاون محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای 

۲۶ آذر روز حمل و نقل 
را حضور شما و سایر پرسنل محترم اداره کل تبریک عرض نموده 

و آرزوی توفیق روز افزون شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم 
از اینکه همیشه یار و یاوری صادق در کنار بخش حمل و نقل و رانندگان بوده اید

 از شما صمیمانه قدردانی و تشکر داریم.

انجمن صنفی رانندگان شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گرجی
معاون محترم حمل و نقل جاده ای اداره کل راهداری 

جناب آقای مهندس علیزاده
سرپرست محترم اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

جناب آقای مهندس مزیدی
مدیر محترم پایانه مرزی ماهیرود

توسعه پایدار و اتصال تولید و مصرف در گرو حمل و نقل پویا و منظم است. این مهم 
میسر نمی شود جز با همت و تالش مستمر متولیان و فعاالن این صنعت مهم و راهبردی 

هفته حمل و نقل و راهداری را خدمت شما عالیجنابان و همه همکاران محترم
در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پایانه مرزی ماهیرود تبریک عرض نموده، 

سالمتی و موفقیت روز افزون همه خادمین صنعت حمل و نقل را از خداوند منان خواستاریم.

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی خورشید بارثاوا – شعبه بیرجند
خامه زر

با توجه به تمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
 تا ۲۸ آذرماه ۹۸ عالقه مندان به تحصیل 

در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
 sanjesh.org نیز می توانند از طریق نشانی 

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

ثبت نام کارشناسی ارشد تمدید شد

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

مرحومه حاجیه رقیه جعفری
)همسر مرحوم عباس معاضدی فر(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده
 امروز چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳  از محل غسالخانه برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند مزید امتنان است
خانواده های: معاضدی فر ، جعفری و سایر بستگان

فروش مغازه ساندویچی با موقعیت عالی  09155612892
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 تحریم های غیرقانونی
 آمریکا ناپایدار است

روحانی:

صفحه  6

نگاه اسالم به افراد بر مبنای 
مشتری مداری است

رئیسی: 

سپاه خود را هزینه
 انتخابات نمی کند

حاجی صادقی:

صفحه  6

صفحه  6

site.indd   1 ظ.ب 08:14:37   17/12/2019



2
سرمقاله

هویتی که در پارک 
گم شد

* رجب زاده

می گوید: » من رِلش هستم «، بیشتر از 11 
سال سن ندارد. دخترکی را می گویم که این 
روزها حسابی ذهنم را درگیرکرده است. شما 
می دانید »رِل« یعنی چه؟ این خرده اصطالح 
در فرهنگ غرب به معنی “ارتباط” از نظر 
 ما نامتعارف بین دختر و پسر، برگرفته از واژه
relationship است. دخترک حتی نمی داند، 

این اصطالح چطور به کار می رود اما تکرارش 
می کند. پسری که 3 یا 4 سال از خودش بزرگ 
تر است را آن طرف پارک نشانم می دهد و 
می گوید: اسمش حمید است. خیلی پسر خوبی 
است. کامال پیداست که این دو از روابط ناجور 
خبر ندارند اما فرهنگ ناجور ذهن شان را پر 
ادایش  پیگیرانه  این گونه  کرده، آن قدر که 
می کنند. فرهنگ نچسبی که از فکر برخی از 
جوانان ما که چه عرض کنم نوجوانان مان می 
گذرد و لغلغه زبان شان شده است. این دیگر 
چیست؟ این روزها این سوال مغزم را راحت 
نمی گذارد. بسیار نگران دخترکی می شود که 
چه زود می رود تا در چنین فضایی خودش را 
گم کند. فکر می کنم کمی دیر هم شده باشد، 
نمی دانم اما خیلی به این فکر می کنم در خانه 
شان که همین روبه روی پارک است را بزنم و 
به والدین او بگویم، دخترتان دیگر بچه نیست، 
اگر تا چند سال قبل اجازه داشته به پارک برود 
و با بچه ها بازی کند حاال بدانید در معرض 
ضد فرهنگی قرارگرفته که روزهای تلخی را 
برایش خواهد آورد. روزهایی که کوچکترین 
تاثیرش شاید ناهنجاری های عاطفی باشد آن 
هم برای دختر بچه ای که تازه چشم به دنیای 
واقعیت گشوده و نباید از این بیراهه ، قدم در 
مسیر آینده می گذاشت. نه خیلی سال قبل، 
انگار 4 یا 5 سال پیش بود زمانی که مسئوالن 
دستگاه قضا یا دیگر متولیان از نگرانی ها درباره 
آمار طالق می گفتند و بعدش هم این جمله 
تاکیدی را که آمار طالق را پررنگ نکنید. یا آنها 
یا دیگر تصمیم گیرندگان تعیین می کردند که 
نباید با این آمار به جامعه نا امیدی تزریق شود 
و از این دست باید و نبایدها. اما حاال پس از 
آن سال ها ، منتشر نکردن و متمرکز نشدن 
از هر بعد بر آمار طالق چیزی را تغییر نداده 
دیگر  امروز  که  آماری  افزایش  دلیل  است. 
موافقم اعالم تعدادش اهمیتی ندارد در اتفاقاتی 
قابل شناسایی است که شاید گاه به راحتی از 
کنارشان می گذریم. به عنوان یک شهروند، به 
عنوان والدین، دوست و ... البته درک هشدارها 
هنوز می تواند راهی به تغییر ایجاد کند به شرط 
آنکه بیاندیشیم. باید اطراف مان را ببینیم. از خانه 
خودمان شروع کنیم، همسرمان، فرزند، خواهر یا 
برادرمان، آن ها چه می کنند؟ چقدر از حال شان 
باخبریم؟ رئیس کل دادگستری استان یکی 
از همین هشدارها را مطرح کرده است.شاید 
توجه خیلی ها را جلب نکند اما نمی دانم چرا 
به طرز عجیبی چهره همان دخترک را در ذهن 
من تداعی می کند. پازلی از آینده او در ذهنم 
ایجاد می شود که تکه هایش در همین پارک 
ریخته اند. رئیس کل، هشدار داده به خانواده ها 
 درباره ازدواج های احساسی، ازدواج های پارکی، 
پیوندهای ناجوری که با گذران حساس ترین 
سال های زندگی، در پارک ها یا اماکنی که 
نظارت والدین را ندارد گره خورده و تقویم زندگی 
یک دختر یا پسر را در آغاز نوجوانی یا جوانی 
از ناجورها انباشته کرده است، از اطالعات زود 
هنگام ، از شناخت های سطحی ، از هیجانات 
کنترل نشده و ضربات متوالی عاطفی ، این ها 
خیلی سنگین است. این ها برای یک انسان 
بسیار سنگین است و نمی دانم چطور شانه 
های او و مانند او خواهد توانست چنین آالمی 
را تحمل کند. هر چند مسئوالن دادگستری از 
لزوم بررسی علمی دالیل افزایش طالق می 
گویند اما این هشدار زنگ خطری جدی نه فقط 
برای این پدیده که برای هویت است، برای 
فرهنگی که رفته رفته به سمتی دیگر هدایت 
می شود. برای ما ، فرزندان مان ، احساسات و 
شخصیت شان ، برای هویت شان، برای آینده.
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تکمیل ۸ واحدمسکونی سیل زدگان

صداوسیما- ۸ واحد مسکونی سیل زدگان در استان تکمیل شد. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: بر اثر وقوع سیل بهار امسال 1۶3 واحد از واحد های مسکونی روستایی ۶۰ تا 1۰۰ درصد تخریب شدند 
که تاکنون 15۸ پرونده تشکیل و به بانک ها مراجعه و از این تعداد، 153 پرونده برای دریافت تسهیالت با بانک ها انعقاد قرارداد کردند. آسمانی مقدم تسهیالت ساخت مسکن سیل زدگان را 4۰ میلیون تومان قرض الحسنه 

با بازپرداخت 15 ساله عنوان کرد و گفت: همچنین 5 میلیون تومان به عنوان کمک معیشتی و 1۰ میلیون تومان کمک بالعوض براساس پیشرفت فیزیکی به سیل زدگان پرداخت می شود.

سپرده های گران 
محمودآبادی- 74 و دو دهم درصد از منابع بانک های 
خراسان جنوبی منابع گران قیمت است.یعنی سپرده 
های بلند مدت که نمی توان از آن ها وام های قرض 
الحسنه پرداخت کرد!4 دهه پس از انقالب شکوهمند 
نظام  مشکالت  بحث  روزها  این  دیگر  بار  اسالمی، 
و  فراز  از  پس  و  حاال  شود.  می  شنیده  زیاد  بانکی 
نشیب های فراوان،  باید پذیرفت که در شرایط تحریم 
قرار داریم و این شرایط یعنی محدودیت مراودات بین 
المللی و کمبود منابع. تحریم ها، بانک ها را قبل از 
هر نهاد و سازمانی در تیررس قرار داده و عدم امکان 
بانکی  نظام  به  المللی،  بین  بانکی  و  پولی  مراودات 

آسیب فراوان وارد کرده است.
و  تورم  این وضعیت،  در  پول  انتشار  دیگر  از سوی 
پیشنهادهای  خواهدکرد.  تشدید  را  مردم  مشکالت 
اما  شد  مطرح  تنگناها  این  از  رهایی  برای  زیادی 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  ها  اقتصاددان  بازهم 
تغییر نرخ سود بانکی اقدام معقولی نبوده و پرداخت 
بانکی  نظام  بلندمدت  در  هم  معقول  غیر  سودهای 
در  حال  هر  به  اما  کشاند.  می  نابودی  ورطه  به  را 
شرایط بحرانی، تصمیمات خاصی اتخاذ می شود و 
این مورد چیست و چه  در  دید سیاست دولت  باید 
اندیشیده می شود. قطعا به سبب تحریم  راهکاری 
تحریم  که  مادامی  و  داشت  خواهیم  مشکالتی  ها 
باشیم هر دولتی هم که روی کار آید، نیاز به حمایت 
دولت بیشتر از شرایط عادی است. تنها شعار منطقی 
در این وضعیت این است که »باید به گونه ای عمل 
شود که شیب افزایش مشکالت مالیم تر گردد«.و 
این راهکار جز به دست خود مردم با تغییر رویکرد 
ارزان  به  قیمت  گران  از  هایشان  گذاری  سپرده 
جنوبی  خراسان  شد.استان  نخواهد  عملیاتی  قیمت 
در تعاریف اقتصادی یکی از کم درآمد ترین استان 
های کشور است، این که در چه جایگاهی از جدول 
قرار دارد جای بحث ندارد، اما مهم است بدانید در 

این استان تورم هم در همان صدر جدول قرار دارد 
تا جایی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ما در 
انتهای اردیبهشت امسال با تورم نقطه به نقطه ی 
بیش از ۶۰ درصد مواجه بوده ایم.حال در این اوضاع 
که آمار ها معادالت نا خوشایندی را برای خراسان 
 جنوبی نشان می دهند، بانک های خراسان جنوبی 
درباره ی سرمایه گذاری و سپرده گذاری خبرهایی 
البته  و  برانگیز  تعجب  بسیار  اعالم می کنند که  را 

جای بحث فرهنگی دارد.

سپرده های گران قیمت

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی 
در گفت و گوی اختصاصی با آوا اعالم کرد: گاهی 
توسعه  از  شود  می  باعث  فکری  های  محرومیت 
عقب بمانیم.  این استان ظرفیت های زیادی برای 
تولید و سرمایه گذاری دارد که تاکنون مغفول مانده 
این  از  خروج  برای  را  ها  شیوه  بهترین  است.باید 
مشکالت بیان کنیم. مردم باید بدانند سیستم بانکی 

مشتاق کمک به رفع مشکالت آنهاست.
محمد علی زرنگ در تشریح این موضوع گفت: منابع 
بانکی در تمام کشور از دو ترکیب سپرده های گران 
قیمت و سپرده های ارزان قیمت تأمین می شود که 
گران  های  سپرده  سهم  جنوبی  خراسان  استان  در 
سپرده  سهم  است.وی  درصد  دهم  دو  و   74 قیمت 
های ارزان قیمت را 12.۸ درصد و جاری 9.۸ درصد 
عنوان کرد و افزود: بیشترین درصد توزیع منابع بانکی 
در استان نیز با 34.2 درصد به خدمات اختصاص یافته 
است در حالی که سهم بازرگانی 4.9 درصد صنایع ۸.7 
درصد کشاورزی 22.2 درصد مسکن 2۰.2 و نیز سایر 
بخش ها سهم ۸.9 درصدی را دارد. بنابر این باید این 
رویکرد توزیع اعتبارات در استان تغییر کند تا ما شاهد 

پویایی بیشتر در استان باشیم.

بدهی های تصاعدی

وی با اشاره به شرایط درآمدی استان اضافه کرد: بیش 
از ۸5 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی استان که 91 
و  مسکن  های  وام  اعطای  ،صرف  شود  می  درصد 
ساختمان و البته خدمات شده است، این درحالی است 
که درآمد زایی پایین و نیز شرایط معیشتی مردم باعث 
شده باز پرداخت این بانک ها با مشکل مواجه شود تا 
جایی که امروز بانک ها  در استان 5 هزار و 335 میلیارد 
بانک  شد:  یادآور  زرنگ  دارند.  معوق  مطالبات  ریال 
مرکزی راهکارهای تشویقی زیادی را برای بازگرداندن 
آنها  است که مهمترین  این مطالبات عملیاتی کرده 
مشوق های تبصره ی 35 است که بدهکاران با مبلغ 

زیر یک میلیارد تومان می توانند از آن بهره مند شوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی 
در پاسخ به این سوال که درصد باالی بازپرداخت ها 
انباشته ی مطالبات زیاد شود  باعث می شود حجم 
افزایش  را  الحسنه  قرض  های  وام  تعداد  چرا   پس 
نمی دهید تصریح کرد: من هم با این موضوع موافقم 
اما وقتی حجم زیادی از سپرده گذاری ها در استان 
سپرده های گران قیمت است، به طور حتم شیوه ی 
 ... بازپرداخت 1۸ درصد و  با  کار، پرداخت وام های 

باشد. مگر اینکه رویکرد مردم به لحاظ فرهنگی تغییر 
کند و مشتاق به سپرده گذاری های قرض الحسنه 
شوند.وی ادامه داد: در حال حاضر منابع قرض الحسنه 
اگر مردم  به طور حتم  اما  بانک ها کم است  ما در 
های  گذاری  سپرده  سمت  به  را  ها  گذاری  سپرده 
قرض الحسنه ببرند ما نیز در اعطای تسهیالت قرض 
ادامه  داشت.زرنگ  بیشتری خواهیم  توانایی  الحسنه 
داد: با توجه به منابع قرض الحسنه 9.3 درصدی در 
خراسان جنوبی 4۰ درصد آن به بخش ازدواج، 1.2 
درصد   3.9 خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال  به  درصد 
خوداشتغالی و 5.2 درصد برای سایر امور )وام های 
ابراز  با  پرداخت شده است.وی  رقم کم(  با  ضروری 
امیدواری از این که با تغییر رویکرد سرمایه گذاران 
بتوان این گونه وام ها را در استان افزایش دهیم گفت: 
در بیرجند بانکی امروز با این رویکرد در حال انجام 
خدمت است. این بانک با دریافت سپرده های قرض 
الحسنه توانسته است وام هایی به تعریف عامه بدون 

سود و با کارمزد 2 درصد پرداخت کند. 

قارچ های پولی

بانک  در  استان  منابع  دقیق  رصد  ی  درباره  وی 

گفت:  آوا  به  ها  صندوق  همچنین  و  مختلف  های 
با همت استاندار خراسان جنوبی توانستیم همکاری 
اطالعات  دریافت  در  ها  بانک  تمامی  با  خوبی 
تا  آوریم  دست  به  تسهیالت  اعطای  و   سرمایه 
نقشه ی راه روشنی در این خصوص داشته باشیم. 
هرچند تعدادی از صندوق ها و برخی از بانک های 
خصوصی هنوز در این شفاف سازی شرکت نکرده 
اند! اما به زودی آنها نیز اطالعات دقیق خود را در 
اختیارمان قرار خواهند داد. هر چند آمار و ارقام بانک 
مرکزی در این استان نشان از درآمد پایین و تورم 
باال دارد اما به راستی وقتی سرمایه های بانکی را 
رصد می کنیم درصد منابع گران قیمت نشان می 
دهد، درصدی از این مردم از آن پولدار ها هستند. 
استان  این  را در  شاید الزم است محرومان فکری 
افراد  ریسک  قدرت  کنیم.  غنی  اندیشه  لحاظ  به 
بشکنیم.  را  مدیران  بدبینی  عینک  و  ببریم  باال  را 
اند  گرفته  بهره  بانکی  های  وام  از  زیادی  جوانان 
این  در  مدیران  برخی  اما چوب  کنند  اشتغالزایی  تا 
استان چنان الی چرخ زندگی این کار آفرینان گیر 
جایی  به  کارآفرینان  خواهی  عدالت  داد  و  کند  می 
نمی رسد که آن پولدار ها تصمیم می گیرند. بدون 

دغدغه سود ماهیانه شان را از بانک دریافت کنند. 
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سپرده های با قدرت 74 درصد منابع بانکی خراسان جنوبی 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  ۹۸۰۸۶۵ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی محسن غازی زاده به طرفیت 
 محمود حسنی در خصوص یک باب آپارتمان )جنوبی – شرقی( واقع در سجاد شهر، خیابان بالل، کوچه بالل ۱۰ پالک ۵ 

 طبقه دوم یک ساختمان سه واحدی و به پالک ثبتی ۶۰۲۴ مفروز و مجزا شده از پالک ۵۴۵۴ فرعی از ۲۴۵ اصلی بخش دو بیرجند 
 به مساحت ۱۰۴/۸۹ مترمربع )مساحت عرصه زمین قرارگیری آپارتمان فوق االشاره ۱۷۰/۶۸ مترمربع( می باشد. واحد آپارتمان مزبور 
دو خواب بوده، سقف و دیوارها گچی، کف کل آپارتمان سرامیک و آشپزخانه دارای کابینت فلزی و همچنین دارای دو تراس در انتهای 
آشپزخانه و نمای جنوبی ملک و دارای یک انشعاب آب، یک انشعاب برق و یک انشعاب گاز می باشد که به مبلغ 3/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
 کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱3۹۸/۱۰/۱۴ 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 جمهوری اسالمی ایران
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09155614880

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( 
 1۰3۶۰۰42۸52 ملی  شناسه  و   25۸4 ثبت  شماره  به 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
-  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۸/۰۶/2۰  مورخ 

 مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله ارتش ، خیابان ارتش ، بلوار معلم ، پالک 19 ، طبقه 
اول کدپستی 9717۶99335 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 2 - تعداد اعضای 
هیئت مدیره به سه نفرکاهش یافت و ماده 37 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای 
که از طرف صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، 
تعداد هیئت مدیره 3 نفر خواهد بود مدیران شرکت کال یا 

بعضا قابل عزل و یا انتخاب مجدد هستند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )695049(

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 25۸4 و شناسه ملی 1۰3۶۰۰42۸52 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 139۸/۰۶/2۰ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- آقای پیمان هاشم زهی به شماره ملی 
۰93۸۰۶2۰۰1 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید 
نایب  نجارباشی به شماره ملی ۰94۶۸39492 به سمت 
شماره  به  نجارباشی  الیاس  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت  ملی ۰93۸۸929۸2 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.2- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضای پیمان هاشم زهی )رئیس 
هیئت مدیره( و الیاس نجارباشی )مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )695066(

)سهامی  آریا  حساب  رسام  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۶۰۶۱ ثبت  شماره  به  خاص( 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۸۶۵3۵۴۵
مورخ ۱3۹۸/۰۸/۱۸ تصمیمات  العاده  فوق  عمومی 
ذیل اتخاذ شد: ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی 
به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مرتضوی ، خیابان 
طالقانی ، کوچه طالقانی ۶]شیرین 3[ ، پالک -۶ ، 
طبقه همکف کدپستی۹۷۱3۹۷۴۵۹۲ تغییر 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 )695046(

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

0915   ۸66   ۸002 

ملی  شناسه  به   3۶ ثبت  شماره  به   139۸/۰9/1۶ تاریخ  در  خاص(  )سهامی  درخشان  سیر  یاسین  شرکت  تاسیس 
14۰۰۸۸1۸۶94 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: حمل و نقل درون شهری )بار و مسافر( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی 
، دهستان مومن آباد ، روستای سلم آباد، کوچه امام حسین)ع( 2 ، خیابان جانبازان]امام حسین)ع([ ، پالک 1۰ ، طبقه 
همکف کدپستی 97411۸۶441 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ 
سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
با کد 9۰31 پرداخت گردیده است . بیرجند  ایران شعبه سربیشه  بانک ملی  نزد   4۸۶/9۰31/9۸ مورخ 139۸/۰۸/25 
اعضای هیئت مدیره: خانم مریم پور گلستان به شماره ملی ۰۶4۰2321۶7 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای رضا عباسی به شماره ملی ۰۶4۰2۸374۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی عباسی به شماره 
 ملی ۰۶5335995۰ به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 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 آقای علی عباسی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه. بازرسان: آقای حسن ثموری دستگرد به شماره ملی ۰۶4۰2۶5۸۸1 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی و آقای برات پورگلستان به شماره ملی ۰۶533۶141۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال . روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سربیشه )696640(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم مزایده خودرو مزدا سواری ۳۲۳
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۰۷۹۱ اجرایی آقای مهدی نارمنجی فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۱۷/۹۵۸/۱۷۸ 
ریال در حق آقای حمید نجفی و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه 

خودروی مزدا سواری 3۲3 جی ال ایکس مدل ۱3۸۲ به رنگ مشکی به شماره انتظامی ۶۱ ص ۷۱۲ ایران ۵۲ متوقف در پارکینگ نظام گستر 
)که حسب نظر کارشناسان هیئت سه نفره خودرو فوق دور رنگ بوده و سقف آن بر چسب دارد. خودرو تا تاریخ ۱3۹۸/۹/۲۵ بیمه و با تخفیف 
۷ سال و ۴۵ درصد می باشد. وضعیت موتور به علت روشن نشدن نامعلوم می باشد. الستیک جلو و عقب تقریبا ۱۵ درصد می باشد. ماشین 
دارای روکش صندلی مستعمل و ضبط صوت می باشد. کف و درب صندوق عقب خوردگی و فرورفتگی دارد که نیاز به صافکاری دارد. سپر 
عقب شکسته و مه شکن سپر جلو سمت چپ ندارد. ماشین فوق زاپاس و جک دارد ولی آچار چرخ ندارد( معرفی و توقیف و به مبلغ چهارصد 
و ده میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱3۹۸/۱۰/۱۰ از ساعت ۹/3۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
 باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
 می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه

و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس  
مهدی چاپاری – مدیر اجرای  احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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فعالیت سامانه بارشی در نقاطی از استان

فارس- کارشناس هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: این سامانه بارشی تا فردا مهمان استان خواهد بود. نخعی اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشه های هواشناسی طی امروز تا روز پنجشنبه، توده 
هوای ناپایدار سبب وزش تندباد، رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد سبب بارش برف وتگرگ خواهد شد. وی افزود: امروز شدت بارش ها برای جنوب استان و نواحی شمالی استان )سرایان، حاجی آباد و قاین( پیش بینی 

می شود.کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای جنوب استان از جمله نهبندان، خوسف و سهل آباد رگبار، رعد و برق، وزش تندباد، بارش سنگین، رواناب، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها پیش بینی می شود.
در نمایشگاه انجیر خشک هم انگار از 
شاخ درخت پسته باز شده بود، کیلویی 
نمایشگاه  فروختن.  1۰5۰۰۰تومن می 
شده بود جوالنگاه برای گرانفروشی در 
اسیداستیک  حاوی  لواشک  اعلی.  حد 
تبریز  شیرینی  تومن.  کیلویی 45۰۰۰ 
کیلویی 75۰۰۰  تومن. ظاهرا نمایشگاه 
وقت  هیچ  که  دارد  خوبی  ارتباط   ... با 
در  را  بازار  بازرسان  حضور  مردم  ما 
نمایشگاه ندیدیم و غرفه داران جوالن 
و  دارند  بخواد  دلتون  تا  را   گرانفروشی 

سلیقه ای نرخ می گذارند و می فروشند.
91۰...17۰
با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی 
به افرادی که سوت فساد اقتصادی را 
درهر دستگاه اداری دولتی و یا خصوصی 
به صدا درآوردن، اخیرا اعالم کرده که 
جایزه می دهد. لذا از افرادی که از فروش 
زمین های باد آورده ی بنیاد اطالع دارند. 
دعوت به همکاری می شود تا فسادها را 

اعالم نمایند و جایزه بگیرند.
یک شهروند

جناب  استاندار پر تالش،   انتظار  مردم 
رنج کشیده  و همیشه در صحنه خوسف،  
پیگیری مجدانه  حضرتعالی در خصوص 
این  رسیدن   اتمام  به  زودتر  چه  هر 
پروژه  نیمه تمام بیمارستان درشهرستان 
خوسف است،  تا هرچه سریعتر منجر به 
برخورداری مردم  محروم این منطقه  از 
بهداشت و درمان  که همان بیمارستان 
امر  این  که  دارند  امید  و  شود  است 
توسط شما و معاونین محترم و نماینده 
دانشگاه  ریاست  و  مجلس  در  محترم 
از  تبعیض  رفع  منجر  پزشکی  علوم  
منطقه گردد. و مردم  خوب منطقه نیز 
طعم شیرین عدالت در توسعه را بچشند.                                                                                                                               
اتمام این پروژه نیمه تمام و عقب مانده از 
برنامه توسعه،  رسیدگی و پیگیری  این 
پروژه در به سرانجام رسیدن آن از خواسته 
های اولویت دار و حق مسلم  مردم شریف 

شهرستان خوسف می باشد.
 ارسالی به تلگرام آوا

جا دارد از زحمات فرکانده کالنتری 12 
شهری که با حضور به موقع در ایجاد 
شهر  مرکز  در  امنیت  و  نظم  برقراری 
هنرستان  جلوی  ابوذر  میدان  بیرجند 

دخترانه رسالت، تقدیر و تشکر نماییم.
یک شهروند

با عرض سالم چرا مسئولین فکری برای 
چهار راه ترمینال به سمت رجایی برای 

چراغ راهنما ا نجام  نمی دهند.
915...535

با سالم ما اهالی روستای علی عوض 
وکوشه ازمنطقه عربخانه بخش نهبندان 
ازنعمت آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون 

محرومیم . لطفا رسیدگی کنید
915...346

از شهردار محترم بیرجند خواهشمندیم 
شهر  سجاد  خیابان  نظافت  به  نسبت 
های  کوچه  و  گلستان شرقی  امامت  
امامت، رسیدگی شود تا  حداقل هر ده 
روز یه نظافت بشه تا جدول ها تمیز بماند.
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه شرکت آب وفاضالب 
خراسان جنوبی

با عنایت به پیام  مندرج در روزنامه آوا  
با موضوع “  آقای استاندار، آقای امام 
کدام  طبق  مردم  نماینده  آقای  جمعه، 
شهری  آب  هزینه  اگر  شرعی  موازین 
علی الحساب صادر شود و در دوره بعد 
مبلغ آب مصرفی از قبض علی الحساب 
کمتر بشد حق اعتراضی برای مشترک 
بررسی  از   پس  نتیجه  بود.”  نخواهد 
اعالم  ذیل  شرح  به  گرفته  صورت 
 می گردد. به استحضار می رساند: برابر بند
شرکت،  عملیاتی  نامه  آیین   4  -33
مشترک یا استفاده کننده از انشعاب آب 
و فاضالب حق دسترسی به اماکن خود 
به منظور قرائت کنتور و بازرسی ها را به 
نمایندگان شرکت اعطا می نماید و در 
برنامه  برابر  امکان قرائت  صورت عدم 
دوره و همچنین  قبل هر  بندی  زمان 
شرکت  به  کنتور  شماره  اعالم  عدم 
 برابر بند 31-4 ، نسبت به صدور قبض 
علی الحساب با توجه به خدمت انجام 
شده اقدام می نماید، در صورت اعالم 
شماره کنتور یا قرائت، دوره بعدی  مابه 
بستانکاری  یا  بدهکاری  در  التفاوت، 
مشترک لحاظ می گردد، ضمنا هر گونه 
کسری یا اضافی ناشی از نواقص در کار از 

طرفین قابل برگشت می باشد.

پاسخ مسئوالن 

روزنامه محترم آوای بیرجند امیدوارم که 
جرأت انتشار دیدگاه یک خواننده بسیار 
را  جامعه  تدبیری خواص  بی  از  دلگیر 
برای  دارید  رسالتی  شما  باشی.  داشته 
اطالع رسانی اما بعضی وقت ها بدجور 
دل ما مردم با اخبار شما خالی می شود.  
فکر نکنید منظورم نرخ تورم و مشکالت 
اقتصادی جامعه است چرا که سال هاست 
بخاطر تحریم ها وضعیت جامعه همین 
است و ما هم به خاطر نظام و انقالب و 
خون شهیدانمان پایش ایستاده ایم مشکل 
من با اخبار صفحه سیاسی شماست که 
هر دم از این باغ بری می رسد.  ابتدا الزم 
است توضیح خالصه ای بدهم و آن اینکه 
عملکرد این دولت مثل همه دولتهای 
قبلی در 4 سال دوم وارد فاز فاجعه شده 
است کسی در این موضوع تردیدی ندارد 
اما سوال من اینجاست در نظامی که ما 
مردم باید بخاطر حفظ و بقای آن همه 
جور مشکالت را تحمل کنیم  و صد البته 
چون نظام برای خودمان است کار درست 
هم همین است چطور می شود یک فعال 
سیاسی اصالح طلب اینقدر آزادانه پیشنهاد 
استعفای رئیس جمهور را بدهد و به فکر 
هزینه های احتمالی این پیشنهاد بدتر از 
وضعیت بد فعلی نباشد؟ چطور باید در 
این مملکت به خودشان اجازه دهند در 
 حالی که مردم صبر می کنند و احترام 
می گذارند خواص جامعه هر آنچه در 
ذهن شان است را به سطح جامعه بکشاند 
و التهاب ایجاد کنند؟  این مردم شاید از 
جان شیرین خود بگذرند و شهید بدهند 
که نظام و انقالب بماند اما هیچوقت 
را  از خون شهیدشان  سواستفاده  اجازه 
نمی دهند  آقای محترمی که فکر می 
کنی رفتن رئیس جمهور خدمت بزرگی 
به مملکت است لطفا اگر خیری به جامعه 
نمی رسانی با سکوتت جامعه را از شر خود 
در امان بدار و با تفکرات متحجرانه خودت 
جامعه را به بازی نگیر.تو اگر به عنوان 
یک فعال سیاسی به اصطالح خودت 
اصالح طلب نمی دانی که رفتن رئیس 
جمهور فقط یک بازی سیاسی نیست و 
امنیت و آرامش جامعه را بهم میریزد بهتر 
است بروی و سکوت کنی! آوای بیرجند 
هم بهتر است از انتشار حرف های بی 
ارزش این افراد اجتناب کند و مسئولین 
)البته اگر کسی خود را در مقابل نظام و 
انقالب مسوول می داند( نسبت به این 

مسائل بی تفاوت  نباشند.
ز . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نظر استاندار درباره مهمترین ویژگی منتخبان مجلس دیدگاه خوانندگان

نمایندگانی با نگاه  توسعه
اینکه  بیان  با  جنوبی.  خراسان  استاندار 
طبیعتا داشتن شاخص هاي تجربه، تخصص 
مي تواند  بسیار  نمایندگان  تحصیالت  و 
کمک کننده باشد، افزود: خراسان جنوبي، 
نیازمند  و  بوده  توسعه  حال  در  استاني 
متخصص  باانگیزه،  افراد  که  است  این 
دغدغه  و  توسعه اي  نگاه  که  دلسوزي  و 
توسعه دارند براي نمایندگي انتخاب شوند.

معتمدیان یادآور شد: نمایندگاني که براساس 
این شاخص ها انتخاب شوند، قطعا به توسعه 

استان کمک خواهند کرد.
 معتمدیان  ادامه داد : ویژگي هاي نمایندگان 
مجلس و صالحیت هاي عمومي را قانون 
مشخص کرده و افرادي که صالحیت هاي 
الزم را دارند، وارد عرصه انتخابات مي شوند

اینکه در استان تالش داریم  با بیان  وی 
مردم  با  واسطه  بدون  گوي  و  گفت  با 
باشیم،  آنان  حداکثري  مشارکت  شاهد 
گفت: برنامه هایي مانند تصمیم دولت در 
تبیین  نیازمند  یارانه ها  هدفمندي  بحث 
است.  عمومي  افکار  و  نخبگان  اقناع  و 

محمدصادق معتمدیان در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص افزایش نشاط سیاسي در جامعه 
و دانشگاه ها، اظهار کرد: قانون سازوکارها 
درون  در  است  و الزم  کرده  را مشخص 
دانشگاه براساس چارچوب ها و ضوابط در 

این ایام نشاط بیشتري وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مناظرات دانشجویي در 
برطرف کردن  و  تبیین وضعیت موجود 
ابهامات و سواالت بسیار تاثیرگذار است، 
هیات هاي  و  دانشگاه ها  روساي  افزود: 
این  در  است  الزم  دانشگاه ها  نظارت 
ایام با برنامه ریزي فضا را مدیریت کنند 
جمهوري  سیاست هاي  چارچوب  در  و 
اسالمي برنامه هایي براي تضارب آرا و 
فضاي  کردن  باز  و  موجود  شرایط  نقد 
اشاره  با  استاندار  ببینند.  تدارک  سیاسي 
احزاب در هیجانات سیاسي و  به نقش 
اجتماعي، تصریح کرد: بیشترین نمود و 
انتخابات  ظهور و بروز احزاب در فصل 

است و این فصل بهار احزاب است.
ادامه داد: اگر بخواهیم احزاب  معتمدیان 

کارآمد و تاثیرگذاري داشته باشیم که در 
جامعه مرجعیت داشته باشند، باید در تمام 
ایام سال برنامه داشته و تاثیرگذاري خود را 
داشته باشند و تنها این برنامه ها مختص به 
زمان انتخابات نشود. وی، فعالیت صرف 
احزاب را تنها در زمان انتخابات یکي از 
را  احزاب  خانه  افزود:  و  دانست  آسیب ها 
کردیم  راه اندازي  اما  دیرهنگام،  هرچند 
شاهد  و  کرده  فعالیت  رسما  احزاب  تا 
قانون  چارچوب  در  آنان  فعالیت  افزایش 
یکي  اینکه  به  اشاره  با  باشیم.استاندار 
انتخابات  ایام  در  نظام  سیاست هاي  از 
تصریح  است،  مردمي  مشارکت  افزایش 
دیني  مردم ساالري  ما،  حاکمیت  کرد: 
است و ساختار نظام براساس آراي مردم 
شکل مي گیرد. معتمدیان ادامه داد: یکی 
از سیاست هایي که نظام در طول این 4۰ 
فضایي  که  است  این  کرده،  دنبال  سال 
ایجاد شود که مشارکت حداکثري مردم 
به  اشاره  با  باشد.وی  داشته  دنبال  به  را 
تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص، 

افزود: در این دوره تمام تالش ما در استان 
این است که بتوانیم فضایي ایجاد کنیم 
که مردم مانند سال هاي گذشته مشارکت 
باشند.  داشته  انتخابات  در  حداکثري 
استاندار با بیان اینکه قطعا ما باید با مردم 
بیشتر گفت وگو داشته باشیم، اظهار کرد: در 
شرایط کنوني، فشارهاي اقتصادي به مردم 

باعث شده مسائل و مشکالتي پیش آید.
معتمدیان با اشاره به اجرای سیاست هاي 
بحث  در  که  تصمیمي  و  دولت  اخیر 
و  گرفت  صورت  یارانه ها  هدفمندي 
مشکالتي که به تبع آن ایجاد شد، تصریح 
کرد: نیازمند تبیین این برنامه هستیم و 
باید نخبگان جامعه و مردم در مورد این 
برنامه دولت کامال اقناع شوند. وی با بیان 
اینکه در استان تالش داریم با گفت وگوي 
مشارکت  شاهد  مردم  با  واسطه  بدون 
حداکثري آنان باشیم، اظهار کرد: حضور 
در شهرها و روستاهاي مختلف و برپایي 
میزهاي خدمت که مختص زمان و مکان 
برنامه هایي  مهم ترین  از  نیست،  خاصي 

است که آن را پیگیري کردیم.
استاندار بیان کرد: به دستگاه های اجرایي 
در  موظفند  مدیران  که  کردیم  ابالغ 
مردم  با  کرده،  پیدا  حضور  شهرستان ها 
مشکالت  و  مسائل  و  کرده  گفت وگو 
امکان  واسطه  بدون  تا  کنند  پیگیري  را 
فراهم  مسئوالن  با  مردم  ارتباط گیري 
شود که قطعا در اعتمادسازي تاثیر دارد.

جاري  سال  در  اینکه  بیان  با  معتمدیان 
براي اولین بار سازمان استخدام کشوري 
به جز شاخص هاي مورد نظر نظرات مردم 
را نیز اخذ کرد، ادامه داد: خوشبختانه در 
و  اعتماد  افزایش  بحث  در  جاري  سال 
رضایتمندي مردم از دستگاه هاي اجرایي 
جزء استان هاي برتر کشور بودیم که البته 
هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید 

بیشتر تالش کنیم.
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هندوانه یلدا رسید
بیرجند  تره بار  و  میوه  اتحادیه  رئیس 
تن   5۰ یلدا  شب  به  مناسبت  گفت: 
هندوانه با قیمت پایین وارد استان شده 
به  می شود.  توزیع  روز  بازارهای  در  و 
افزود:  حیدری  محمد  فارس،  گزارش 
برای جلوگیری از فعالیت افراد سودجو در 
عرضه  میوه شب یلدا، 5۰ تن محصول 
هندوانه برای شب یلدا تهیه شده و وارد 
بازار میوه و تره بار استان شده است. وی 
با بیان اینکه این مقدار هندوانه شب یلدا 
از شهرهای جنوبی کشور جهت توزیع 
در بازار تهیه شده است، بیان کرد: اقالم 
شب یلدا توسط اتحادیه میوه و تره بار 
تهیه و در سطح شهر توزیع می شود. 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند با 
بابت اقالم  از  اینکه مشکلی  تأکید بر 
مصرفی شب یلدا در استان وجود ندارد، 
مطرح کرد: میوه توزیعی شب یلدا بر 
حسب نیاز در شهر و استان توزیع شده و 
این اقالم جوابگوی نیازهای شهر است 
نداریم.  خصوص  این  در  کمبودی  و 
حیدری قیمت هر کیلوگرم هندوانه را از 
دو هزار و 8۰۰ تومان تا سه هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: این محصوالت با 
هدف حذف واسطه  ها و با قیمت مناسب 
در  وی  است.  توزیع  حال  در  بازار  در 
خصوص آخرین قیمت گوجه فرنگی در 
بازار، اعالم کرد: هم اکنون هر کیلوگرم 
هفت  بوشهر  یک  درجه  گوجه فرنگی 
بازار به فروش  هزار و 5۰۰ تومان در 
می رسد که کاهش 2۰ تا 25 درصدی 

را نشان می دهد.

خبر ویژه

ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات یازدهمین 
تا  دهم  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
شانزدهم آذر ماه جاری به مدت یک هفته 
در سراسر کشور انجام شد و در چهار حوزه 
نفر   127 جنوبی  خراسان  استان  انتخابیه 
داوطلب شدند. به گزارش ایرنا، آنچه در این 
روزها نُقل اکثر محافل عمومی و خصوصی 
نامزدهای  درباره  بحث  بر  عالوه  شده 
از  مردم  مطالبات  و  انتظارات  احتمالی، 
است. یازدهم  مجلس  در  خود  نمایندگان 

دیدگاه شماری از مردم استان مرزی خراسان 
جنوبی را در این باره جویا شدیم.

نماینده از شرایط مردم
 آگاهی کامل داشته باشد

یکی از شهروندان بیرجندی گفت: نماینده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  از  باید 
فرهنگی مردم آگاهی کامل داشته باشد و 
مشکالت را لمس کند تا بتواند با درایت 
و  تولید  حامی  و  کرده  پیگیری  را  آنها 
افزود:  باشد.حسین احمدی  تولیدکنندگان 
و  اقتصادی  وضعیت  اخیر  سال های  در 
معیشتی مردم دچار مشکالتی شده است 
در  گذشته  مانند  نمایندگان  حالیکه  در 

مجلس پیگیر امور مردم نیستند.
از  قبل  گفت:  شهروندان  از  دیگر  یکی 
زیادی  وعده های  نمایندگان  انتخابات 
می دهند که اگر حداقل نصف آن را اجرایی 
می شود  رفع  مشکالت  از  بسیاری  کنند 
چرا  و  کار کجاست  نمی دانیم مشکل  اما 
باقی می ماند. برخی وعده ها در حد شعار 

زهرا علیزاده افزود: نماینده ای که از سوی 
کار  آنها  برای  باید  می شود  انتخاب  مردم 
کند و در فکر رسیدگی به مشکالت اقشار 
کم درآمد و مستضعف باشد.وی از بیکاری 
دانش آموختگان به عنوان بزرگترین معضل 
جامعه یاد کرد و گفت: جوان  بودن جمعیت 
آنها جامعه  نیازهای  کشور و متنوع  بودن 

را با انبوهی از خواسته ها و نیازها روبه  رو 
کرده است که باعث می شود پاسخگویی 
زیادی  اهمیت  جوان  نسل  نیازهای  به 
داشته باشد.این شهروند ادامه داد: نمی دانم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این 
و  دارند  قانونی  اختیار  میزان  چه  تا  زمینه 
می توانند کارگشا باشند اما یکی از انتظارات ما 

جوانان این است که ما را هم ببینند و دریابند.

فساد اقتصادی نیاز به رسیدگی 
جدی دارد

آرزو فالح هم گفت: فساد اداری و اقتصادی 
که با شنیدن آن بر درد و آالم مردم افزوده 
به رسیدگی و نظارت جدی  نیاز  می شود 
مجلس  نمایندگان  داریم  انتظار  و  دارد 
این  رفع  برای  خود  اختیارات  و  قدرت  از 
مشکالت به خوبی استفاده کنند.وی بیان 
نمایندگان مردم در مجلس شورای  کرد: 
تراز  نماینده   شاخص های  اگر  اسالمی 
انقالب اسالمی مدنظر مقام معظم رهبری 
دچار  جامعه  شک  بدون  باشند  داشته  را 
آفت و مشکل نمی شود همچنین انتظارات 

شد.علی اکبر  خواهد  برآورده  نیز  مردم 
مجلس  نمایندگان  از  گفت:  هم  صیادی 
می خواهیم همواره مدافع استقالل و عزت 
کشور و نظام جمهوری اسالمی باشند و با 
طرح هایی که منافع عده ای معدود را تامین 

می کند، مخالفت کنند.
وی افزود: مردم متدین و والیتمدار خراسان 

قدردان  و  زحمتکش  انسان هایی  جنوبی 
زیادی  مصیبت های  و  رنج  که  هستند 
می کشند اما صدایشان به جایی نمی رسد لذا 
نمایندگان استان باید در مجلس صدای مردم 

مظلوم این سرزمین باشند.
شهروندان  دیگر  از  محمدی  صدرا 
بیرجندی در این باره گفت: آرایش سیاسی 
نشان  مختلف  دوره های  در  مجلس 
چندقطبی  نمایندگان  رویکرد  می دهد 
شده است در حالیکه نمایندگان باید فارغ 
از جناح بندی هایی که دردی از مردم کم 
نمی کند برای رفع مشکالت اساسی آنان 
مرزی  استان  داشت:  اظهار  بکوشند.وی 
از  زیادی  مشکالت  با  جنوبی  خراسان 
جمله عقب ماندگی های زیرساختی دست 
شود  بررسی  باید  و  می کند  نرم  پنجه  و 

که نمایندگان دوره های گذشته چقدر در 
آن چه  نتایج  و  زمینه تالش کردند  این 
و  روستاها  مردم  برخی  گفت:  شد.وی 
از  قبل  مدتی  استان  دورافتاده  شهرهای 
نامزدهای  و  داوطلبان  میزبان  انتخابات 
زیادی هستند که با طرح وعده هایی برای 
خود رای جمع می کنند اما این اجحاف در 

حق مردم مظلوم این مناطق است.

وعده بدون عمل داده نشود

یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی باید به وعده های 
خود عمل کنند و بیشتر در زمینه قانون گذاری 
کارگشا،  و  کارشناسی  طرح های  ارائه  و 
فعالیت کنند نه حوزه هایی که جزو اختیارات 
آنان نیست.حسین محمودی با تاکید بر اینکه 
نمایندگان نباید مردم را ساده فرض کرده و 
از رای آنها سوء استفاده کنند افزود: وعده های 
توخالی که افراد نتوانند از عهده آن برآیند به 
مرور زمان مردم را ناراحت و ناامید می کند 
که آسیب های آن شاید در آینده گریبانگیر 
جامعه شود.وی بیان کرد: یک نماینده ابتدا 

باید به فکر منطقه خود باشد و مشکالت 
حوزه انتخابیه خود را رصد، پیگیری و رفع 
کند.وی با تاکید بر اینکه نمایندگان از توان 
استفاده  مشاور  عنوان  به  منطقه  نخبگان 
کنند گفت: نماینده باید قانون را بومی سازی 
مناطقی  برای  قوانین  برخی  چون  کند 

مانند خراسان جنوبی نیاز به تسهیل دارد.

مطالباتی از جنس رفع مشکل 

برای شنیدن انتظارات مردم از نمایندگان 
افراد  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خود 
زیادی گفت و گو کردیم که صحبت های 
مسائل  جنس  از  بیشتر  داد  نشان  آنان 
تا  است  معیشتی  و  روزمره  مشکالت  و 
وظایف اصلی و اختیارات نمایندگان که به 
حوزه کالن قانونگذاری و نظارت مربوط 
می شود.به عنوان مثال برخی خانواده ها که 
فرزندانشان از معضل بیکاری رنج می برند، 
حداکثر انتظاری که از یک نماینده دارند، 
ایجاد شغل است.برخی دانشجویان نیز از 
دغدغه های ازدواج و اشتغال گفتند و اعتقاد 
داشتند برای انجام امور مختلف باید ضابطه 
از  رابطه در جامعه حاکم شود.شماری  بر 
کارمندان ادارات به دنبال استفاده از توان 
نماینده مجلس برای احقاق حقوق خود و 
بررسی عملکرد مسؤوالنی بودند که نسبت 
ضایع  حقوق  یا  کرده  بی توجهی  آنها  به 
از  نکرده اند.تعدادی  پیگیری  را  آنان  شده 
قشر کارگر نیز از درآمد کم و قیمت باالی 
برخی کاالها گفتند و با تاکید بر اینکه حتما 
رای خواهیم داد اظهار داشتند: انتظار داریم 
نماینده وضعیت ما را درک و تالش کند 
قوانین تاثیرگذار و مفید برای قشر کارگر 
داوطلب  شود.127  وضع  درآمد  کم  و 
نامزدی انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
انتخابیه  حوزه  چهار  در  اسالمی  شورای 
کردند  نام نویسی  جنوبی  خراسان  استان 
هستند. زن  نفر  و 13  مرد  نفر  که 114 

انتظارات مردم خراسان جنوبی از مجلس یازدهم              
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سرکه سیب به گوارش 
کمک می کند

سیب  سرکه  غذاخوری  قاشق  یک  نوشیدن 
عالئم گوارش کند یا سنگین، گرفتگی و اختالل 
شکمی را تسکین می دهد. این ماده در به حداقل 

رساندن اسید معده و سوزش سر دل کمک می 
کند. مصرف سرکه سیب پس از خوردن غذاهای 
غنی و سنگین برای پیشگیری از پدیدار شدن این 
عالئم ایده خوبی محسوب می شود. با مصرف 

سرکه سیب درد معده را کاهش دهید.

گل پامچال خاصیت
 ضد باکتریایی  و ضد قارچی دارد

گل پامچال، گیاهی زیبا و پرخاصیت است و روغن 
طبیعی که از ساقه، برگ ها و گاهی گل آن تهیه 
می شود، استفاده دارویی دارد. خاصیت ادرارآور دارد 

و از این طریق سموم بدن مانند سدیم، اسید، چربی 
و ... را دفع می کند.نقش مهمی در بازسازی سلول 
های بدن دارد. همچنین ضدباکتری، ضدقارچ و 
ضدعفونی کننده است.ناراحتی هایی مانند گلودرد 

و عفونت بینی را به طور موثر درمان می کند.

جوشانده کاسنی مفید
 در حل مشکالت کبدی  

بسیاری از اثرات کاسنی، به خصوص در مشکالت 
کبدی، مربوط به ترکیبات سنگینی است که این 
ترکیبات عرق کاسنی وجود ندارد و در عصاره و یا 

فرآورده هایی مانند جوشانده آن وجود دارد؛ لذا عرق 
کاسنی موجود در بازار اکثر خواص ذکر شده  را 
ندارد و باید از فرآورده های صنعتی و یا جوشانده 
آن استفاده کرد. افرادی که سنگ کلیه دارند باید با 

مشورت پزشک از کاسنی استفاده کنند.

خواص گل ختمی
 برای درمان مشکالت تنفسی

درمان  برای  ختمی  گل  کاربرد  بیشترین 
مشکالت تنفسی و برونشیت است. همچنین 
با  مرتبط  مشکالت  درمان  در  ختمی  گل 

التهاب دستگاه گوارش موثر است و می تواند 
در کاهش التهاب لثه نوزادان در زمان دندان 
درآوردن آن ها مفید باشد. همچنین برگ های 
این گیاه برای درمان گازگرفتگی و سوختگی 

شفابخش است. 

 روغن کرچک دوست
 پوست های خشک

روغن کرچک سرشار از اسیدهای چرب امگا9، 
امگا6 و ویتامین E است. تمام این مواد در ترکیب 
بیشتر محصوالت آرایشی- بهداشتی مانند کرم 

های مرطوب کننده وجود دارند. روغن کرچک 
خاصیت نرم کنندگی دارد و التیام بخش است. 
این روغن باعث تنظیم pH پوست می شود و 
حالت اسیدی آن را کاهش می دهد. به این ترتیب 
می توانید از آن برای پوست های آکنه دار 

استفاده کنید.

برگ های آویشن را با چاقو خرد کنید و بعد آنها را درون یک شیشه دردار بریزید؛ باید شیشه تا نیمه با برگ 
های آویشن پر شود. سپس سرکه سیب روی آویشن ها بریزید تا حدود ۲ سانتی متر آویشن ها از ته شیشه 
فاصله بگیرند. چند بار با قاشق آویشن ها را فشار دهید تا کامال در سرکه فرو بروند. در نهایت در شیشه را 
ببندید و آن را در مکانی تاریک و خنک حدود ۲ هفته قرار دهید؛ یادتان باشد که هر ۲ روز یک بار سراغ شیشه 
بروید و حسابی آن را تکان دهید. بعد از ۲ هفته با یک صافی آویشن ها را از مایع جدا و مقداری از آن را به 
نسبت ۲ به یک با آب آلوئه ورا مخلوط کنید و خوب هم بزنید. ابتدا مقداری از آن را روی قسمت کوچکی 
 از پوست امتحان کنید، چند ساعت صبر کنید تا ببینید حساسیت دارید یا نه؛ اگر حساسیت نداشته باشید 

می توانید آن را روزانه با یک پنبه به تمام قسمت های پوست و صورت بمالید.

 همزمان با گذر بیماری ها از واگیردار به غیرواگیر و حرکت از درمان قطعی بیماری به مراقبت دائم العمر، نقش 
 ما در مراقبت از سالمت خودمان، اعضای خانواده و اطرافیان برای سالم زیستن و مدیریت بیماری های مزمن ، 

حاد و یا ناخوشی های جزیی در حال افزایش است . 
تعریف خودمراقبتی: خود مراقبتی قسمتی از زندگی روزانه است و مراقبتی است که توسط ما برای تامین ، 
حفظ و ارتقای سالمت انجام می شود . خودمراقبتی گام اول سالمتی است و محصول خودمراقبتی سالمتی 

و نشاط ، پیشگیری از بیماری ها ، درمان بیماری و یا کاهش عوارض بیماری است . 

روابط عمومی معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خود مراقبتی گام اول سالمتیدستور تهیه محلول جادویی ضدجوش

وقتی ظاهرتان خوب باشد احساس بهتری نسبت به خودتان 
خواهید داشت. زندگی و کارتان را جوری نظم و ترتیب بدهید 
که در خور شخصیت شما باشد و احساس بهتری نسبت به 
خودتان پیدا کنید، همه  اینها باعث تقویت اعتماد به نفس 
شما می شود. لباس تان باید طوری باشد که موفقیت را نشان 
بدهد. لوازم شخصی شما نشان دهنده  شخصیت تان هستند 

پس در انتخاب شان دقت کنید.
افتاده صحبت  های  شانه  و  حالی  بی  و  با سستی   اگر 
می کنید، وقتی نسبت به آنچه انجام می دهید عالقه نشان 

نمی دهید و به خودتان عشق نمی ورزید این به این معناست 
که شما اعتماد به نفس کافی ندارید. در هنگام صحبت کردن 
صاف بایستید، سرتان را باال بگیرید و تماس چشمی داشته 
باشید. با تمرین این موارد نه تنها احساس مثبتی در دیگران 
نسبت به خود ایجاد می کنید بلکه احساس قدرت بیشتری 
نیز می کنید.اکثر مردم در مدرسه، اداره و جلسات ترجیح 
می دهند در ردیف عقب قرار گیرند چون از مورد توجه قرار 
گرفتن وحشت دارند و در واقع اعتماد به نفس ندارند. تصمیم 
بگیرید برای رفع آن در ردیف جلو بنشینید و بر ترس خود 

غلبه کنید. نکته دیگر آنکه افراد با اعتماد به نفس باال سریع 
راه می روند، آن ها همیشه جایی برای رفتن و دیدن دارند. 
حتی اگر عجله ندارید با انرژی حرکت کنید این باعث می 

شود مهم به نظر برسید.
اگر جزو گروهی هستید که از صحبت کردن با صدای بلند 
در جمع وحشت دارید از همین حاال شروع کنید. سعی کنید 
با لحن جسورانه، جذاب صحبت کنید؛ از این روش نه تنها 
اعتماد به نفس خود را باال می برید بلکه در جمع دوستان 

تان محبوب تر نیز می شوید.

چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم

آیه روز

و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین ]و[ گوارا و آن یکی شور 
]و[ تلخ است و میان آن دو مانع و حریمی استوار قرار داد. )سوره فرقان / آیه ۵۳(

سخن روز

موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری 
محدود است. )جان ماکسول(
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موفقیت و انرژی

الگوی کودکان

مسائل را تغييرپذير تصور كنيد

افراد خوش بین مي دانند که تغییر و دگرگوني 
طرز  آنها  است.  ضروري  و  خوب  چیز  یک 
برخوردهاي تطبیق پذیر و قابل تغییري از مسائل 
را در خود به وجود مي آورند. اشخاص خوش 
بین تمایل دارند به جاي این که در برابر مسائل 
کلي از طریق راه حل هاي عمومي واکنش نشان 
دهند، با مسائل خاص براي رسیدن بـه یک راه 

حل عمومي دست به گریبان شوند.
در مورد رویدادهاي ناگوار مداوم فکر نکنید. اگر 
رئیس تان شما را از کار برکنار کرد و یا در یک 
امتحان مهم قبول نشدید، توصیه ما این است 
که با انجام کاري لذت بخش افکار خود را از 

مشکالت تان دور کنید.

بزرگساالن، الگوهای رفتاری كودكان

بچه در جایی به دنیا می آید که از قبل ساخته 
و دارای فرهنگی ارزیابی شده درست یا اشتباه 
است. کودک از همان روزهای تولد این فرهنگ 
بر  و  بستگان می گیرد  و  والدین  از طریق  را 
یابد.  افکار وی شکل می  این اساس ذهن و 
شخصیت یک کودک وابسته به این است که در 
کدام خانواده پرورش یافته است. بنابراین چنانچه 
خانواده نسبت به چگونگی مایحتاج و استعداد و 
عواطف فرزندان شان ناآگاه باشند، لطمه بزرگ و 
ضرر جبران ناپذیری متوجه شخصیت و سالمت 

روان کودک می سازد. 
تاثیرگذارترین عوامل در شکل گیری  از  یکی 
شخصیت کودکان به بزرگساالن و کیفیت رفتار 
آنها با یکدیگر باز می گردد و در واقع ، نوع رفتار و 
منش کودکان با الگو برداری از پدر، مادر، خواهر، 

برادر و دیگر بزرگساالن خانواده شکل می گیرد.
در واقع نحوه تعامل بین پدر و مادر تأثیر به سزایی 
می  اجرا  کودکان  پذیری شخصیت  شکل  در 
کند و تجربه ثابت نموده، اساساً کودکانی که در 
زمان کودکی دارای مادرانی معتاد و یا شاهد دعوا 
و مناقشات جدی بین والدین خویش هستند در 
طوالنی مدت با اختالالت و نارسایی های رفتاری 

بسیاري مواجه می شوند.
نوجوانان  و  کودکان  خانوادگی  شرایط  بررسی 
بزهکار نگهداری شده در کانون اصالح و تربیت 
نشان می دهد والدین یا یکی از نزدیکان ۲۵ درصد 
از نوجوانان بزهکار سابقه زندان دارند و این امر یکی 
از عوامل تاثیرگذار در روی آوردن آنان به سوی 

اعمال خالف شده است.

۸۳
۶۵۹

۲۹۳
۸4۱۲

۹
۲۷۸۹

۲۷۱
۱۶۳

۸۵
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی 
های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. 

سودوکو مخفف یک عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام 
باید تنها باشند« است.تاریخچه: این بازی برای اولین بار 

در یک مجله پازل آمریکایی در سال 1979 انتشار یافت اما 
انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین بار برمی 
گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 

سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

کار خوب اتفاقی نیست

به یک نیروی حسابدار نیازمندیم.
۰۹۱۵۱۶۱۳۹۷۴

پروانه کسب لوله کشی آب و فاضالب به شماره 
پروانه ۰۳۴۶۹۸۲۰۵۰ تاریخ صدور ۱۳۹۲/۹/۵- 

تاریخ انقضا ۱۴۰۲/۹/۵ به نام غالمرضا روحی 
فرزند رضا به شماره ملی ۵۲۳۰۰۲۱۱۷۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند، برگ سبز و برگ کارخانه خودرو به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۴۷۳ ب ۴۷ به نام محمد جگری 
به شماره ملی ۵۲۳۹۸۵۰۰۲۱ شماره شاسی 

 FE۱۴۷۱۱۹ و شماره موتور  NAGPXPE۱۲B۲۰۷۷۳۸۸
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

به یک نیروی تکنسین برق 
نیازمندیم.  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۷۴

شرکت مهندسی آبی ساز کاریز
 جهت تکمیل کادر فنی در پروژه های استان 

گلستان از واجدین شرایط ذیل دعوت
 به همکاری می نماید.

نیروی آقا با مدرک تحصیلی مهندسی عمران
 و سابقه کاری در زمینه آب و مسلط

 به وضعیت نویسی
متقاضیان می توانند جهت تحویل رزومه کاری و 

مصاحبه به صورت حضوری به آدرس خیابان غفاری  
خیابان جرجانی - پالک ۷۰ مراجعه نمایند

۳۲۳۴۷۱۷۵   

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

جهت تامین نیروی واحد جدید خود 
دعوت به همکاری می نماید:
 1- منشی 2-گرافیست  

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید ۹و۱۱ساختمان افرا واحد۴
تلفن پذیرش : ۰۹۰۳۴۷۱۵۸۳۴ 

۳۲ ۴۳۰ ۱۱۱ - ۱۳

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

آب شیرین کن   پکیج
فروش -  سرویس
0915090۲993

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       0915561۲949 - 3۲331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
می

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷ - مهدی وسيله كار

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
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

ه کل
عرض

آدرس:بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0915۷238001 - دباغی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس ۴۹ و ۴۹/۱ 
روبروی پمپ CNG مدرس 

۰۹۳۶۵۰۴۵۹۶۲ - ۳۲۴۳۶۹۷۹

طبخ زغالی

پیک رایگان
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دکتر فروزانفر دار فانی را وداع گفت

مؤسس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دیروز جان به جان آفرین تسلیم کرد. دکتر غضنفر فروزانفر مؤسس و اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، پزشک متخصص، استاد نمونه 
ژنتیک، رئیس و عضو دوران طالیی شورای شهر بیرجند بود که خدمات ارزنده ای به مردم این دیار ارائه داد. دکتر فروزانفر، پزشک کودکی های بسیاری از دهه شصتی های این 
شهر بود که چهر ه اش پس از گذشت سال ها از دوران طبابت ذهن ها تداعی می شود. روزنامه آوای خراسان جنوبی درگذشت این استاد فرهیخته را به همگان تسلیت می گوید.

»رویای آب« برنده جایزه بخش 
کارآفرینی جشنواره سینما حقیقت

غالمی- “رویای آب”، به کارگردانی محمد 
با مستندهای جشنواره  رقابت  در   ، واعظی 
بین المللی سینما حقیقت، برنده جایزه دوم 
درباره  آب”  “رویای  شد.  کارآفرینی  بخش 
محمد، یک کشاورز زاده اهل قائن است که 
می خواهد با راه اندازی یک کسب و کار نوین 
)استارتاپ( راه حلی برای بحران کم آبی در 
سرزمین پدری اش بیابد. سرزمینی که تمامی 
قنات هایش خشک شده و زعفران، محصول 

اصلی آن نیز در خطر نابودی است.

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
شهرستان بیرجند گفت: ۲ وقف جدید 
به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان در این 

شهرستان به ثبت رسید.
*مدیرکل بهزیستی گفت: از سه هزار 
کودک در خراسان جنوبی با یک وعده 

غذای گرم اطعام شدند.
*“ ۱۳ هزار قدم” از مجموعه فیلم های 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، 
»سینما حقیقت« دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ 

در سینما فردوسی بیرجند اکران شد.
*فرماندار نهبندان از تأمین، انتقال و 
توزیع آب عشایر خواجه منجیکو و چاه 

زرد به شهرستان نهبندان خبر داد.
*اکران مجموعه فیلم های جشنواره 
بین المللی »سینما حقیقت« با نمایش 

“بانو عصمت” پایان یافت. 
*رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: 
موجب  طیور  آلوده  خوراک  مصرف 
تلف شدن ۱۰۰ قطعه شترمرغ در این 

شهرستان شد.
*شبکه دامپزشکی قاین در اطالعیه ای 
نسبت به شیوع بیماری تب برفکی 

هشدار داد. 

خبر کوتاه

۲ شهرک ماهیان زینتی در بیرجند 
و قائن احداث می شود

ایسنا - مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
بین  نامه ای  تفاهم  گفت:  کشاورزی  جهاد 
استانداری و جهاد کشاورزی استان با شرکت 
شهرک های کشاورزی کشور منعقد شده که 
این طریق دو شهرک ماهیان زینتی در  از 
شهرستان های بیرجند و قائن احداث می شود. 
ماهی  انواع  مصرف  سرانه  گفت:  سعیدی، 
در استان به ازای هر نفر، چهار و نیم کیلو 
گرم است و با توجه به سلیقه مردم، قزل آال 

پرتقاضاترین نوع ماهی استان بوده است.

تدوین سند ارتقای جایگاه زنان 
و خانواده در خراسان جنوبی

صداوسیما- سند ارتقای جایگاه زنان و خانواده 
در خراسان جنوبی تدوین شده است. خوش 
خبر معاون سیاسی ،  امنیتی و اجتماعی استاندار 
در جلسه کارگروه اجتماعی ، فرهنگی،  سالمت 
زنان و خانواده استان گفت: یکی از محور های 
اشتغال،  زمینه  در  ریزی  برنامه  سند  این 
معضالت اجتماعی،  فرهنگی و ورزشی برای 
بانوان و خانواده هاست تا بتوانیم برای آینده 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.مدیر کل امور 
بانوان و خانواده استانداری هم در این جلسه 
گفت: هدف از تدوین این سند بهبود وضع زنان 
و خانواده است و در تمام شهرستان های استان 
مسائل مربوط به زنان در آن دیده شده است.
نخعی افزود: با تصویب نهایی و اجرایی شدن 
این سند، بسیاری از آسیب های اجتماعی در 
حوزه زنان و خانواده کاهش می یابد.وی گفت: 
پژوهش  سند  این  ویژگی های  مهمترین  از 
محوری و مکان محوری با توجه به اولویت 

هر منطقه و آسیب شناسی در ۸ فصل است.

آغاز اجرای طرح حذف قبوض 
کاغذی آب و فاضالب در استان

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب 
و فاضالب از آغاز طرح حذف قبوض کاغذی 
آب خبر داد. نادی افزود: مشترکین برای دریافت 
قبض آب و فاضالب از طریق تلفن همراه می 
توانند شماره قبض خود را به شماره ۳۰۰۰۸۹4۱ 
پیامک نمایند.  وی گفت: همچنین مشترکین 
می توانند به سامانه خدمات غیرحضوری به 
تلفن  و  مراجعه   www.abfa-khj.ir آدرس 

همراه خود را ثبت کنند. 

کمک ۳۰۰ میلیون تومانی اهالی 
خراسان جنوبی به کرمانشاهیان 

مهر- رئیس بسیج سازندگی استان از هزینه کرد 
کمک نقدی بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی مردم 
خراسان جنوبی به مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر 
داد. هنری با اشاره به کمک های اعتباری مردم 
استان به مناطق زلزله  زده کرمانشاه اظهارکرد: 
پس از اتمام عملیات بازسازی منازل آسیب دیده 
از زلزله در روستای شیخ صله کرمانشاه بخشی 
از کمک های مردمی استان بابت پروژه های عام 

المنفعه روستا اختصاص یافت.
بازدید مدیر کل راهداری استان  

از پایانه های مسافربری  

غالمی - مدیرکل راهداری از پایانه های بار و 
مسافر بیرجند بازدید کرد. شهامت در این بازدید 
ضمن تبریک روز حمل و نقل به رانندگان گفت: 
ابتدای امسال بعد از تحمیل تحریم ها حجمی از 
کاالهای اساسی در بنادر آماده بارگیری بودند که 
با همت رانندگان کشتی ها تخلیه و کاالهای 
اساسی به دست مردم رسید. وی  اظهار کرد: 
دشمن با تحریم صنعت حمل و نقل و بنادرو 
سیستم حمل و نقل به دنبال فلج کردن کشور 
است لذا فعاالن عرصه حمل و نقل در خط 
مقدم این شرایط هستند.  وی با تاکید بر اینکه 
از دو سال گذشته مطالبات صنفی رانندگان در 
چند مورد شاخص به صورت ویژه پیگیری شده 
است گفت: با این وجود بازهم درخواست هایی 
وجود دارد که امیدواریم با برپایی میز خدمت 
در پایانه ها و پاسخ قانع کننده مسئوالن این 

مشکالت به حداقل برسد. 

اعتراض دانشجویان موسسه آموزش عالی هرمزان در پی تایید نشدن مدارک تحصیلی

افزایش تعرفه پزشکان مرجع قانونی دارد 
و ربطی به افزایش بنزین ندارد مردم باید 
در صورت مشاهده هرگونه افزایش تعرفه 
دهند.  گزارش  مربوط  مراجع  به  پزشکان 
به گزارش تسنیم، روز گذشته در نشست 
این  استان  بیمه سالمت  مدیرکل  خبری 
دغدغه مردم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
علی اربابی در این نشست اظهار کرد: در 
استان خراسان جنوبی اطالعات مردم برای 
بیمه کم است در حالی که مردم باید بدانند 
که قبل از بیماری باید بیمه شوند و روی 
تخت بیمارستان نمی شود آنها را بیمه کرد.

تاکنون  ابتدای سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
7 هزار و ۵۰۰ نسخه الکترونیکی در سه 
شهرستان سرایان، فردوس و بشرویه تولید 
شده است افزود: هرکسی که فاقد پوشش 
دفتر  به  مراجعه  با  می تواند  است  بیمه ای 
صندوق های  از  یکی  در  و  سالمت  بیمه 

بیمه سالمت تحت پوشش قرار گیرد.
اربابی با بیان اینکه تاکنون ۳ هزار و 6۰۰ رفع 

هم پوشانی انجام شده است افزود: بیشترین 
داروهای پر مصرف در استان آنتی بیوتیک ها 
ها  هزینه ترین  پر  جزو  قلم  این  اما  است 
محسوب نمی شود و در حال حاضر انسولین 
جزو داروهای پر هزینه است. وی با بیان اینکه 
7۰ درصد هزینه هایی که در ماه در بخش 
بستری  بخش  در  می شود  پرداخت  دولتی 
است اظهار کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین 
در استان تا این لحظه گزارشی از گرانی دارو 
در استان گزارش نشده اما برخی داروها که 
به بازار ارائه می شود جدید است و این داروها 
مشمول بیمه نیست که شاید مردم تصور 
می کنند داروها گران شده است. مدیرکل بیمه 
سالمت در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر 
افزایش تعرفه های پزشکان در یک ماه اخیر 
گفت: تعرفه پزشکان باید طبق مراجع قانونی 
تعرفه  خودسرانه  نمی تواند  پزشک  و  باشد 
ویزیت خود را افزایش دهد و مردم در صورت 
مشاهده هرگونه افزایش قیمتی این موارد را به 
سازمان های مربوطه گزارش دهند تا در اسرع 

وقت رسیدگی شود.
جنوبی  خراسان  در  اینکه  بیان  با  اربابی 
پزشکی  تعرفه  افزایش  بر  مبنی  گزارشی 
و  بیماران خاص  داروهای  نداشتیم گفت: 
بیماران سرطانی با آنکه سهمیه بندی آنها 
کننده  مصرف  دست  به  شده  مشخص 
می رسد و در این راستا دغدغه چندانی وجود 
ندارد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر 
اینکه کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز 
درمانی به دلیل گرانی  بنزین است گفت: 
این مطالب صحت ندارد. اربابی بیان کرد: 
مراجعات به مراکز درمانی کاهش نداشته 
و طی ماه های اخیر بار مراجعات به مراکز 
منطقی  کامال  که  داشته  کاهش  درمانی 
است و به دلیل تدابیری است که در راستا 
ساماندهی جمعیت بیمه شده اندیشیده شده 
است. همچنین کاهش بار مراجعات ناشی از 
کاهش تقاضای القایی و ساماندهی است نه 

کاهش دسترسی مردم به خدمات.
مدیرکل بیمه سالمت با بیان اینکه وزارت 

رفاه آیتم های خاصی برای مشخص شدن 
برای  بیمه  دهک های خانوارها دارد گفت: 
دهک یک تا سه رایگان، دهک چهار ۵۰ 
درصد هزینه را باید بیمه شده پرداخت کند و 
دهک باالتر از چهار یعنی افرادی که وضعیت 
درآمدی خوبی دارند و باید ۱۰۰ درصد هزینه 

بیمه را خودشان پرداخت کنند.
رئیس اداره بیمه گری بیمه کل سالمت نیز 
در این نشست گفت: آیین نامه اجرایی بند 
الف ماده 7۰ قانون برنامه ششم توسعه در 
زمینه بیمه پایه اجباری بعد از مدتی ابالغ 
شده و بنابراین آیین نامه داشتن بیمه سالمت 
برای آحاد مردم اجباری شده که باید برای 
تعیین وضعیت سالمتی خود یک بیمه داشته 
مشخص  این که  بیان  با  باشند.شریف زاده 
دهک های  از  یک  کدام  در  افراد  شدن 
توسط  و  وسع  آزمون  اساس  بر  درآمدی 
بانک اطالعاتی وزارت رفاه صورت می گیرد 
افزود: از ۱۳ آبان ماه آزمون وسع آغاز شده 
و از ابتدای طرح تاکنون از خراسان جنوبی 

۸۰۰ نفر در آزمون شرکت کردند.وی بیان 
کرد: وضعیت اولین گروه از بین ۸۰۰ نفر فردا 
اعالم خواهد شد که در بین کدام دهک ها 
قرار خواهند گرفت ضمن اینکه ۱۰۰ نفر از 
این تعداد اعالم کردند خودشان هزینه بیمه 

را پرداخت خواهند کرد.
شریف زاده افزود: در سطح استان 47۵ هزار 
و ۲۵۵ نفر بیمه شده داریم که شامل بیمه 
سالمت کارکنان دولت، همگانی، روستایی، 
ایرانیان و سایر اقشار می  شوند و از بین تمام 
بیمه شدگان بیمه سالمت استان 6۲۹ نفر 

بیماران خاص هستند.

امین جم - صبح دیروز با مراجعه یکی از 
دانشجویان دانشگاه هرمزان به دفتر روزنامه 
آوا ، از ماجرایی جدید درباره موسسه آموزش 
عالی هرمزان بیرجند مطلع شدیم. با حضور 
خبرنگار ما در این موسسه آموزشی، شاهد 
اعتراض دانشجویان به مسئوالن درخصوص 
اعتبار مدرک و حاشیه هایی پیرامون عدم تایید 

آن توسط مراجع  ذیربط شدیم.
یکی از دانشجویان با بیان اینکه تکلیف ما 
سازمان  سایت  در  نام  ثبت  با  که  چیست 
این  دانشجوی  قانونی،  طور  به  و  سنجش 
دهد:  ادامه می  ایم،  آموزشی شده   موسسه 
می گویند این موسسه مجوز ندارد! چطور 

می شود که چنین سخنانی مطرح و برای 
دانشجویان مشکل ایجاد می شود؟ 

این  التحصیل  فارغ  که  نیز  دیگری  جوان 
موسسه است و حاال برای ارائه مدرک به محل 
کار خود به مشکل خورده، می گوید: زمانی که 
برای ثبت نام آمدیم همه چیز درست و حساب 
شده بود.اما نمی دانم چه شده حاال می گویند 
. وی   ... تأیید نمی کنیم و  را   مدرک شما 
می افزاید: آخر به چه کسی اعتراض کنیم؟ یک 
بقالی بخواهد سر کوچه باز شود کلی مجوز می 
خواهد.مگر می شود بعد چندسال حاال بگویند 
اند؟ بوده  کجا  تاکنون  پس  دارد؟!  مشکل 

دختر دانشجوی دیگری هم که انگار سخنگوی 

جمع است، در حالی که نمی داند نوک پیکان 
انتقادهای خود را به سمت کدام مسئول روانه 
کند، می گوید: انصاف است اینگونه وسط سال 
تحصیلی همه ما را نگران آینده و زحمات 
خود کنند؟ به هرکسی می گوییم کمک کند،  
هیچ تغییری ایجاد نمی شود و ما مانده ایم و 
سرکوفت شنیدن از آشنایان! وی که تازه گرم 
سخن گفتن شده است، از پاسخ های سرباالی 
برخی مسئوالن پرده برداشته و می گوید: وقتی 
برای اعتراض به یکی از مسئوالن مراجعه 
کردیم، با خنده به ما گفت می خواستید درس 
بخوانید تا اینجا نباشید!   حاال دیگر دانشجویان 
زیادی دور هم جمع شده و هر کدام لب به 

اعتراض و درد و دل می گشایند.در میان جمع 
دانشجویی که اهل سیستان بلوچستان است و 
 به قول خودش راه درازی تا اینجا طی می کند، 
می گوید : تکلیف من که اهل اینجا نیستم چه 
می شود؟! این همه هزینه رفت و آمد داده ام 
و از خانواده برای تحصیل دور ماندم تا به رشته 

مورد عالقه ام برسم اما حاال ... !
وی با بیان اینکه حداقل 7 نفر از دانشجویان 
این  در  کارشناسی  مقطع  التحصیل  فارغ 
در  ارشد  مقطع  تحصیل  حال  در  موسسه، 
دانشگاه بیرجند هستند ، می افزاید : اگر مدرک 
معتبر نیست ، پس چگونه اینها ادامه تحصیل 
داده اند؟ شنیده ام بسیاری نیز مدرک از این 

موسسه گرفته و کارمند هستند و حتی ادارات 
نیز به تبعیت از وزارت علوم مدرک را تایید کرده 

اند. حاال اما می گویند مورد تایید نیست!
یکی از مسئوالن نیز که ترجیح داد نامش 
فاش نشود ، به خبرنگار ما می گوید : موسسه 
از سال ۹۰ تاسیس شده است و بیش از هزار 
نفر از این موسسه فارغ التحصیل شده اند 
اما یک مرتبه پس از تغییراتی در مجموعه 
دانشجویان  مدرک  دانشگاه،   بر  نظارت 
تأیید نمی شود.وی اضافه می کند: در این 
انجام  نگاری های بسیاری  نامه  خصوص 
مسئوالن  جدی  ورود  با  امیدواریم  و  شده 

ذیربط، دانشجویان به حق خود برسند.

مردم افزایش تعرفه پزشکان را گزارش دهند

مدرکم  را می خواهم

نت
نتر

 : ای
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز با نصب دماسنج و تنظیم دما بین ۱۸ الی ۲۱ درجه سانتی گراد از مصرف بی رویه گاز جلوگیری کنید.
استان خراسان جنوبی

بار دیگر 
در روزهای سخت سرما، همگام با آخرین روز پاییز

 در آیین پرشکوه یلدا 
 لبخند و شادی و شیرینی را با خانواده های نیازمند

سازمان مردم نهاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها 
 تقسیم کنیم.

لطفا برای تهیه سبد غذایی یلدا همراه مان باشید تا این بار نیز مالئکه را به استشمام 
بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید. نگاه مهربان خداوند بدرقه راه نیک تان

آدرس: خیابان آزادی، بین آزادی ۲ و ۴ ، پالک ۶۴ 
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران ۶۰۶۳۷۳۱۰۱۱۷۱۹۱۰۲

شماره حساب بانک ملی ۰۱۰۶۷۶۰۱۵۷۰۰۷ 
شماره تماس:  ۰۵۶۳۲۳۱۲۰۸۲ - ۰۵۶۳۲۳۱۰۶۲۰

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2584 و شناسه ملی 10360042852 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 
- آقایان پیمان هاشم زهی به شماره ملی 0938062001 و الیاس نجارباشی به شماره ملی 0938895982 
و حمید نجارباشی به شماره ملی 0946839492 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2 - خانم صدیقه هاتف بیرجندی به شماره ملی 0651632021 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
هاشم زهی به شماره ملی 5639938110 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. 3 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397/12/29 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی به تصویب رسید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )695067(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2535 و شناسه ملی 
10360042375 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:1- آقای علی  اصغر مزروعی به شماره ملی 0651707617 و آقای رضا فروزانفر به شماره ملی 
0651139864 به نمایندگی از شرکت فروزان با شناسه ملی 10360021303 و شماره ثبت 620 و ابوالفضل 
مزروعی به شماره ملی 0651770181 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- پس 
از گزارش بازرس صورت های مالی سال 97 تصویب گردید. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )695047(

معاون جمعیت هالل احمر با اشاره به آمار 
عملکرد مرکز توانبخشی جمعیت هالل احمر 
استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و 
۵۹۹ نفر از خدمات این مرکز بهره مند شده اند.

به گزارش مهر، مجید رضا لطیفی در بازدید 
از مرکز توانبخشی هالل بیرجند با اشاره 
به اهمیت توجه به  مباحث توانبخشی بیان 
کرد: از این تعداد هزار و ۱۰7 نفر در بخش 
ارتوپدی،  بخش  در  نفر   ۱6۲ فیزیوتراپی 

6۸7 نفر در بخش کاردرمانی و 64۳ نفر 
در بخش گفتار درمانی خدمت گرفته اند.

در بخش  مرکز  این  افزود: همچنین  وی 
کار درمانی در دو قسمت ذهنی - جسمی 
و گفتار درمانی در دو شیفت صبح و عصر 
آماده خدمت رسانی است.وی ادامه داد: با 
توجه به قرار دادی که بین این جمعیت و 
سازمان بهزیستی منعقد شده، خدمات برای 
مدد جویان این سازمان به صورت رایگان 

ارایه می شود. 
توانبخشی  مرکز  اینکه  بیان  با  لطیفی 
عمومی  بخش  جزء  استان  احمر  هالل 
مقایسه  در  ها  تعرفه  اما  بوده   دولتی  غیر 
با بخش خصوصی بسیار پایین تر است، 
ارائه  تعرفه خدمات  این،  بر  گفت: عالوه 
احمر  هالل  توانبخشی  مرکز  در  شده 
استان بین ده تا ۱۵ درصد از دیگر مراکز 

مشابه پایین تر است.  

۲۶۰۰ نفر از خدمات توانبخشی هالل احمر خراسان جنوبی بهره مند شدند
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:

قاریُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و االرض، ساکن الفردوس
تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند. 

)کنزالعمال ، ج  1 ، ص582(
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22 :45
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نمایشگاه درون دانشگاهی رویش و حرکت 
کانون  دستاوردهای  نمایش  منظور  به 
و  مذهبی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی، 
انجمن  های علمی دانشجویی دانشگاه 
صنعتی بیرجند صبح دیروز با حضور معاون 
توسعه مدیریت  و منابع استانداری خراسان 
تختی   ورزشی  سالن  محل  در  جنوبی 

دانشگاه صنعتی افتتاح شد.
در آیین افتتاح نمایشگاه ، اساتید و مهمانان 
حاضر از مزار شهدای گمنام دانشگاه بازدید 
و پس از آن، نمایشگاه با حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان 
جنوبی و تنی چند از مسئولین استانی و 

شهرستانی شروع به کار کرد.
این  در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
در  پژوهش  هفته  تبریک  مراسم ضمن 
 جمع مهمانان و خبرنگاران حاضر در جلسه ، 
گفت: این جشنواره هر سال از سال قبل 

بهتر و با کیفیت تر برگزار می شود.

انجام شده  کارهای  تمام  افزود:  هاشمی 
دانشجویان  توسط  این  نمایشگاه  در 
به  که  شده  انجام  ها  کانون  در  فعال 
 لحاظ اخالقی ، درسی و رفتار حرفه ای، 
معاون  هستند.  دانشجویان  سایر  الگوی 
این  در  نیز  دانشگاه  اجتماعی  فرهنگی 
حرکت  و  رویش  جشنواره  گفت:  جلسه 
برگزار  کشور  های  دانشگاه  کل   در 
می شود که این جشنواره سومین جشنواره 
درون دانشگاهی است و جشنواره رویش 
برگزار  تجمیع  صورت  به  را  حرکت  و 
کردیم. وفائی فرد افزود: در این نمایشگاه 
۳۰ غرفه با مشارکت انجمن های علمی، 
کانون فرهنگی، هنری، اجتماعی، دینی 
تاکید  ما  افزود: هدف  فعال هستند. وی 
بر تقویت روحیه کار آفرینی و خالقیت 
دانشگاه  حرکت  با  همگام  و  دانشجویی 
است. سوم  نسل  و  آفرین  کار   های 

اهداف  از  یکی  کرد:  اضافه  فرد  وفائی 

جشنواره معرفی ظرفیت و توانمندی های 
دانشجویان است. وی گفت: ارسال آثار از 
آذر ماه امسال شروع شده و آثار برگزیده، به 

مرحله کشوری راه خواهد یافت.
وفائی فرد با اشاره به اینکه در جشنواره 
صاحب  کانون  دو  گذشته  سال  رویش 
رتبه کشوری شدند ، ادامه داد: خوشبختانه 
دانشگاه صنعتی بیرجند موفق به کسب 
مقام دوم بین دانشگاه های صنعتی کشور  
نیز  امسال  امیدواریم  و  شد  سال ۹۷  در 

خوب ظاهر شویم.
مدیریت  توسعه  معاون  مراسم  ادامه  در 
و منابع استان و دیگر مسئوالن و اساتید 
حین بازدید از نمایشگاه، دیدار صمیمانه ای 

با دانشجویان داشتند.
و  حرکت  نمایشگاه  در  است،  گفتنی 
رویش امسال ۱۵ غرفه کانون فرهنگی و 
۱۵غرفه انجمن علمی، آخرین دستاوردها و 
توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

رویش در پاییز، سرآغاز  حرکتی نو

خانواده محترم دینی 
با غم و اندوه فراوان درگذشت شادروان علیرضا دینی 

را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات 
و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیریت ، عوامل و زائران کاروان ۳۹۰۲۷ حج تمتع

خاندان محترم دینی و حیدری
با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده
 امیدواریم در پناه رحمت واسعه الهی روح آن مرحوم قرین آرامش باشد.

موسسه خیریه هیئت حسینی

خانواده های محترم دینی وحیدری
درگذشت مرحوم علیرضا دینی 

را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، به روح پاکش درود می فرستیم و از درگاه 
باریتعالی برای آن مرحوم طلب آمرزش داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( - موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

جناب آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم و هیئت همراه 
جناب آقای عرب نژاد مدیر کل محترم بهزیستی و هیئت همراه 
جناب آقای دکتر اربابی مسئول محترم بیمه سالمت و هیئت همراه 
بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان 

در زمینه پیشبرد اهداف جامعه معلولین تقدیم می دارم. 
 از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران در راستای 

اهداف عالیه توانبخشی مسئلت دارم. 

دکتر محمد حسین جامی -مدیر توانبخشی حضرت ابوالفضل )ع(

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان بیرجند
 در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی )موضوع تبصره ۳ 
ماده 22 و ماده 2۳ قانون نظام صنفی(  بدینوسیله از کلیه  اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت 
می شود با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه روز سه شنبه مورخ 
۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱2 الی ۱۳ جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف 
واقع در طالقانی ۳ فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر عضو اصلی 

و 2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

۱- محمدعلی انصاری فرد 2- جواد بنی اسدی ۳- حسین جاودان پور ۴- سید حسین میرزا جعفری
۵- محمد امیر جمالی ۶- حمیدرضا خادمی ۷- علیرضا رجائی زاده ۸- سید ابوالحسن سیادت

۹- محمد حسن شرفی ۱۰- صادق قلی زاده ۱۱- محمود قوامی ۱2- محمد مودی
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

۱- زین العابدین دانشمند 2- علی صائبی ۳- علی عباسی
آریانفر – رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

قصر موبـایل راه رو
سیم کارت های اعتباری رند

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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 سومین جشنواره رویش و حرکت درون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد 

مصوبه جنجالی »طرح بانکداری
 اسالمی« تصویب شد

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، کلیات 
قرار  بررسی  مورد  اسالمی  بانکداری  طرح 
گرفت. در جریان این بررسی، همتی رئیس 
بانک مرکزی گفت که با این طرح مخالف 
است و بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و به 
عنوان یکی از این طراحان تاکید کرد که در 
تمامی جلسات بررسی این طرح کارشناسان 
بحرینی  داشتند.  حضور  مرکزی  بانک 
همچنین گفت: ما برای دغدغه بانک مرکزی 
پیشنهاد می کنیم بعد از تصویب کلیات، این 
طرح را به صورت دو شوری بررسی کنیم تا 
دغدغه  آقای همتی هم برطرف شود.در نهایت 

نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.

همتی : طرح مجلس ، استقالل
 بانک مرکزی را مخدوش می کند

طرح  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس  همتی 
بانکداری اسالمی، استقالل بانک مرکزی را 
مخدوش می کند و در شرایط تحریمی نباید 
این طرح تصویب شود. من منکر نکات مثبت 
این طرح نیستم، اما در این طرح ساختار بانک 
مرکزی را تغییر داده اند و با توجه به اینکه در 
شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود 
این خیمه است، نباید اجازه دهیم این شوک به 

ساختار بانک مرکزی وارد شود.

سهم هر ایرانی از بودجه 
سال ۹۹ چقدر است؟ 

با رونمایی از الیحه بودجه سال آینده، این 
آینده برای  موضوع مطرح شد که در سال 
هر ایرانی چقدر از سوی دولت هزینه می شود 
و این هزینه ها در کدام بخش ها خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد کل سهم هر ایرانی از 
بودجه سال آینده ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
است و میزان کل افزایش سهم هر ایرانی 
نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ بالغ بر ۳۳ 

درصد بوده است.

کارگران امسال چقدر
 عیدی می گیرند؟

عصراعتبار- با توجه به اینکه حداقل حقوق و 
دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و 
۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیدی 
کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، 
سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی 
اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ 
هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل 
دستمزد،  سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با 
احتساب سه برابر حداقل دستمزد،  چهار میلیون 
و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می گیرد. کارگرانی 
که پایه حقوق شان از این میزان بیشتر باشد، 
مبلغ عیدی آنها بیش از تعیین سقف پرداختی 

در مصوبه مذکور نخواهد بود.

5۰ درصد اقتصاد، زیرزمینی است

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با میزان 
اقتصاد  از ۵۰ درصد  بیش  اذعان کرد که 
کشور را اقتصاد زیرزمینی تشکیل می دهد و 
این موضوع می تواند در آینده نه چندان دور 
تاثیرات غیر قابل جبرانی برای کشور داشته 
باشد. سلطانی با اشاره به راهکار مقابله با 
اقتصاد زیرزمینی اظهار کرد: شفاف سازی 
اقتصاد  می تواند  که  است  راهکاری  تنها 
کشور را از وضعیت زیرزمینی خارج کند و 
این  بر  کافی  نظارت  قوه قضائیه می تواند 

امور داشته باشد.

وزیر سابق جهاد کشاورزی:
بیماری، عمده دلیل استعفایم بود

حجتی گفت: عمده موضوعی که باعث شد 
به صورت رسمی در خدمت مردم نباشم بحث 
سالمتی ام بوده و در روز های آخر اصال قادر 

به ادامه فعالیت نبودم.

مشتری در بازار خودرو کمیاب شد 

خود  کاهشی  روند  سایپا  تولیدات  قیمت 
قیمت  تیبا  جز  دیروز  و  کرده   متوقف  را 
وضعیت  این  ماند.  ثابت  محصوالت  بقیه 
محصوالت ایران خودرو را هم در برگرفته 
و جز چند خودرو قیمت مابقی محصوالت 
مشتریان  با  خودرو  بازار  است.  مانده  ثابت 
بسیار اندکی روبرو بوده به طوری که فعاالن 
کمیابی  را  ایام  این  ویژگی  مهمترین  بازار 

مشتری می دانند.

روحانی: تحریم های غیرقانونی 
آمریکا ناپایدار است

کشور  دو  به  سفر  آغاز  در  جمهور  رئیس 
تحریم های  اینکه  بیان  با  ژاپن  و  مالزی 
است،  ناپایدار  آمریکا  غیرقانونی  و  ظالمانه 
گفت: کشورهای دنیا خواهان روابط نزدیک 

و خوب با ایران هستند.

نگاه اسالم به افراد 
بر مبنای مشتری مداری است

حجت االسالم رئیسی گفت: در نظام مدیریتی 
آخرین حرفی که امروز می زنند، مشتری مداری 
بر  افراد  به  اسالم  نگاه  که  حالی  در  است؛ 
مبنای همین مشتری مداری است و امروز این 

موضوع در نگاه های مدیریتی مطرح است. 

شما هم کشته بدهید!

خبرآنالین - به تازگی بخشی از گفتگوی 
رحیم پور ازغدی در فضای مجازی پخش شده 
است که با ادبیات خاصی درباره معترضان و 
مخالفان صحبت می کند. رحیم پور ازغدی در 
این گفتگو می گوید: »یک کسی به من گفت 
اگر جمهوری اسالمی را نخواهیم باید چه کار 
کنیم؟ گفتم اگر در ساختار جمهوری اسالمی 
با مردم ساالری دینی قرار می گیرید، صد تا 
راه باز است برای اصالحش. اگر در ساختار 
جمهوری اسالمی نیستید، انقالب کنید. ما 
انقالب کردیم، هزاران شهید دادیم و هزاران 
نفر شکنجه شدند. بعد هم برای نگه داشتن 
شهید  هزار   ۳۰۰ اسالمی،  جمهوری  اصل 
دادیم، شما هم کشته بدهید. ما ۳۰۰ هزار 

شهید داریم، شما ۳ هزار کشته بدهید.«

سخنان  نسنجیده ،از آفت هایی 
که گریبان گیر کشور است

امیر محبیان درباره ادبیات رحیم پور ازغدی در 
پاسخ به مخالفان نظام می گوید: از آفت هایی که 
گه گاه گریبان گیر کشور می شود، سخنانی است 
که نسنجیده گفته شده و تبعات آن منجر به 
هزینه های مادی و معنوی برای نظام می شود.

سه وزیری که از استیضاح گریختند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از منتفی شدن 
استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشور 
خبر داد. عباسی اظهار کرد: در مورد استیضاح 
نیز کمیسیون شوراها به هیئت  وزیر کشور 
رئیسه گزارش داده است که امضاهای استیضاح 
کنندگان از حدنصاب افتاده و به کمتر از ۱۰ 
امضا کاهش یافته است. البته در این خصوص 
اختالف نظری وجود دارد که در هیئت رئیسه 

بررسی کرده و اعالم نظر می کنیم.

سعیدی: توجه به عناصر پشت پرده 
در شرایط فتنه بسیار مهم است

دفتر  رئیس  سعیدی  علی  حجت االسالم 
عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با 
بیان اینکه در شرایط فتنه توجه به عناصر 
مردم  گفت:  است،  مهم  بسیار  پرده  پشت 
نمی توانند عناصر پشت پرده را تشخیص دهند 

و این کار وظیفه خواص جامعه است.

حاجی صادقی: سپاه خود را
 هزینه انتخابات نمی کند

حجت اال سالم حاجی صادقی نماینده ولی 
فقیه در سپاه با بیان اینکه سپاه خود را هزینه 
افراد و جناح ها در انتخابات نمی کند ، گفت: 
باید مردم بدانند که اواًل شرکت آنها اهمیت 
دارد و ثانیاً نوع انتخاب آنها خیلی برای آینده 

خودشان مؤثر است.

آمار الریجانی از کشته های 
حوادث آبان ۹۸

محمدجواد الریجانی  دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضاییه گفت: یک تحرک سیاسی علیه ایران 
شکل گرفت که جمهوری اسالمی ایران افراد 
زیادی را کشته است در حالی که ۸۵ درصد 
کشته ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی 
بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر 
تهاجم آشوب گران بوده اند و ۱۵ درصد کشته ها 

مربوط به نیروهای تروریستی است.

آمریکا: آماده مذاکره با ایران 
هستیم اما تحریم ها ادامه می یابد!

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر 
از آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران خبر 
داد اما اعالم کرد که تحریم های اعمال شده 

کشورش علیه ایران متوقف نخواهد شد.

کیودو: ژاپن برای کاهش تنش 
بین ایران و آمریکا تالش می کند

خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش کرد که تالش 
 های زیادی از سوی طرفین برای شکست 
بن بست موجود در توافق برجام در جریان است 
و نخست وزیر ژاپن در سفر رئیس جمهور ایران 

به توکیو، در این مورد تالش می کند.
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