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 استان  در غم  همسایه
اعالم آمادگی خراسان جنوبی برای کمک  به سیل زدگان  در پیگیری تلفنی معتمدیان با استاندار سیستان و بلوچستان
دستور معاون استاندار برای نیاز سنجی کمک به سیستان و بلوچستان
دومین محموله کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از خراسان جنوبی ارسال شد

*رجب زاده

زیرٖ آبی اطالعاتی
دارد.  تعریف  است،  دانش  رسانه، 
قابلیت ها و ساز و کارهایی دارد که 
به راحتی امکان پیاده سازی و شبیه 
بستری ممکن  در هر  آن  سازی 
نیست، تولید محتوا، خارج از قواعد و 
اصول رسانه،  پیامی بدون پشتوانه 
 است که از فرستنده به گیرنده ارسال 
این  با مرور سال های  می شود. 
با قوت گفت که  دهه، می توان 
تلفن های همراه هوشمند  دیگر 
جزئی از وجود بسیاری از ما شده 
وقوع  به  زمانی  اتفاق  این  است. 
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خانواده های محترم شایگان و محمودی 
درگذشت ناگوار 

مرحوم مهندس ابوالقاسم شایگان 
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند. ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای 
جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را خدمت تمامی بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض 
نموده و برایشان صبری جزیل و برای آن عزیز سفرکرده روضه رضوان را به دعا خواهیم نشست.

هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرودپاکرو ، اسدزاده

جناب آقای محمد حسین اشرفی
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 

هر چند در سوگ عزیزی نشستن بسیار سخت است، لیکن با تمسک به ذات پاک احدیت 
که هستی بخش عالم امکان است این جمله را بر زبان جاری می سازیم که 

إلهي رضاً بقضائک، تسلیماً المرك
درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 

از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

هیئت رئیسه و کارکنان اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

خانواده محترم شایگان
ضایعه درگذشت شادروان 

مهندس ابوالقاسم شایگان
سخت ما را آزرده خاطر نمود. بی شک خدمات ارزنده ایشان 
در احداث و بازسازی مدارس در طول سالیان متمادی 
 باقیات الصالحاتی خواهد بود که تا هر زمان دانش آموزان
در این مدارس به تحصیل علم و دانش بپردازند ثواب 
ابراز  ایشان خواهد گردید. ضمن  روح  عاید  و  نثار  آن 
همدردی و تسلیت خدمت شما، علو درجات آن روانشاد 
و صبر و اجر بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.

امور پیمانکاران اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مهدی محمودی 
مسئول محترم  دفتر فنی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر همسر گرامی تان 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

به اطالع عموم مردم والیت مدار و شهید پرور
 استان خراسان جنوبی به ویژه شهرستان سربیشه می رساند:

 قرارگاه عملیاتی شهید ناصری 
یادواره شهدای شهرستان سربیشه را برگزار می نماید 
از خانواده های محترم شهدا و عموم مردم دعوت می شود

 در این مراسم شرکت فرمایند.

مکان: مهدیه شهرستان سربیشه

زمان: پنجشنبه ۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴

 روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه عملیاتی شهید ناصری

اطالعیه ثبت نام اینترنتی جذب مدرس

مراکز: بیرجند، قاین، طبس، فردوس و سرایان
زمان ثبت نام: از ۹۸/۱۰/۲۲ لغایت ۹۸/۱۱/۱۲

www.ilireg.ir :سایت ثبت نام

کانون زبان ایران )خراسان جنوبی(
از متخصصین مسلط به زبان های انگلیسی و غیر انگلیسی

 )فرانسه و آلمانی(  دعوت به همکاری می نماید.
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زیر آبی اطالعاتی 
 *رجب زاده 

رسانه، دانش است، تعریف دارد. قابلیت ها و ساز 
و کارهایی دارد که به راحتی امکان پیاده سازی و 
شبیه سازی آن در هر بستری ممکن نیست، تولید 
محتوا، خارج از قواعد و اصول رسانه،  پیامی بدون 
 پشتوانه است که از فرستنده به گیرنده ارسال 
می شود. با مرور سال های این دهه ، می توان 
با قوت گفت که دیگر تلفن های همراه هوشمند 
جزئی از وجود بسیاری از ما شده است. این اتفاق 
زمانی به وقوع پیوست که شبکه های اجتماعی 
زاده شد. در روزهای نخست وایبر بود در میان 
ایرانیان و پس از مشخص شدن ریشه و اصل این 
شبکه اجتماعی مردم به سوی تلگرام کوچ کردند. 
اتفاقات متعدد در کشور سبب شد تا نخبگان ملی 
به دنبال خلق شبکه اجتماعی بومی باشند و این 
تالش ها در نهایت به سروش، دیتا بام و چندین 
شبکه اجتماعی ایرانی ختم شد. شاید مهمترین 
شاخصه شبکه های اجتماعی، فراگیر بودن آنها 
باشد. اما همین نقاط قوت در شرایطی می تواند به 
نقطه ضعف بدل می شود. شبکه های اجتماعی 
فرصتی را برای اطالع رسانی فوری ایجاد کرده 
اما اطمینان از صحت و سقم خبر، مخاطب این 
فضا را با چالش های متعددی مواجه می کند که 
اینجا ساز و کار حرفه ای رسانه می تواند خالء را 
پر کند. گاهی در این فضا بسیاری مطالب و نوشته 
ها بدون هیچگونه سندیت و پشتوانه علمی در 
سطح جامعه بازنشر می شوند و این آسیب های 

جدی به دنبال دارد.
راستی آزمایی حجم انبوه داده ها در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی تقریباً غیر ممکن است از 
سوی دیگر در فضای رسانه ای دنیا رسانه های 
بیشتر  پایداری  سبب  به  مکتوب  و  تصویری 
همواره با نگاهی مثبت و مطالبی قابل استناد 
شناخته می شوند این رسانه ها در تمام شرایط 
وجود دارند از جنگ جهانی گرفته تا وضعیت 
های ناشناخته.  رسانه های شکل گرفته در بستر 
فضای مجازی همواره از سوی هکرها و خرابکاران 
ها  داده  تغییر  و  تهدید  معرض  در  فضا   این 
قرار دارند. اما برخی از مجموعه های اجرایی در 
انگیز فضای  کشور ما هنوز وضعیت مخاطره 
مجازی و شبکه های اجتماعی را به درستی درک 
نکردند. همین امر سبب شده است تا برخی از 
مجموعه ها حتی در استان خراسان جنوبی به 
انتشار اطالعیه ها ، اخبار و پیمان های اجرایی در 
فضای مجازی اقدام کنند اما سوال و نکته اساسی 
اینجاست فضای مجازی که در برخی از بحران 
ها و هنگام قطع اینترنت دیگر قابل دسترسی 
نیست و حتی از منظر قانونی، تایید شده نیست، 
انتشار  برای  تواند بستری مطمئن  چگونه می 
مطالبی مهم باشد؟ از سوی دیگر گروهی نیز از 
این امکان فضای مجازی استفاده می کنند که 
داده ها را به صورت گزینشی به مخاطبان خاص 
ارائه دهند و همین امر باعث ایجاد رانت اطالعاتی 
می شود. موضوعی که بسیاری از جامعه شناسان 
آن را همواره یکی از علل اصلی بروز ناآرامی ها و 
مشکالت اجتماعی عنوان کرده اند. رازهایی که به 
افزایش شکاف طبقاتی در جامعه منجر می شود و 
به دنبال آن نارضایتی های عمومی به وجود می 
آید. اما مجموعه های نظارتی می توانند با تدوین 
آیین نامه خاص این مشکالت را برطرف کنند 
یا فضای مورد استفاده توسط کاربران را ایمن 
کنند که البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی از 
هر دو سو یعنی از سوی مثبت ماجرا ، مردم و 
مسئوالن و دولت ها و از سوی منفی یعنی هکرها 
و تبهکاران فضای مجازی، این موضوع چندان 
قابل دسترس نیست. رسانه های معتبر که با لحاظ 
حرفه ای، مشغول فعالیت هستند، می توانند این 
فضا را پوشش داده و همواره برای آگاه سازی 
همگانی مخاطبان رویکردی مشخص و ثابت 
 داشته اند. چرا که ساز و کارهای عمل حرفه ای 
در ساختارشان نهفته شده و بدون طی کردن فرآیند 
تعریف شده ، محتوایی را تولید، منتشر یا بارگذاری 
نمی کنند. بنابراین نقطه قوت اطالع رسانی بر 
مسند خود باقی است و حیات دارد آنچه در این 
 شرایط زیر سوال می رود ، اقدام غیر حرفه ای 
برخی دستگاه های دولتی و مجموعه ها برای 
انتشار محتوایی در بستر نامطمئن فضای مجازی 
است که نه تنها در اختیار همه قرار نمی گیرد بلکه 
نوعی سلب و سهل انگاری در ایفای مسئولیت 
اطالع رسانی به شمار می رود.موضوع تقویت 
رسانه های مکتوب و بر خط  معتبردرچنین فضایی 
اهمیتی دوچندان دارد چرا که متکی به پشتوانه 
قانونی  است و برای کلمه کلمه محتوای تولیدی 
شان باید به مجموعه های نظارتی و قضایی 
پاسخگو باشند. از سویی فراگیری و ماندگاری 
این اطالعات است  که می تواند نقطه مثبتی در 
موضوع عدالت اطالعاتی تلقی شود طوری که 

همگان در معرض اطالعات یکسان قرار گیرند.

چهار شنبه*25 دی 1398* شماره 4545 

تأکید بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی در استان 

گروه خبر- رضایی مسئول بسیج رسانه استان  در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: در استان نهاد متولی در مورد فضای مجازی نداریم و همین مورد سبب از هم گسیختگی فعالیت های مربوط ادارات و 
سازمانها شده است بنابراین بایدشورای عالی در حوزه فضای مجازی در استان تشکیل شود که امید است به ان توجه جدی شود. رضایی افزود: باید با ارتقاء سواد رسانه ای جلوی آسیب های بیشتر را گرفت که 

متأسفانه سنین پایین را هم در گیر کرده است. بازیار رئیس این ستاد هم گفت: برنامه ریزی هایی  برای هفته جوان انجام شده و تالش می شود با شکوه هر چه تمام تر بر گزار شود.

آتش کشیده شد به بال پرنده ات

هنرمندان  کانون  هفتگی  شعر  شب   - کاری 
یکشنبه شب در محل کانون هنرمندان خراسان 
جنوبی واقع در پارک توحید برگزار شد و به گفته 

مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان جنوبی  در این 
جلسه شاعران جدیدترین سروده های خود را در 
ارتباط با وفات حضرت زهرا )س(، شهادت سردار 
سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین خواندند.یکی 
از اشعار را ناهید سیاح زاده نوشته بود که در این 
شب شعر خواند. او در شعری به نام »درسوگ 

لیال«  نوشته بود؛
لیال، براي از تو نوشتن چه زود بود/ از شاخه اي که 
رو به خدا در صعود بود/ آتش کشیده شد که به بال 
پرنده ات/ پرواز ؛ یك سقوط و دو تا خط دود بود/ 
دنیا که در تبلور لیال تالش کرد / در کشتنش چقدر 
ولي بي وجود بود/ در سوگ الله ، قامت سروي 
خمیده شد/ مادر که تا به عرش خدایش عمود بود 
حاال تو  را به دیده ي دلتنگ مي کشد/ هر پاره از  
ستاره عشقش کبود بود/ لیال ببین که بي تو چه 
از دست مي رود/ مادر شبیه قالي بي تار و پود بود

این مراسم شاعران و  اینکه در  بیان  با  رفیعی 
هنرمندان مراتب همدردی و تسلیت خود را به 
بازماندگان  و خانواده های داغدار مسافران هواپیما 
ابراز کردند، افزود: همچنین دکتر مجید خزایی وفا  
دبیر شعر و ادبیات کانون هنرمندان و استاد دانشگاه 
آزاد صحبت های پیرامون عشق، ادبیات و عرفان 
ایراد کرد. وی خاطر نشان کرد: بخش کلیپ در 
ارتباط با هواپیمای سقوط کرده که توسط کانون 
هنرمندان تهیه شده بود مورد تحسین هنرمندان 
قرار گرفت و در عین حال باعث تاثر عمیق واقع 
شد.به  عالوه همزمان با برگزاری این شب شعر 
نمایشگاه انفرادی از آثار طراحی شده توسط ریحانه 
یاری تحت عنوان »دیدگاه« مورد بازدید شاعران، 
این  هنرمندان و عالقه مندان قرار گرفت که 
نمایشگاه در محل کانون هنرمندان واقع در پارک 
توحید از ۲۲ الی ۲۷ دی ماه همه روزه از ساعت 
۱۷ الی ۲۱ دایر و پذیرای عالقه مندان می باشد. 

55 درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان در ردیف رد صالحیت شده ها نشستند 

تغییر  زمین بازی انتخابات در حوزه های چهارگانه

گروه گزارش- با اعالم غیر رسمی اسامی 
داوطلبان تأیید شده انتخابات اسفند امسال 
بسیاری از معادالت انتخاباتی تغییر و گمانه 
زنی های جدیدی ایجاد شده است.مقایسه 
انتخابات  شدگان  صالحیت  تأیید  نتایج 
کشور،  های  استان  در  یازدهم  مجلس 
خراسان جنوبی را در رده های میانی این 
است.  داده  قرار  مجوز  دریافت  از  مرحله 
کمترین تأیید صالحیت داوطلبان در استان 
در  داوطلبان  بیشترین  و  خورده  رقم  البرز 
و  رضوی  خراسان  همدان،  های  استان 
خراسان شمالی و... تایید صالحیت شده اند. 
در این مرحله 55 درصد داوطلبان در خراسان 
باز انتخاباتی  های  رقابت  ادامه  از   جنوبی 

می مانند مگر افرادی بتوانند درمرحله تجدید 
نظر مجوز الزم برای حضور را دریافت کنند. 
از ۱۲۷ نفر ثبت نام کننده برای کاندیداتوری 
انتخابات مجلس در استان ۱3 نفر انصراف 
دادند و از میان ۱۱4 نفر باقی مانده، صالحیت 
برخی  شرایط  این  در  شد.  تایید  نفر   5۱
داوطلبان 4 حوزه انتخابیه استان و طرفداران 
شان در شوک نتایج اعالم شده هستند. این 
نتایج تا حدودی معادالت را در برخی حوزه 
های انتخابی برهم زده و اعتبار گمانه زنی ها 

را کمرنگ کرده است.

گمانه رقابتی پرشور در مرکز استان 

 حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان که 
بیشترین ثبت نام کننده به عنوان داوطلب 
نمایندگی را داشت ۲۲ نفر تأیید و حدود نیمی 
از داوطلبان رد صالحیت شد ه اند. در این میان 
لیست های متفاوت و غیر رسمی در فضای 
مجازی منتشر شد که برخی دقیق و برخی بر 
اساس گمانه زنی ها بود. از این رو روزنامه آوا 
نمی توانست به صورت مستقل این اسامی 
را تائید کند اما برخی از این کاندیداها تلویحا 
تأیید خود را اعالم کرده اند. در مواردی هم 
گمانه زنی های معتبرتری در این خصوص 
رضا  محمد  حضور  تقریبا  که  شد  منتشر 
رضا  محمد  تابعی،  علی  محمد  مجیدی،  
عرب پور، حسن رضا چهکندی نژاد، حسین 
خسروی اسفزار، محمد رضا خراشادی زاده، 
و...  توکلی  غالمحسین  بهترین،  مهدی 
شوند. می  دیده  شده  تأیید  افراد  میان   در 

 ۲۲ حضور  موجود  شرایط  اساس   بر 
کاندیدای تأیید شده نشان از شور و نشاط 
هر  دارد  بیرجند  حوزه  در  انتخاباتی  باالی 
چند در برخی سایت ها و کانال های فعال 
فضای مجازی مورد توجه قرارگرفته حذف 
افراد منتسب به جریان اصالح طلب است. 
شده: نوشته  ها  سایت  همین  از  یکی   در 

 »هرکس به اصالح طلب ها سالم هم کرده 
حذف شده است«. البته رفت و آمد برخی 
چهره های حذف شده به فرمانداری های این 
حوزه در این روزها نشان از تالش شان برای 
 بازگشت به چرخه انتخابات را دارد اما گفته 

می شود نوع رد صالحیت برخی به نحوی 
است که امیدی برایشان باقی نگذاشته است. 
در حالی که نارضایتی ها و اظهارنظرهایی 
در مورد حذف اصالح طلبان در روند تایید 
صالحیت ها در نقاط مختلف کشور و البته 
خراسان جنوبی مطرح می شود، منابع آگاه 
اعالم کرده اند: به هیچ وجه کسی به دلیل 
وابستگی به جریان یا گروه رسمی خاصی در 
کشور رد صالحیت نشده و اسناد و مدارک 
در مورد دالیل تأیید نشدن افراد طبق مواد 
قانون انتخابات وجود دارد. در همین روند 
اصالح طلبان استان نیز در فضای رسانه ای 
... به نتایج تأیید صالحیت ها اعتراض  و 
کرده اند اما جریان اصولگرا موضع گیری 

خاصی در این مورد نداشته است. 

چند دستگی اصالح طلب ها 

در این بین شنیده های آوا حکایت از آن دارد 
که جریان اصالحات به دلیل چند دستگی 
هنوز به نتیجه واحدی در خصوص حمایت 
از کاندیداها نرسیده اند و پس از اعالم آمار 
سیاسی  جریان  این  نوعی  به  تاییدشدگان 
نتیجه را در برخی حوزه ها به جریانات مقابل 
واگذار کرده است.  اختالف نظر در این جریان 
سیاسی تا جایی پیش رفت که شورای ائتالف 
اصالح طلبان در بیانیه ای عدم حمایت خود 
را از هیچ کاندیدای اعالم کرد و کاندیدای 
شاخص این جریان در انتخابات قبل نیز در 
چند مصاحبه با رسانه های اصولگرا ، با حمله 
شدید به یکی از کاندیداها از نبود اجماع روی 
گزینه ای خاص سخن گفت. هر چند این 

اقدامات و اظهارات،  واکنش های متفاوتی 
داشت اما شنیده ها حاکی از آن است که 
انتقادات فراوان درون جریانی به این اقدام 
وی نیز شدت گرفته و به نوعی عملکرد او  را 

خدمت به جریان مقابل تعریف کردند.

ائتالف جدید اصولگرایان

در نقطه مقابل اصولگرایان نیز بیکار ننشسته 
و با تشکیل یك ائتالف، از کاندیداهای همسو 
با جریان فکری خود دعوت کردند تا به گزینه 
واحد و نهایی برسند. شنیده ها حاکی از آن 
است که نوع مدیریت برنامه های این ائتالف 
اعتراضاتی را بین این جریان نیز ایجاد کرده 
است و بسیاری از داوطلبان در این گرایش 
سیاسی از امضای تعهد نامه ای که آنها را 
ائتالف می کرد،  نظر  از  تبعیت  به   مجبور 
سر باز زده اند و به نوعی به ساز وکار انتخاب 

کاندیدای نهایی معترض بوده اند.
در این حال شنیده ها حکایت از آن دارد که 
انتخابات درون ائتالفی این جریان نیز بعد 
از حضور تمام نامزدها دایره انتخاب را به 
۱3 نفر و سپس 5 نفر محدود کرده است 
هر چند یك پیج اینستاگرامی مرتبط با یك 
فعال سیاسی اصولگرا در صفحه خود بدون 
اشاره به شخصی خاص نوشت: جالب آن 
است که در انتخابات اولیه ائتالف، پس از 
رأی گیری نام یکی از رقبای تعریف شده 
خارج از این ائتالف به عنوان کاندیدای واحد 

از رای گیری بیرون آمده است. 

قاین و یک انصراف سوال برانگیز

 در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه ، ۷ نفر تأیید 
صالحیت شده اند. این خبر درحالی اعالم شده 
که شب قبل انصراف موسی قربانی نماینده 
ادوار مجلس در فضای مجازی منتشر شده 
بود. او در پیامی این طور آورده است ضمن 

عذر خواهی از همه کسانی که باعث کدورت 
همشهریان  استحضار  به  شدم   خاطرشان 
می رسانم بنابرمصالحی از حضور در انتخابات 
انصراف دادم. او اعالم کرده که میدان شرکت 
برای همگان فراهم بود، براساس برنامه ای 

که داشتم اوال به همه افرادی که تمایلی به 
حضور در انتخابات داشتند توصیه کردم که 
منتظر تصمیم من نباشند، ثبت نام کنند تا 
امروز مدعی من نباشند، ثانیا ساعت آخر آن 
هم در تهران ثبت نام کردم تا برای هیچ کس 
مزاحمتی ایجاد نکرده باشم. او در سایت خود 
هم آورده، اگر امروز صحنه را ترک مي کنم 
بر اساس تکلیف شرعي است و معتقدم همان 
طور که بر اساس تکلیف گاهي باید آمد گاهي 
هم بر اساس تکلیف باید رفت. او همچنین 
در بخشی از این مطلب تاکید کرده: به عقیده 
که  کساني هستند  کاندیداها  میان  در   من 
در  و  بود  امیدوار  آنان  توانایي  به  توان  مي 
بر خواهند  از عهده کار  آوري  صورت رأي 
آمد. اینجانب همیشه تالش کردم که نیرویي 
جوان و پر طراوت به میدان آید ولي دوستان 
زیر بار نمي رفتند که بحمد ا... در این دوره 
شاهد حضور چنین چهره هایي هستیم. قربانی 
همچنین نوشته است که اینجانب به دنبال 
پست و مقام نیستم و تنها قصدم خدمت بود 
با مشکالتي که در مسیر آن مي دیدم از ادامه 
فعالیت انتخاباتي انصراف دادم. او دالیلی چون 
تخریب هاي ناجوانمردانه، دخالت غیر قانوني 
مسئولین اجرایي انتخابات، مشاوره برخي افراد 
دلسوز و بي مهري بعضي دوستان غیر منصف 
را برشمرده و عنوان کرده که نمی توانستم 

شاهد شکست خود و دوستانم باشم.

پایان جدال در قاین

حضور قربانی و دیگر چهره های شاخص 
در میان داوطلبان انتخابات، دوقطب جدال 

برانگیزی را در این حوزه ایجاد کرده بود 
که به گفته برخی از سویی رقابتی پرشور 
را ایجاد می کرد و از سویی قطب مخالف، 
این  در  را  بدهید  به جوانان میدان  چالش 
انصراف  از  پس  بودند.  کرده  ایجاد  حوزه 
ها  صالحیت  تایید  نتایج  اعالم  قربانی، 
های  رقابت  از  ها  چهره  برخی  حذف  و 
مرحله  این  تا   ، حوزه  این  در  انتخاباتی 
وجدی،  مصطفوی،  جاللی،  اسحاقی، 
بصیری، عباس زاده و حسینی مقدم تأیید 
در  انتخاباتی  تکاپوی  اند.  شده  صالحیت 
از  پس  متفاوتی  کامال  رویکرد  حوزه  این 
خود  به  ها  صالحیت  تایید  نتایج  اعالم 
که  شده  تایید  های  چهره  است.  گرفته 
شده  شناخته  حوزه  این  مردم  برای  کمتر 
اند، فضایی برای معرفی بیشتر کاندیداها را 
نیاز دارد تا مردم در مسیر انتخاب آگاهانه ، 

فردی موثر را برای این منطق برگزینند. 

واکنش ها در حوزه انتخابیه 4 گانه 

در  که  کاندیداهایی   ، ها  شنیده  براساس 
سرایان  و  بشرویه  طبس،  فردوس،  حوزه 
برای انتخابات مجلس تأیید صالحیت شده 
نصیرایی،  مجید  پور،  فردوسی  محمد  اند، 
محمد نصیری، محمدکریم عابدی، مهدی 
ابراهیمی، فرزین سلطانی، زهرا علیزاده ثانی، 
محمد شرفی، محمد بخشی محبی، محمد 
حسن چمنزاری و عباس عامری هستند. 
براساس شنیده ها رد صالحیت ها در این 
حوزه هم برای برخی به نوعی بوده که بعید 
است به درخواست ها برای تجدیدنظر پاسخ 

مثبتی داده شود.

 حوزه آرام و بی حاشیه

در حوزه نهبندان و سربیشه، در میان تأیید 
نام نظر افضلی، نماینده  صالحیت شدگان 
حسین  عنایتی،  اسحاق  حوزه،  این  فعلی 
هاشم  ، محمد محمودی، صادق  خسروی 
پور، علی اصغر بخشی، مهدی فرجامی فرد، 
حسن احراری و مرضیه مینایی دیده می شود 
و کاندیدای شاخص و رقیب اصلی دور قبلی 
نیز در این دوره تایید نشده است. البته این 
اسامی به صورت غیر رسمی به دست آمده 
این  در  آرام  ها، فضایی  اساس شنیده  بر  و 
حوزه پس از اعالم تایید صالحیت ها وجود 
دارد. برخی داوطلبان رد صالحیت شده چندان 
شناخته شده نیستند بنابراین نتیجه اعالمی تأثیر 
چندانی بر دامنه رقابت در این حوزه نگذاشته و 
کاندیداها در انتظار زمان رسمی تبلیغات برای 

شروع فعالیت های مربوط هستند. 
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راهسازی  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
کوه پیما بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1343 و شناسه ملی 10360030613 به استناد 
 1398/09/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
حسن  آقای   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بهارشاهی به شماره ملی 0650326679 به سمت 
به  بهارشاهی  فرهاد  آقای  و  مدیره  رئیس هیئت 
شماره ملی 0653234651 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای سید هادی شمس آبادی به 
شماره ملی 0640336159و آقای احسان تیموری 
امید  آقای  به شماره ملی 3621636072 و  نژاد 
خانم  و  ملی0650177576  شماره  به  عبدالهی 
 0653179901 ملی  شماره  به  بهارشاهی   فریبا 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و 
همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
حسن بهارشاهی )رئیس هیئت مدیره( به همراه 

مهرشرکت معتبرخواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )720502(

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده
 )نوبت اول( شرکت پروشات گستر خاوران 

)سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۴۶۰۳     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۶۰۶۵۵

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
پروشات گستر خاوران روز سه شنبه 98/11/8 ساعت 
7 صبح در محل دفتر شرکت واقع در خیابان غفاری 
20 - پالک 209 برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا 
رسانند هم  به  حضور  جلسه  در  شود  می   دعوت 

 یا وکیل خود را از بین اعضا معرفی نمایند. 
دستور جلسه: اصالح ماده اساسنامه و تغییر آدرس 

هیئت مدیرهشرکت

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت  از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره: 24۸0  و شناسه ملی: ۱036004۱۸32 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
)سهامی خاص( می رساند: جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت 
مذکور رأس ساعت 10 و 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 در محل استان خراسان 
جنوبی، شهرستان بیرجند، بلوار امام رضا )ع(، جنب مزار دره شیخان، تاالر پذیرایی صدف به 
شماره کدپستی 9716933119  برگزار می گردد. )تلفن 32316021- 056( بدینوسیله از کلیه 
سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی 
نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر 

درمحل مذکور حضور به هم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )راس ساعت 10 ( 

1( استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت 2( ارائه گزارشی از پیگیری 
های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی

3( بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال 1398 4( بررسی و 
تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1399 

5( ایجاد انبار بورس کاال برای زعفران و سایر محصوالت استراتژیک استان 6( بررسی و تصویب 
تهیه و تدوین زنجیره های تولید برای محصوالت استراتژیک استان.

 ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )راس ساعت 11( : 1(بررسی و تصویب نقل وانتقال سهام
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم در 

هیئت مدیره شرکتدفتر صندوق آماده می باشد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند "وحدت"
به شماره ثبت: ۱۷6 و شناسه ملی ۱036000۸۵۷۷ در حال تصفیه )نوبت سوم(

در اجرای ماده 225 اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
که نسبت به شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند "وحدت" در حال تصفیه ادعایی دارند 
دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه 
شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران 14 و کدپستی 9717678335 مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
محمد حسین موحدی – مدیر تصفیه تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند" وحدت"

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن شماره 2 نیروی انتظامی بیرجند
به شماره ثبت: ۷6۱ و شناسه ملی: ۱036002494۸ در حال تصفیه )نوبت سوم(

در اجرای ماده 225 اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا 
حقوقی که نسبت به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 نیروی انتظامی بیرجند در حال تصفیه ادعایی 
دارند دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر 
تصفیه شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران 14 و کدپستی 9717678335 
مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته 

 رمضان زنگوئی – مدیر تصفیه مسکن شماره 2 نیروی انتظامی بیرجندنخواهد شد. 
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تأمین 363وسیله گرمایشی برای نیازمندان استان

۳۶۳ عدد بخاری گازی ویژه مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی خریداری و توزیع می شود. به گزارش صداوسیما، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینی استان ارزش این تعداد بخاری های را ۱۴۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعالم کرد. نخعی همچنین از تأمین ۱۵۴ عدد آبگرمکن گازی به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان 

ویژه مددجویان زیرپوشش این نهاد خبر داد. وی گفت: این تعداد وسایل گرمایشی با اولویت مناطق حاد محروم و مرزی بین مددجویان زیرپوشش این نهاد توزیع خواهد شد.
با عرض سالم لطفا شهرداری محترم 
ازچاله  پرشده  بزنند  کارگر۵  به  سری 
که نه چاه این چندمین پیام است که 

شهرداری توجه نمی کند.
9۱۵...8۳9
فرماندار،  استاندار،  محترم،  مسئولین 
شهردار و شورای شهر بیرجند، با سالم 
اهالی محروم  برای جنوب شهر  لطفا 
سراب جلسه بگذارید و امکانات رفاهی از 
جمله پارک، زیر گذر عابر پیاده )از ابتدای 
خیابان اصلی تا خیابان رضویه اختالف 
ارتفاع وجود دارد که  با طراحی درست 
اجرای می شود( آسفالت خیابان اصلی 

سراب را مصوب و اجرایی کنید.
9۱۰...۶۳۱
جالب است هزینه مصرف آب یا برق 
هزارتومان  حدود ۳۰  دوماه  هر  منزل 
برای یکماه حدود  گاز  اما قبض  شده 
۱۴۰ هزارتومان صادرشده وقتی به اداره 
گاز مراجعه کردیم فرمودند )مبلغ شما که 
خوبه، بعضی قسمتهای شهر دعاشون 
هست که از ۲۰۰هزار تومان بیشتر نشود( 
گفتم من که نه پکیج دارم نه گرمایش 
ازکف ونه موتورخانه، در غیر زمستان هم 
شاید حدود 8 هزار تومان قبض می آمده، 
فرمودند )این که عادی است در زمستان 
مصرف گاز ازیک مقداری که باالتر شد 
محاسبه تصاعدی می شود( مگر شاخص 
مصرف شما به چه منوالی است که یک 
خانواده در حالت عادی از سرما یخ نزده 
وتوان پرداخت قبوض را داشته باشند 
لطفا در فرمولهای محاسباتی وشاخص 
مصرف تصاعدی خود تجدید نظر نموده 
وکمی رحم داشته باشید قبض های گاز 
راهم مانند دیگرقبوض دوماهه کنید و از 
جیب مردم مظلوم وساکت هزینه نکرده 

وسرمایه جذب نفرمایید.
9۱۵...۱98

یک پیشنهاد برای اتاق اصناف داشتم 
کالس  کسبه  برای  اینکه  جای  به 
های  توجیهی اصناف برگزار کنید. مثل 
راهنمایی  و رانندگی کتابچه ای با مزمون 
کالس چاپ و به کسبه بدید مطالعه 
 کنند سپس از آنها آزمون بگیرید. فکر 

می کنم موثر تر واقع شود.
9۱۵...۴۲۳

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

استفاده از ظرفیتهای بومی

سالم آوای عزیز، در روزنامه دیروز 
دو مطلب باعث خوشحالی بنده بود 
در  جدید  شغل  هزار   ۵ ایجاد  اول 
نیروهای  کلیه  امیدوارم  که  استان 
الزم برای این مشاغل از افراد بومی 
از  استفاده  دیگری  و  شود  استفاده 
معدن  بحث  در  در  بومی  مشاوران 
است. در دانشکده ی ما دانشجویان 
معدن با استعداد زیادی بود که وقتی 
به آنها نگاه میکردم با خود می گفتم 
آخرش که چه در این استان، مگر 
آنهاست؟  انتظار  در  سرنوشتی  چه 
همت  به  که  خوشحالم  خیلی  اما 
استاندار می شود از تمام این ظرفیت 

های بومی استفاده کرد.
ف. م از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

آمادگی استان برای کمک

 به سیل زدگان استان  همسایه 

گروه خبر-  استاندار خراسان جنوبی در 
گفت و گوی تلفنی با استاندار سیستان 
و بلوچستان از آمادگی کمک رسانی به 

مناطق سیل زده این استان خبر داد.
همتای  با  گو  و  گفت  در  معتمدیان 
آمادگی  موهبتی،  احمدعلی  خود، 
خراسان جنوبی را برای کمک رسانی 
سیل زده  مناطق  به  امدادرسانی  و 
سیستان و بلوچستان اعالم کرد. وی 
تأکید کرد: خراسان جنوبی برای ارسال 
امکانات مورد نیاز و اعزام امدادگر به 
مناطق سیل زده استاِن همسایه خود 
آمادگی کامل دارد. شب گذشته یک 
دستگاه تریلی حامل ۴۰۰ دستگاه چادر 
خراسان  استان  احمر  از سوی هالل 
جنوبی به مناطق سیل زده سیستان و 

بلوچستان ارسال شد. 
و  کشاورزی  زیربنایی،  بخش های 
واحدهای مسکونی شهری و روستایی 
این استان در سیالب ۲۰ تا ۲۲ دی ماه 
دچارخسارت جدی شده است. مدیرکل 
و  سیستان  استانداری  بحران  ستاد 
بلوچستان اعالم کرد: در سیالب اخیر 
۳۱ محور اصلی و فرعی استان مسدود 
شده بود که با فروکش کردن آب و 
تالش راهداران هم اینک ۲۰ محور 
فرعی همچنان بسته و بقیه مسیرها 

بازگشایی شده است. 
 ۱۷9 ارجمندی  عباسعلی  گفته  به 
در  بلوچستان  و  سیستان  روستای 
سیالب اخیر دچار قطعی برق شدند که 
با تالش نیروهای این حوزه برق ۴۵ 
روستا وصل شده است.همچنین شبکه 
سیستان  روستای   ۲۴۵ آب  توزیع 
با  از مدار خارج شد که  بلوچستان  و 
این  کارشناسان  روزی  شبانه  فعالیت 
حوزه، آب ۲۱ روستا وصل شده است. 
وی نجات سه هزار گرفتار سیالب و 
اسکان ۲8۵ خانوار سیل زده سیستان 
امدادی  چادرهای  در  بلوچستان  و 
از  بخشی  را  احمر  هالل  جمعیت 
در  اخیر  سیالب  شده  انجام  اقدامات 

استان اعالم کرده است.

جوابیه  های شهرداری 
بیرجند

*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری در خصوص اجرای پارک در 
محله سراب به استحضار می رساند 
عملیات احداث پارک حاشیه بلوار پیامبر 
اعظم )ص( در وردی سراب در برنامه 

شهرداری قرار دارد.
*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری در خصوص آسفالت خیابان 
نیروی هوایی به استخضار می رساند 
آسفالت نیروی هوایی در برنامه دستور 

کار فاضالب قرار دارد. 
*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری در خصوص آسفالت فاصله 
حدود ۱۰۰ متری بین بلوار موسی بن 
جعفر )ع( تا کمربند شمالی بیرجند به 
استحضار می رساند موضوع آسفالت 
انتهای موسی بن جعفر )ع( تا کمربندی 
در خارج از محدوده خدماتی شهر بیرجند 
قرار دارد و جزو وظایف شهرداری نیست.

* بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری 
و  جوی  ریختن  فرو  خصوص  در 
جنب  فتح  خیابان  کنار  های  جدول 
پارک توحید به استحضار می رساند 
شهرداری بررسی های الزم به منظور 
اجرای مجدد جوب و جدول گذاری 
خیابان فتح را در دستور کار قرار داده 
و پیگیری های الزم در این خصوص 
در حال انجام می باشد که ان شاء ا... 
به محض تخصیص اعتبار در برنامه 

کاری شهرداری قرار خواهد گرفت.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

نوید کار برای3۰۰ مددجوی  بهزیستی استاندانشگاه بیرجند 2 رشته جدید گرفت
رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه   بیرجند 
گفت: مجوز راه اندازی دو رشته مهندسی پزشکی و 
مدیریت دولتی در دانشگاه بیرجند از سوی وزارت علوم، 
گزارش صداوسیما،  به  شد.  اخذ  فناوری  و  تحقیقات 
رستمی نژاد افزود: با موافقت شورای گسترش ، مجوز 
راه اندازی این دو رشته برای سال تحصیلی آینده در 
این دانشگاه اخذ شد.  وی با بیان اینکه دریافت  مجوز  
این رشته ها  بر اساس سیاست های توسعه رشته ها در 
دانشگاه بیرجند، به ویژه توسعه متوازان رشته ها در مقاطع 

برای رشته  این مجوز  براساس  افزود:  مختلف  است، 
مهندسی پزشکی ۶۰ دانشجوی روزانه و ۲۰ دانشجوی 
شبانه و در رشته مدیریت دولتی ۳۵ دانشجوی روزانه و 
۱۵ دانشجوی شبانه در مهر سال آینده پذیرش خواهند 
شد. هم اکنون ۳۵۳ کد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی 
در این دانشگاه فعال است که از این تعداد ۵۵ رشته در 
مقطع دکترا، ۱۷9 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۱۱ 
رشته در مقطع کارشناسی و 8 رشته کاردانی است که در 

مجموع در این کد رشته ها تحصیل می کنند.

ایرنا - مدیرکل بهزیستی استان گفت: امسال با پرداخت 
۱۱۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه زمینه اشتغال حدود 
۳۰۰ معلول و مددجو زیرپوشش این نهاد در استان فراهم 
شد. عرب نژاد افزود: سقف مبلغ تسهیالت تا ۵۰۰ میلیون 
ریال در نظر گرفته شد و به متقاضیان طرح های کسب 
و کار خرد، خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت  شده 
است. وی گفت: در صورت پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت، زمینه اشتغال افزون بر ۷۰۰ نفر در حوزه های 
دامداری، کشاورزی، فروشندگی و تعمیرات انواع ماشین 

آالت و لوازم برقی و خانگی فراهم خواهد شد. مدیرکل 
بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: اکنون حدود 8۰ 
طرح خوداشتغالی مددجویان زیرپوشش بهزیستی که 
بیشتر آنان معلول هستند، برای دریافت تسهیالت از 
بانک های عامل در انتظار دریافت وام است. وی افزود: 
بهزیستی در راستای حمایت از اشتغال پایدار معلوالن به 
کارفرمایانی که توانخواهان بهزیستی را به کار گیرند به 
ازای هر معلول ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.

تکرار دغدغه های ترافیکی بیرجند پس از یکسال

وعده گره گشایی ترافیکی تا آخر  دی 
تراکم  قبل  دهه  یک  تا  آبادی-  مهدی 
شهروندان  دغدغه  ترافیک،  و  خودروها 
و  کم  اکنون  اما  شد  نمی  تلقی  بیرجندی 
هزار   ۲۳۰ شهر  در  معضل  یک  به  بیش 
کم عرض  معابر  است.  تبدیل شده  نفری 
و افزایش خودروهای شخصی باعث تراکم 
وسایل نقلیه در ساعات خاصی از روز به ویژه 
در خیابان های طالقانی، مدرس، منتظری و 
جمهوری اسالمی شده و متولیان این حوزه 
باید سریعتر برای رفع آن چاره جویی کنند. 
دی ماه سال گذشته از مطالعه طرح جامع 
حمل و نقل ترافیک مرکز استان خبر دادیم 
اما باگذشت یک سال از آن تاریخ تاکنون 
اقدامی برای حل  معضل ترافیک شهر نشده 
است. مسئوالن شهری البته وعده ای برای 
تعیین راهکارهای عملی حل این مشکل تا 

پایان این ماه می دهند.

ترافیک هر روز بدتر از دیروز
احمدی، شهروند بیرجندی با انتقاد از وضع 
خیابان های بیرجند می گوید: شریان اصلی 
ترافیکی شهر خیابان های مدرس، طالقانی و 
منتظری است که هیچ اتفاق اتفاقی برای رفع 

مشکل ترافیک دراین معابر رخ نداده است. وی 
می افزاید: بیش از ۱۶ سال  از ارتقا بیرجند 
به مرکز استان می گذرد، اما کار خاصی برای 
تعریض خیابان های اصلی شهر انجام نشده و 
با افزایش جمعیت و وسایل نقلیه در بیرجند ، 
ادامه این وضع مشکالت ترافیکی زیادی برای 

این شهروند  به همراه خواهد داشت.  مردم 
اضافه می کند: پارک کردن خودروها در کنار 
خیابان هایی همچون طالقانی، مدرس، مفتح و 
منتظری باعث افزایش ترافیک در این خیابان 

های کم عرض شده است.

سیروسی، کاسب خیابان طالقانی که سال 
گذشته هم درباره ترافیک بیرجند  با اوصحبت 
کردم، دوباره همان گالیه ها را تکرارمی کند 
و می گوید: هیچ تغییری در ترافیک بیرجند 
ایجاد نشده و وضع خیابان های مانند سال 
گذشته است. وی با بیان اینکه نکته جدیدی 

برای وضع ترافیکی بیرجند ندارد، اضافه می 
کند: گزارش های زیادی در این باره گرفته 
شده و خودم چندبار با روزنامه ها و سایت 
های خبری در این باره گفتگو کردم اما هیچ 

تغییری ایجاد نشده است.

مردم تا کی معطل باشند؟
باقری یکی دیگر از شهروندان بیرجند با اشاره 
به مطالعه جامع حمل و نقل ترافیک، این سوال 
را مطرح می کند که تاکنون آیا شهرداری در 
باره طرح ترافیک به جمع بندی نرسیده است؟ 
تا چه زمانی مردم باید معطل طرحی باشند؟ وی 
با انتقاد از مسئوالن تصریح می کند: بسیاری 
از خیابان های بیرجند نظیر مفتح، طالقانی، 
مدرس، منتظری در ساعاتی از روز ترافیک 
سنگینی را تجربه می کند و جز وعده وعید 
سخنی از مدیران شهری شنیده نمی شود. این 
شهروند اضافه می کند: در خیابان طالقانی که 
در برخی مواقع قفل می شود باید چنین مجتمع 
تجاری احداث شود؟ باقری در پاسخ به این 
سوال که آیا استفاده از حمل و نقل عمومی 
باعث کاهش ترافیک خواهد شد، می گوید: این 
موضوع مانند مسکن است و درمان نهایی برای 
حل موضوع ترافیک بیرجند نیست هرچند که 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی نیز آنچنان 

که باید باشد فراهم نیست.

وعده ای برای آخر دی 
معاون عمرانی شهرداری در گفتگو  با خبرنگار 

آوا در این باره می گوید: آخر دی ماه اولین 
گزارش مطالعه جامع ترافیک برای شهرداری 
ارسال می شود. علی عدل ادامه می دهد: 
ساله  چند  این شرکت  با  قرارداد شهرداری 
است و هنوز در سال اول قرارداد هستیم. وی 
اضافه می کند: مشاور طرح جامع ترافیک 
در ماه های گوناگون ) تابستان، آغاز سال 
و  پرداخته  نقاط  بررسی  به   )... و  تحصیلی 
مدل سازی می کند و سپس نتایج را برای 

شهرداری ارسال می کند.

ترافیک بیرجند حل خواهد شد؟
ترافیک بیرجند تا چندی پیش چالشی برای 
انگاشتن  با ساده  اما  نبود  مدیریت شهری 
این موضوع، کم کم به معضلی برای  مرکز 
خراسان جنوبی تبدیل شده است و هرچند 
راهکارهایی  تاکنون  ترافیک  امور  متولیان 
برای رفع یا کاهش این معضل در دستور 
کار قرار داده اند، اما خیابان های اصلی شهر 
همه روزه با ترافیک سنگینی مواجه است.  
حاال این سوال مطرح است آیاطرح مطالعه 
جامع حمل  ونقل، توانایی حل مشکالت 

ترافیکی بیرجند را خواهد داشت؟

نت
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تلفن تماس: ۰۹۱۵363۵۸۵3   از ساعت ۹ تا ۱2 و ۱۷ تا ۱۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

کویر  سکنی  سایبان  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 3926 و شناسه 
صورتجلسه  استناد  به   10360053575 ملی 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
1398/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
جواد سعادت نیا به شماره ملی 0653287453 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی قربانی به شماره 
ملی 0652518524 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )720344(

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی اجرای فاز اول احداث سالن ورزشی سقف کوتاه 
شهرستان طبس به شماره 2098000165000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/10/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 9 صبح مورخ  98/10/24 لغایت ساعت 19 مورخ 98/10/25 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 98/11/06 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه 98/11/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف :

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مفتح 27 – استادیوم آزادی – اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32۰444۰۰ - 32۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱6۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به 

ارزیابی کیفی پیمانکار جهت بازسازی ساختمان اداری خود از طریق مناقصه محدود با مشخصات 
زیر اقدام نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات بازسازی ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی به روش مدیریت فنی و اجرایی پیمان

محل اجرای کار و مدت زمان اجرای پروژه:استان خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان مدرس- 
خیابان سعیدی غربیدستگاه مناقصه گذار: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

شرایط پیمانکار متقاضی: دارای پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان از وزارت راه 
و شهرسازی یا گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/10/28
محل توزیع اسناد: خراسان جنوبی- بیرجند - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه 28 دی ماه 1398
 الزم به ذکر است، کارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

3.indd   1 ظ.ب 05:47:41   14/01/2020

site.indd   3 ظ.ب 08:30:36   14/01/2020



موفقیت و انرژی

 افراد موفق

شاد و انرژی مثبت

برای شاد بودن و انرژی مثبت داشتن، نمی توان 
ادبیات زشت و ناپسند گفتاری و نوشتاری داشت. 
سعی کنید، فرهنگ صحبت کردن شما شبیه 
فرهنگ صحبت کردن فردی فرهیخته باشد. حتی 
در بدترین شرایط که گستاخی یا سخن ناپسند و 
رکیکی به شما گفته می شود ، برای احترام به 
وجدان خود و تالش برای حفظ روحیه آرام و صبور 
انرژی مثبت خود، تامل کرده و با ادبیات شایسته 
و فاخر، پاسخ طرف مقابل را بدهید. خیلی اوقات، 
پاسخ محترمانه و فاخر، طرف مقابل را از رفتار 

ناهنجارش، پشیمان می کند.
 نوشته های مثبت بخوانید و بنویسید و جمالت 

قشنگ را همواره در ذهن خود مرور کنید.

افراد موفق هنگام ناهار چه می کنند؟

می توانید با استفاده بهینه از وقت ناهار مسیر دست 
یافتن به قله های موفقیت را کوتاه کنید

دست یافتن به قله های موفقیت زمان بر است. 
خوشبختانه می توانید با استفاده بهینه از وقت 
ناهار این مسیر را کوتاه کنید.به طور معمول پنج 
ساعت در هفته وقت ناهار دارید. آن چه در ادامه 
می خوانید به شما کمک می کند از این زمان 

به درستی استفاده و آن را مدیریت کنید:
ترک کردن محل کار: این کار یک راه اساسی 
برای استفاده صحیح از وقت ناهار است. ترک 
کردن محل کار فرصتی برای شما فراهم می کند 
تا از شلوغی به دور باشید و تجدید قوا کنید. اما 
اگر در این زمان در اتاق کارتان باشید، همکاران و 

رئیس تان برای کار به شما مراجعه می کنند.
کنترل کردن و زیر نظر داشتن زندگی کار سختی 
نیست. به همین علت است که افراد موفق عادت 
ناهار  وقت  در  مثال  برای  دارند.  بازنگری  به 
مرور  را  فرستاده اید  که  ایمیل هایی  می توانید 
کنید تا بدانید اقدامات بعدی چیست.یا می توانید 
با مراجعه به تقویم به قرارهایی که در طول هفته 
دارید نگاهی بیاندازید. هر دوی این کارها تمرینی 

هستند که شما را در زمان جلو می برند.
برای  کردن  ورزش  که  می دانند  موفق  افراد 
این  است.  ضروری  جسم  و  ذهن  سالمت 
افراد قسمتی از وقت ناهار را به ورزش کردن 
اختصاص می دهند. مثاًل پیاده روی می کنند و 
یا چند حرکت نرمشی انجام می دهند. ورزش 
کردن راه مناسبی برای کاهش استرس ناشی 

از محیط کاری است.

این گیاهان
 باعث افزایش حجم شیر می شود

شنبلیله یکی از مهم ترین و رایج ترین گیاهانی 
است که مصرف آن به خانم های شیرده توصیه 
می شود. یونجه نیز می تواند باعث افزایش حجم 

شیر شده،  یونجه آنتی اکسیدان های فراوانی دارد 
و میزان چربی های اشباع آن پایین است. گزنه 
آهن باالیی دارد و سرشار از انواع ویتامین ها و 
مواد معدنی است. در کنار افزایش شیر، گزنه 
می تواند در کاهش خستگی های دوران شیردهی 

هم کمک کند.

تسکین گرفتگی های 
عضالنی با خردل

شما می توانید از خردل زرد برای برطرف کردن 
فوری هر گونه اسپاسم عضالنی استفاده کنید، چه 
این اسپاسم در کمرتان باشد و چه شانه های تان. 

را  دهان تان  عصب های  می تواند  زرد  خردل 
تحریک کند که در نتیجه، عصب هایی را که 
موجب گرفتگی شده اند تحت تاثیر قرار می دهد.

خردل منبع خوبی از پتاسیم و کلسیم نیز هست که 
دو ماده  مغذی مهم و الزم برای حفظ استخوان ها 

و مفاصل و عضالت هستند.

به باعث نشاط و تقویت 
مغز و قلب می شود 

میوه به مقوی اما دیر هضم است. هم مصرف 
خوراکی و هم بوئیدن آن، موجب ایجاد حس 
نشاط و تقویت قلب و مغز می گردد. خوردن میوه 

به موجب تقویت معده و دهانه ورودی آن شده و از 
ریفالکس اسید معده به سمت باال جلوگیری می 
کند و از بدبویی دهان نیز جلوگیری می کند. میوه 
به خام دیرهضم بوده و به کندی از معده عبور کرده 

و به شدت موجب یبوست مزاج می گردد.

روغن زیتون را 
چگونه مصرف کنیم؟

که  است  روغن هایی  انواع  از  زیتون  روغن 
مقاومت خوبی مقابل گرما دارد. یعنی می توانیم 
آن را در پخت  و  پز و غذاهای سرخ کردنی هم 

استفاده کنیم اما خواص و ویتامین های روغن 
زیتون در دماهای باالتر به مرور کاهش می یابد. 
پس برای دم کردن برنج از روغن زیتون استفاده 
کنید.بعد از پخت خورشت ها چند قاشق روغن 
زیتون به آن اضافه کنید. مخصوصا قورمه سبزی 

که جا افتاده تر هم به نظر می رسد.

آهن کافی 
دریافت کنید

از دالیل سندرم پای بیقرار کمبود آهن است. 
کمبود آهن می تواند باعث سندرم پای بی قرار 
شود و باعث عالئمی مانند سوزن سوزن شدن ، 

سوزش ، خارش و احساس درد شدید و گرفتگی 
در پاها شود. این همچنین به خستگی در پاها 
منجر می شود.سعی کنید به مقدار کافی مواد 
مغذی در رژیم غذایی خود قرار دهید و غذاهایی 
پر از آهن مانند اسفناج ، کلم بروکلی ، لوبیا ، برنج 

قهوه ای و میوه های خشک بخورید .

منبع غنی آهن جگر گاو است به غیر از این ماده غذایی گوشت قرمز، زرده تخم مرغ و گوشت مرغ هم 
دارای آهن هم هستند اما مقدار آهن آن از جگر گاو کمتر است. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه برخی از خانوارها  که  قدرت خرید گوشت قرمز را ندارند یا به دالیلی مثل گیاه خواری نمی توانند 
گوشت قرمز یا جگر گاو یا تخم مرغ مصرف کنند می توانند از منابع گیاهی حاوی آهن تا حد زیادی از 
نیاز خود به این عنصر را  تامین کنند. به عنوان مثال حبوبات مثل عدس ، لوبیا چشم بلبلی ، لوبیا سفید و 
سبزی هایی مثل شوید ، جعفری و ترخون منابع خوب آهن گیاهی هستند. گندم یا عدس به صورت جوانه 
 زده نیز از منابع بسیار خوب آهن محسوب می شوند که می توانید آنها را همراه ساالد با آبلیمو میل کنید  

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

وجود یک میخچه در پا می  تواند هنگام راه رفتن یا ایستادن ناراحتی زیادی ایجاد کند. برای کاهش این 
مشکل می توانید کافور را امتحان کنید.کافور یک ضد عفونی کننده  قوی است که به درمان میخچه کمک 
می کند. روغن کافور فورا به داخل پوست نفوذ کرده و درمان را تسریع می کند. یک چهارم فنجان روغن 
نارگیل بکر را گرم کنید. یک قاشق غذاخوری روغن تربانتین و ۲ قاشق غذاخوری روغن کافور را به آن اضافه 
کرده و خوب مخلوط کنید، اجازه دهید این کِرم خانگی خنک شود. سپس پاهای تان را 5 دقیقه در آب گرم 
گذاشته و سپس کامال خشک کنید و روی میخچه تان بزنید. این کار را روزی ۲ تا ۳ بار انجام دهید. همچنین 
اگر ترک های پاشنه  پای تان ناراحت تان می کند، کافور راهکار خانگی خوبی برای برطرف کردن آن است. 

کافور کمک می کند درد ناشی از ترک تسکین پیدا کرده و فرآیند التیام تسریع شود.

درمان میخچه با کافورمواد غذایی جایگزین گوشت

کینه روان را بیمار می کند، وقتی خاطر ما از یک نفر 
رنجیده است، دائم و پشت سر هم از وی و خودمان که در 
موقعیت رنجش جوابش را نداده ایم، حرص می خوریم. 
حرص خوردن افراطی هم که نتیجه اش انواع و اقسام 

اضطراب، وسواس و افسردگی است.
  وقتی آدم از یک نفر کینه به دل می گیرد به ویژه اگر 
آن یک نفر نسبت نزدیکی با فرد داشته باشد، ذهن وی 
بخش بیشتر انرژی خودش را صرف فکر کردن به ظلمی 
می کند که بر او شده است. آن وقت است که کم کم تمام 

فکر و ذکر و هیجان و در نتیجه رفتار فرد را تحت تاثیر 
قرار می دهد.

 کینه دشمن آرامش است، تا وقتی ما از فردی رنجیده 
خاطر باشیم، تا این رنجش را برطرف نکنیم نه جدا شدن 
از آن نفر و نه انتقام از او آرام مان نمی کند یعنی به هر 
حال »رنجیدن« به عنوان یک موضوع تمام نشده در ذهن 

ما، باقی می ماند و آرامش زندگی مان را بر باد می دهد.
این که دیگران اشتباه می کنند و باعث رنجش خاطر 
ما می شوند، در کنترل ما نیست که از آن ها جلوگیری 

کنیم اما می توانیم با آگاهی بیشتر از احساس ناراحتی 
تا سر حد نفرت، راحت تر با آن کنار بیاییم. نفرت یکی 
انسان  تولد همراه  بدو  از  که  است  انواع هیجانات  از 
است.  هیجانات از جمله هیجان نفرت، زمانی در وجود 
آدم ها شدت می گیرد و به حسی دائمی تبدیل می 
در  درگیر می شوند حتی  آن  با  خیلی  افراد  که  شود 
افراد نمی خواهند این حس آزاردهنده در  اوقاتی که 
وجودشان باشد در چنین مواقعی می کوشند تا آن فرد 

یا شرایط آزاردهنده را از خود دور کنند. 

آسیب های کینه به دل گرفتن

آیه روز

به سوی آنان بازگرد که قطعا سپاهیانی بر ]سر[ ایشان می  آوریم که در برابر آنها تاب ایستادگی 
نداشته باشند و از آن ]دیار[ به خواری و زبونی بیرون شان می  کنیم. )سوره نمل/ آیه ۳۷(

سخن روز

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است 
که بکوشید همه را راضی نگه دارید. )اسوپ(
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

976813425

258469317

341572896

764235981

832196574

519748263

625387149

487951632

193624758

جدول سودکو

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
به تعدادی نیروی توزیع و بازاریاب آقا 
دارای سابقه کار، با حقوق ثابت و بیمه

 و یک نفر نیروی حسابدار خانم
 دارای سابقه کار نیازمند است.

09365403880 - 32230873

یم
ند

ازم
نی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ــ
رض

ع

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵ امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4

09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
            جک سقفی،لوله بولت و... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی، مخازن 

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به یک نفر نیروی 
فروش )خانم( و یک طراح )خانم(

 با سابقه کار نیازمند است.
۰۹۳۶۵۴۰۳۸۸۰ -۳۲۲۳۰۸۷۳ یم

ند
ازم

نی

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

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

0915   866   8002 
برگ سبز خودروی کمری xli۲۰۰۵ به شماره 

پالک ایران  ۷۴  ۵۵۵ س ۸۹ به نام علی 
راستگو به شماره ملی ۰۹۲۴۶۸۱۲۲۵ مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی پژو ۴۰۵ به شماره پالک 
ایران ۵۲  ۲۲۷ ج ۷۵ به نام علی راستگو 

به شماره ملی ۰۹۲۴۶۸۱۲۲۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ ۱۶۰۰i به 
شماره پالک ایران ۵۲  ۶۸۳ ب ۹۳ به نام سید 

ابوالفضل حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۹۷۲۰۲۸ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز خودروی پژو ۲۰۶ به شماره پالک 
ایران ۱۱  ۳۹۹ د ۶۳ به نام اسد ا... سلیم به 

شماره ملی ۰۶۵۱۰۶۰۸۶۹ مفقود گردیده
دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قو
مف

کارت دانشجویی اینجانب مریم مفرد به 
شماره دانشجویی ۹۳۲۰۵۲۷۴۶ و شماره 

ملی ۰۹۲۳۸۰۸۰۷۸ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف
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کشف 10 دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال در”طبس”

غالمی- رئیس پلیس آگاهی استان ار 
کشف 10 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
به ارزش یک میلیارد ریال درطبس خبر 
 : کرد  اظهار  حسینی  سرهنگ  داد. 
مأموران پلیس آگاهی  این  شهرستان 
هاي  دستگاه  نگهداری  از  اطالع  با 
مأموران  10  ارز دیجیتال،  استخراج 
دستگاه ارز دیجیتال و 10 دستگاه پاور 
به ارزش یک میلیارد ریال در یکی از 
روستاهای این شهرستان  کشف کردند.

حوادث

آبرسانی پایدار به هفت روستای نهبندان 

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان گفت: آبرسانی پایدار به هفت روستای شهرستان با جمعیت بیش از ۲۵0 خانوار در دست انجام است.محمد محمدی افزود: آبرسانی به سه روستای 
آتشکده سفلی، آتشکده علیا و دهو با بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و پیشرفت پروژه در بقیه روستاها نیز باالست.وی افزود: آبرسانی به این روستاها از مصوبات 

سفر استاندار خراسان جنوبی به نهبندان است و حداکثر تالش ما این است که با توجه به اینکه تنها برق رسانی این طرح ها باقی مانده، این پروژه ها در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

۲1 رشته قنات سربیشه در دست مرمت 

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: 
بازسازی و مرمت ۲1 رشته قنات این شهرستان 
با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۳1 میلیون تومان در دست 
انجام است. جوادی بایگی افزود: مرمت این 
تعداد قنات به طول هفت هزار و ۲۵۸ متر در 
حال انجام است. وی بیان کرد: از ابتدای امسال 
هم 11 رشته قنات به طول ۲ هزار و ۷۷۳ متر 
اعتبار ۶۶۳ میلیون تومان کمک  با  طول و 
بالعوض دولتی مرمت شده است. مدیر جهاد 
کشاورزی سربیشه گفت: با مرمت این قنوات به 
صورت میانگین حجم آبدهی قنوات نیم تا یک 

لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

استان در غم همسایه 
گروه خبر- مردم استان برای همدلی و کمک 
به تأمین نیازهای سیل زدگان در سیستان و 
بلوچستان، کمر همت بسته و برای جمع آوری 
 اقالم مورد نیاز و کمک های نقدی،  تالش
 می کنند. گروه های مردمی در نقاط مختلف 
بتوانند  تا  اند  آماده  مسئوالن  درکنار  استان 
سهمی در کاهش غمی که این روزها اهالی 
استان همسایه را در گیر کرده داشته باشند. 
در همین راستا دیروز دومین محموله دومین 
و  سیستان  سیل زدگان  به  کمک  محموله 
و  ارسال شده  جنوبی  خراسان  از  بلوچستان 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان می گوید: 
این محموله هزار بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۸00 
قوطی کنسروجات و هزار و ۵00 بسته حبوبات 
و ۲00 قوطی روغن است. شهریاری افزود: 
بسته های ۷۲ ساعته نیز شامل اقالمی از جمله 
برنج، روغن، حبوبات، قند و شکر، کنسروجات و 
خرمای خشک برای ۴ نفر است. او تأکید کرد: 
هموطنان کشورمان جهت اهدای کمک های 
نقدی خود برای جبران خسارات سیل زدگان از 

مسیرهای قانونی اعالم شده اقدام کنند.
رمز امنیت پایدار در مرز استان

صداوسیما- فرمانده مرزبانی کشور امنیت مرزی 
را نتیجه تعامل و همکاری خوب مرزنشینان 
در  خوشبختانه  گفت:  و  دانست  مرزبانان  با 
خراسان جنوبی همراهی و همدلی خوبی میان 
باعث  که  دارد  وجود  مرزبانان  و  مرزنشینان 
است.  مرز های شرقی شده  در  پایدار  امنیت 
سردار رضایی در دیدار با سران طوایف و عشایر 
درمیان گفت: ارتقاء دیپلماسی مرزی در دستور 
کار جدی فرماندهی مرزبانی است وی همچنین 
از تشکیل سازمان مرزیار خبر داد و افزود: به 
دنبال تشکیل سازمان جدیدی به نام مرزیار 
هستیم تا از ظرفیت مرزنشینان برای مراقبت 
دیدار  این  در  کنیم.  استفاده  بیشتر  مرز ها  از 
نمایندگان طوایف و عشایر خواستار بازگشایی 
بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳ و توجه 

بیشتر به مرزنشینان در مبادالت مرزی شدند.

هشدار زمستانه برای دامداران

گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
بیماری های مختلف مشترک دام و انسان 
طی زمستان در کمین جامعه انسانی بوده که 
مراقبت هرچه بیشتر دامداران و روستاییان را 
می طلبد. به گزارش مهر، اصغر زاده بیان کرد: 
باکتری و ویروس برخی از بیماری ها مانند 
تب برفکی و آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در 

فصل زمستان انتشار بیشتری دارند.

آموزش زیست محیطی برای 
سربازان 04

غالمی- امیر محمودی ارشد نظامی آجا در 
استان در دیدار مدیر کل محیط زیست با مهم 
خواندن آموزشهای زیست محیطی در بین 
سربازان گفت : این آمادگی در مجموعه این 
فرماندهی وجود داردتا با هماهنگی های الزم 
زمینه حضور کارشناسان و متخصصان محیط 
زیست برای آموزش سربازان در پادگان 0۴ 

بیرجند فراهم شود . 

و  واکسن  دارویی،  اقالم  نوع   ۳۷ *
کنسانتره  به ارزش یک میلیارد و ۸00 
میلیون تومان از داروخانه ها، مراکز پخش 
و ... بیرجند ضبط و جمع آوری شد. 
*معاون کمیته امداد امام خمینی استان 
گفت:کمک های نقدی و غیر نقدی به 
مراکز نیکوکاری در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال 1۶۶ درصد افزایش یافت.
*کارشناس اداره کل هواشناسی  استان 
گفت: با کاهش ابر و رطوبت، سرما و 
یخبندان شبانه  در برخی نقاط تشدید 
می شود و تا اوایل هفته آینده این شرایط 

در منطقه ماندگار خواهد بود.
*اسدا... جالل زاده سرپرست راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گفت: در 
پی بارش های سنگین  برف در سه روز 
اول هفته بیش از ۹ هزار و ۶00 کیلومتر 

از راه های استان برفروبی شده است.
و  آموزش  عمومی  روابط  *حسینی، 
پرورش استان گفت: تمامی مدارس 
ابتدایی و استثنایی شهرستان سربیشه 
و قاین به جز آرین شهر و اسفدن فردا 
به دلیل برودت شدید هوا تعطیل است.

اخبار کوتاه

غرفه کمک به سیل زدگان در نمایشگاه یادواره شهدای ورزشکار

محمود آبادی- مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: در حاشیه همایش شهدای ورزشکارکه فردا برگزار می 
 شود در غرفه ای از نمایشگاه آثار شهدا، کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان جمع آوری 
می شود. عزیزی درجمع خبرنگاران افزود: محل برگزاری دوازدهمین یادواره ۶۴ شهید ورزشگاه استان سالن 
ورزشی علوی بیرجند است و این یادوره به طور شاخص به نام شهید مدافع حرم بصیری پور برگزار می شود. وی 
با اشاره به رشته های ورزشی که شهدای استان در آن ها فعالیت داشته اند اعالم کرد: از این پس تکریم خانواده 
های شهدا در طول سال نیز توسط هیئت های ورزشی انجام خواهد شد.به گفته ی وی از میان ۶۴ شهید ورزشکار 
استان ۴۷ نفر اهل بیرجند هستند. این همایش ساعت ۸ و نیم صبح پنجشنبه در سالن ورزشی علوی واقع در بلوار 

شهید آوینی خیابان یاسمن برگزار خواهد شد.

شرط کمک مالی ورزش و جوانان به هیئت های ورزشی استان 

مهدی آبادی- مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت : اعتبارات امسال با ۷۵ درصد کاهش مواجه شده واگر هئیت 
های ورزشی استان گزارش مالی عملکرد سال گذشته خود را ارئه نکنند از کمک های اداره کل ورزش و جوانان بهره 
مند نخواهند شد. عزیزی در نشست با روسای هیئت ورزشی استان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد با اشاره به 
وضع نامناسب گزارش های هئیت های ورزشی، تصریح کرد: آگاهی نداشتن روسای هیئت های ورزشی از ارائه لیست 
های مالی مهم ترین علت این موضوع می باشد. به گفته او در ایام دهه فجر 1۷ پروژه ورزشی افتتاح و عملیات اجرایی 
طرح ورزشی آغاز می شود. و سند دو ساله ورزش و جوانان استان به وزیر ورزش و استاندار ارائه شده است که در این 
سند  منابع دریافتی هئیت های ورزشی و نحوه چگونگی آن دقیق مشخص شده است. در حاشیه جلسه بسیاری از 

نمایندگان سازمان های مردم نهاد از تمرکز مطالب ورزشی در سخنان مدیرکل ورزش و جوانان استان انتقاد کردند. 

تقدیر رئیس جمهور از برترین های ملی بخش کشاورزی استان

صداوسیما- ۹ نمونه بخش کشاورزی استان، در ۳۴ دوره معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی باحضور رئیس 
جمهور و مسئولین کشوری تجلیل شدند. کسب مقام برتر در بین ۳1 استان کشور برای سومین سال پیاپی، تنها درسایه 
تالش کشاورزان و همت مسئوالن کشاورزی میسر شد.رضا فروزانفر به عنوان مدیرنمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی 
از بیرجند، محسن احتشام به عنوان صادرکننده نمونه محصوالت کشاورزی از قاین، بهرام ساتلیخ محمدی به عنوان 
کارخانه دار نمونه تولید خوراک طیور و آبزیان از بیرجند، حمید قاسمی تولید کننده نمونه زعفران از قاین، جواد کامکاردالکه 
به عنوان شرکت تعاونی نمونه عشایر از زیرکوه، علی رمضانی بهره برداری نمونه اصالح و احیای اراضی واگذاری از 
سرایان، محمدحسین جعفری تولیدکننده نمونه نهال جنگلی از زیرکوه، فاطمه افقهی مدیرعامل نمونه صندوق اعتبارات 
خردزنان روستایی از سرایان و عبداللطیف آبدار مددنمونه ترویجی از درمیان به عنوان نمونه کشاورزی استان معرفی شدند.

تاکید بر پاسخگویی درباره آسیب های اجتماعی

مهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: مسئولین اجتماعی و فرهنگی به رسانه ها در زمینه آسیب های 
اجتماعی پاسخگویی دقیق داشته باشند. بهاری در نشست تخصصی نقش رسانه ها در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی اظهارکرد: در حوزه آسیب های اجتماعی نقش رسانه ها به واسطه ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین 
از تأثیرگذاری فراوانی برخوردار است. وی افزود: البته درخواست ما از رسانه ها و خبرنگاران این است که در زمینه 
آسیب های اجتماعی مواردی چون سخن گفتن با سند، حفظ حرمت و کرامت مردم را مراعات کنند تا زحمات 
آنان دچار حاشیه نشود.نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در  این نشست گفت:  در سال ۹۷ نمایشگاه 
آسیب های اجتماعی در آئینه مطبوعات استان را برگزار کردیم که این رویکرد در مرداد سال آینده و همزمان با روز 

خبرنگار در بستر گسترده ای ادامه خواهد داشت.

روزآمد

دستور معاون استاندار برای نیاز سنجی کمک به سیستان و بلوچستان 

باران تاالب نهبندان را زنده کرد

امور عمرانی  گروه خبر- معاون هماهنگی 
استاندار گفت: کمک ها به سیل زدگان استان 
همسایه پس از نیازسنجی در قالب نقدی و 
غیرنقدی، تجهیزات، ماشین آالت و... تهیه و با 
محوریت اداره کل مدیریت بحران استانداری 
در  میرجعفریان  شود.  ارسال  و  بندی  جمع 
ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران استان با تاکید بر ضرورت امدادرسانی 
به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان، 
افزود: دستگاه های اجرایی استان خراسان 

جنوبی باید برای امداد رسانی به استان های 
همجوار به ویژه سیستان و بلوچستان، آمادگی 

کامل داشته باشند.

پدیده  یک  سیل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طبیعی است و نباید نعمت الهی را به نقمت 
تبدیل کنیم، تاکید کرد: هر چه قدر در حوزه 

پیشگیری و پیش بینی مدیریت کنیم، حوادثی 
نظیر سیل، منجر به بحران و حوادث جبران 
ناپذیر نخواهد شد. در  این جلسه دستگاه های 
نحوه  و  آمادگی  تفکیک،  به  استان  اجرایی 
امدادرسانی به سیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان را اعالم کردند. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان هم با بیان اینکه تاکنون 
کمک ها در دو نوبت از خراسان جنوبی به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال 
شده گفت: آب معدنی، پتو، موکت و مواد غذایی 

فاسدنشدنی، دیگر اقالم غذایی مورد نیاز سیل 
زدگان است که مردم استان می توانند با مراجعه 
به پایگاه های هالل احمر، ۷1 مرکز نیکوکاری 
و نمایندگی کمیته امداد در استان به مردم 
سیل زده کمک کنند. شهریاری افزود: مردم 
همچنین می توانند کمک های نقدی خود را 
به شماره حساب های ۹۹۹۹۹ هالل احمر، نزد 
همه بانک ها، ۶10۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ بانک 
ملت، ۵۸۹۴۶۳1۸۵0۲۵۹۷۳0 بانک رفاه و یا 

با استفاده از کد دستوری # 11۲* واریز کنند.

سرپرست اداره محیط زیست نهبندان با اشاره 
به بارندگی های اخیر گفت: به دنبال این بارش 
ها حدود ۴0 درصد از ظرفیت تاالب  کجی 
آبگیری شده است. کوهستانی افزود: جغرافیای 
شهرستان نهبندان اعم از دشت های وسیع، 
کوه ها، رشته کوه های پراکنده، جنگل های بنه، 
تاق و بادامشک ها تنوع زیستگاهی مناسبی 

برای حیات وحش پدید آورده است.
به گزارش مهر وی با اشاره به تاالب کجی 
نمکزار بیان کرد: وجود این تاالب، کوه های 
احمد  تگ  بنه  جنگل های  مینیاتوری، 
شاهی و دیگر ارتفاعات شرایط خوبی برای 

گردشگری فراهم کرده است.
کوهستانی : امید است تا پایان سال آبی جاری 
ظرفیت تاالب آبگیری شود. سرپرست اداره 
محیط زیست نهبندان از مهاجرت پرندگانی 
مانند مرغابی سرسبز در زمستان سال جاری به 

تاالب خبر داد و افزود: تا یک ماه آینده پرندگانی 
مانند فالمینگو، حواسیر و انواع پرندگان آبچیلک 

به تاالب کجی مهاجرت می کنند.
کوهستانی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
به  باران  از  حاصل  آب های  هدایت  راستای 
تاالب بیان کرد: تمامی رودخانه های منتهی 
داد:  ادامه  است.وی  شده  الیروبی  تاالب  به 
همچنین موانعی مانند بند سارها و انحرافی های 

موجود در مسیر آب رفع شده است.
پیش ازاین به دلیل تداوم خشکسالی ها و 
سال  ها ی  بارندگی  مقدار  نکردن  کفایت 
آبی قبل،  تاالب کجی به مرحله خشکی 
کامل رسیده  بود و این باعث کاهش آمار 
پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی شده بود. 
خشکی این تاالب پیامدهایی چون تقویت 
پدیده ریزگردها  و افزایش گرد و غبار را در 

منطقه به دنبال خواهد داشت.
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بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان(

تاسیس شرکت جاوید گستر منتخب خاوران )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/10/07 به شماره ثبت 6133 
به شناسه ملی 14008872318 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پخش مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی ، شوینده ، مواد لبنی ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی به کلیه نقاط کشور، اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک ها 
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 انقالب ، خیابان انقالب ، 
کوچه انقالب 17 ، پالک 15 ، طبقه همکف کدپستی 9719743699 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدولی جاودان پور به شماره ملی 
0652450164 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی جاودان پور به شماره ملی 0653130570 دارنده 
 990000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای محمدولی جاودان پور به شماره ملی 0652450164
 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای مجتبی جاودان پور 
به شماره ملی 0653130570 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی وهمچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای آقای مجتبی جاودان پور )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )720501( 32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل مشتمل بر تحتانی و فوقانی و یک باب 
اتاق پالک 502 الی 504- اصلی واقع در قطعه یک بخش یک شهر بیرجند مورد تقاضای ورثه مرحوم علی خونیکی 

 در روز شنبه مورخ 1398/11/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک 
به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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.

تاريخ انتشار: 1398/10/25         علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ملی  شناسه  و   1026 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  کویر  بهساز  بیرجند  شرکت  تغییرات  آگهی 
شد: اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/04/06  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10360027634 
1 - آقای اسداله کاظمی نوزاد به شماره ملی 5239523479 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل 
براتی زاده به شماره ملی 0491884011 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی دزگی به شماره ملی 
0651983401به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای ابوالفضل 
براتی زاده به شماره ملی 0491884011 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای آقای اسداله کاظمی نوزاد )رئیس 

هیئت مدیره( و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضای آقای ابوالفضل براتی زاده و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )720123(

ملی  شناسه  و   3926 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  کویر  سکنی  سایبان  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360053575 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - بر طبق گواهی شماره 178/98ص/201 مورخ 1398/06/06 بانک پاسارگاد شعبه بیرجند مبلغ 
899000000 ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران مبلغ 1100000000 ریال به حساب شرکت 
واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 2000000000 ریال منتقسم 

به 200000 سهم 10000ریالی با نام عادی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )720345(

مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10360030613 ملی  شناسه  و   1343 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  پیما  کوه  راهسازی  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شماره  به  آبادی  شمس  هادی  سید  آقای  و  ملی 3621636072  شماره  به  نژاد  تیموری  احسان  آقای  و  ملی 0650326679  شماره  به  بهارشاهی  حسن  آقای  شد: 1-  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/09/25
اصلی  اعضای  عنوان  به   0653179901 ملی  شماره  به  بهارشاهی  فریبا  خانم  و   0653234651 ملی  شماره  به  بهارشاهی  فرهاد  آقای  و   0650177576 ملی  شماره  به  عبدالهی  امید  آقای  و   0640336159
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امام على علیه السالم فرمودند :

العامُِل َعلى َغیِر بَصیَرةٍ کالّسائِر َعلى َسراٍب بِِقیَعٍۀ، ال تَزیُدهُ ُسرَعُۀ َسیِرهِ إالّ بُعدا
کسى که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسى است که به دنبال سراب بیابان راه پیماید. 

او هر چه تندتر رود دورتر مى  افتد.
(امالى مفید: ص42، ح11)

زمان پرداخت عیدى
 بازنشسته ها مشخص شد 

اینکه  بیان  با  اجتماعى  تعاون،کار و رفاه  وزیر 
تالش مى کنیم بهمن ماه عیدى بازنشسته ها 
واریز شود، گفت: حدود 2 میلیون و500 هزار نفر 
از افراد مجدد درخواست یارانه معیشتى دادند که 

به مرور درخواست آنها را رسیدگى مى کنیم.

مهلت ثبت نام جاماندگان
 بسته معیشتى تمدید شد

و  نیستند  بگیران  یارانه  لیست  در  که  افرادى 
متقاضى دریافت کمک حمایت معیشتى هستند 

مى توانند تا 30 دى ماه اقدام کنند.

خانه هاى الکچرى و خودروهاى 
گران مشمول مالیات شدند 

تسنیم- بررسى مصوبات کمیسیون تلفیق نشان 
مى دهد از سال آینده مالیات هاى جدیدى بر 

خودرو و خانه هاى لوکس اعمال خواهد شد.

 وام ازدواج 50 میلیون تومان شد 

بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نایب  ایسنا- 
سال 99 از مصوبه این کمیسیون براى پرداخت 
از  به هر یک  تومانى  میلیون  ازدواج 50  وام 

زوج ها در سال آینده خبر داد.

تهدید معترضان دریافت معیشت؛ 
مشمول نشوید یارانه نقدى حذف! 

ایرنا- سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن طرح 
حمایت معیشتى با تاکید بر واقعى بودن درخواست 
بازبینى متقاضیان دریافت سبد معیشتى، گفت: 
خواهان  که  معیشتى  سبد  دریافت  متقاضیان 
بازبینى مجدد هستند، چنانچه مشمول دریافت سبد 
معیشتى نشوند یارانه نقدى آنها نیز حذف مى شود.

عادى بودن پروازهاى
 عبورى از آسمان ایران 

گفت: هواپیمایى  شرکت هاى  انجمن  دبیر   
به  ایرانى  ایرالین هاى  پرواز  حاضر  حال  در 
مقاصد اروپایى روال عادى دارد. اسعدى سامانى 
با بیان این که به جز پروازهاى سوئد سایر پرواز 
انجام مى شود، افزود: این کشور اعالم کرده که 

هواپیماهاى ایرانى به این کشور پرواز نکنند.

برخى رد صالحیت ها 
با مذاکره و توضیح قابل حل است 

جهانگیرى گفت: داوطلبانى احساس مى کنند رد 
صالحیت حق آن ها نبوده است، باید در فرصت 
و زمان تعیین شده اعتراضات خود را به شوراى 
نگهبان مطرح کنند؛ چرا که گاهى با مذاکره و 
توضیح، برخى ابهامات ایجاد شده، برطرف مى شود.

ایجاد تغییر از هر راهى 
جز صندوق رأى پرهزینه است 

ابتکار گفت: اگر از طریق صندوق رأى تغییرى 
رقم نزنیم، روش هاى دیگر پرهزینه است و در 

نهایت نتیجه مطلوب به دست نمى آید.

انتقاد تند نماینده اصالح طلب
 مجلس از کدخدایى 

میرزایى نیکو گفت: من اگر به جاى دوستانى 
رد  مالى  مسائل  به جرم  که مى گویند  بودم 
صالحیت شده اند، حتمًا علیه آقاى کدخدایى 
اعالم جرم مى کردم و در دادگاه مى خواستم 

که این حرف را ثابت کند.

شاید بتوانیم ترامپ را براى
 محاکمه به ایران بیاوریم 

غالمحسین اسماعیلى سخنگوى قوه قضائیه 
گفت: ما مى خواهیم در محاکم قضایى علیه 
دولت و ارتش آمریکا و شخص ترامپ تشکیل 
پرونده دهیم.چه بسا بتوانیم ترامپ را بعد ریاست 

جمهورى اش به ایران بیاوریم.

کانادا: سقوط هواپیماى اوکراینى
 به خاطر تنش زایى آمریکاست 

نخست وزیر کانادا با مقصر دانستن تنش زایى 
آمریکا در وقوع حادثه براى هواپیماى اوکراینى، 
گفت: همه باید براى تنش زدایى و حرکت به 

سمت کاهش تنش ها کمک کنند.

سپاه: 25 میلیون نفر در مراسم
 تشییع «حاج قاسم» شرکت کردند 

 سردار رمضان شریف سخنگوى سپاه گفت: وقتى 
پیکر سردار را به کشور آوردند در پنج شهر تشییع 
شد و 25 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند.

هواپیما قبل از اصابت موشک
 ارسال سیگنال را متوقف کرده بود

سخنگوى سایت فالیت رادار(سایت منتشرکننده 
اطالعات پرواز در سراسر جهان) در مصاحبه با 
روزنامه آمریکایى گفت:30 ثانیه قبل از برخورد 
موشک تمام رادارهاى هواپیماى مسافرى به ناگاه 
خاموش میشود و در این زمان طبیعى است که 
پدافند این هواپیما را موشک کروز تشخیص بدهد.

 چه ارتباطى بین تهدید 
ترامپ و توئیت روحانى است؟

جواد کریمى قدوسى در نشست علنى پارلمان 
در تذکر شفاهى خطاب به رئیس جمهور گفت: 
آقاى روحانى در تاریخ 6 دى ماه در توئیتر خود 
مى نویسد «آن هایى که به عدد 52 اشاره مى 
کنند بهتر است به عدد 290 هم فکر کنند، 
هیچ وقت ملت بزرگ ایران را تهدید نکنید، 
IR655» این شماره پروازى است که در 
پایان جنگ توسط آمریکایى ها مورد اصابت 
قرار گرفت و 290 نفر را به شهادت رساند.

مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
شوراى اسالمى تصریح کرد: چه ارتباطى بین 
تهدید ترامپ به تالفى و سقوط هواپیماى 
مسافربرى و توئیت حسن روحانى و واکنش 
شدید و فشار افکار عمومى از روى آمریکا به 
سمت داخل ایران است. اگر توئیت مربوط به 
ایشان نیست تکذیب کنند در این صورت آیا 
نباید نگران نفوذ بود؟ آیا درگیر جنگ امنیتى 
در داخل ایران نیستیم؟ کریمى قدوسى یادآور 
نرسیده که دستگاه هاى  آن  آیا وقت  شد: 
امنیتى با عوامل نفوذ سازمان یافته 40 ساله 
درون انقالب که سال ها خیانت، ترور، وطن 
فروشى و فرصت سازى براى بیگانگان را رقم 
زدند برخورد کنند؟ خیانت و نفوذ و همکارى 
با دشمن و پیاده سازى اهداف بیگانه از سوى 
بعضى در داخل این روزها شده اظهر الشمس. 
عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس گفت:  در مجلس گذشته تاکید کردیم 
رابطه با انگلیس در حد کاردار باشد اما در این 
دولت روابط ارتقاء پیدا کرد، به زودى دولت 
باید فرزند روباه خبیث را از ایران اخراج کند در 

غیر این صورت ملت اقدام مى کنند.

رئیس جمهور با اشاره به حادثه سقوط 
هواپیماى اوکراینى ، گفت: من از لحظه 
اى که احتمال دادم سقوط این هواپیما 
به صورت طبیعى و عادى نباشد، تالش 
فراوانى کردم که دوران بررسى و تحقیق 
کوتاه شود و ما به دقت بدانیم که این 

هواپیما چگونه سقوط کرده است.
یک خطاى بسیار دردناك

 و نابخشودنى انجام گرفت
رئیس جمهور اضافه کرد: همکارى هاى 
خوبى از طرف نیروهاى مسلح که تنها 

مسیر ما براى یافتن حقیقت در این بخش 
بود، انجام گرفت و بالفاصله بعد از آن که 
براى من مشخص شد یک خطاى بسیار 
در  گرفته  انجام  نابخشودنى  و  دردناك 
همان لحظه به مسئوالن امر اعالم کردم 

بالفاصله به مردم اطالع دهند.
باید دادگاه ویژه تشکیل شود

روحانى ادامه داد: قوه قضاییه باید دادگاه ویژه 
با یک قاضى عالى رتبه و ده ها کارشناس 
تشکیل دهد. این یک پرونده عادى نیست 
تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. 

اعالم خطا ، گام اول بود
با  ما  مسلح  نیروهاى  اینکه  افزود:  وى 
صراحت لهجه خطاى خودشان را اعالم 
کردند و از مردم عذرخواهى کردند، گام اول 
خوبى بود که در این راستا برداشته شده و 

همه گام هاى بعدى باید برداشته شود.
این داستان فقط 

خطاى یک فرد نیست
رئیس جمهور بیان کرد: من به دلیل کم 
و بیش آشنایى که با مساله پدافند هوایى 
دارم، این را مى گویم که در این داستان 

باشد،  مقصر  فرد  یک  فقط  نمى تواند 
دیگرانى هم هستند و من مى خواهم این 
مساله با صداقت براى مردم بیان شود. مردم 
مى دانند این حادثه از روى اشتباه صورت 
گرفته، اما چه کسانى دخیل بودند که این 

سهو انجام گرفت؟

روحانى: فقط یک فرد مقصر نیست

انگلیس  آلمان،  اسپوتنیک؛  گزارش  به 
و فرانسه با انتشار بیانیه اى در بروکسل، 
مکانیسم حل اختالف در برجام را فعال 
کردند. در بیانیه فرانسه آمده است، «با توجه 
انتخاب دیگرى  ایران، هیچ  اقدامات  به 
نداشتیم، براى ثبت نگرانى هایمان و اینکه 
ایران به تعهداتش در برجام پایبند نیست به 

کمیسیون مشترك رجوع مى کنیم.» این 
مکانیسم روندى است که در صورت طى 
کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریم 
هاى سازمان ملل علیه ایران منتهى خواهد 
اروپایى  هاى  دیپلمات  حال  این  شد.با 
مدعى هستند که هدف این تصمیم حفظ 
توافق هسته اى از طریق بحث و رایزنى 
با ایران براى بازگشت به تعهداتش ذیل 
برجام است، نه اعمال تحریم هاى سازمان 
ملل.گفتنى است، مکانیسم حل اختالف 
پیش بینى شده در برجام (مکانیسم ماشه) 

اینگونه است که اگر یکى از طرف هاى 
برجام به این جمع بندى برسد که طرف 
دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق 
کمیسیون  به  مى تواند  نیست،  پایبند 
مشترك شکایت کند. این کمیسیون، در 
چارچوب برجام و براى نظارت بر اجراى 
این توافق تاسیس شده است. اگر ظرف 
شاکى  که  گونه  آن  شکایت  روز،   35
مى تواند  شاکى  نشود،  حل  مى خواهد 
موضوع حل نشده را به عنوان دلیلى براى 
توقف اجراى تعهدات برجام در نظر بگیرد 

و به شوراى امنیت سازمان ملل اطالع 
دهد که موضوع حل نشده، متضمن عدم 
اجراى چشمگیر است. پس از آن، شوراى 
امنیت 30 روز وقت دارد تا درباره استمرار 
تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن آن ها قطعنامه 
صادر کند. منظور از مکانیسم ماشه همان 
«ساز و کار حل اختالفات» در بندهاى 36 
و 37 برجام است. این 2 بند از آنجا که 
رجوع به آنها مى تواند به بازگشت خودکار 
تحریم هاى بین المللى علیه ایران بینجامد، 

به «مکانیسم ماشه» معروف شده  است.

طرف اروپایى «مکانیسم ماشه» را فعال کرد

مسائل  کارشناس  گل عنبرى،  صابر 
خاورمیانه در یادداشتى نوشت : شیخ تمیم 
امیر جوان قطر نخستین سفر خود به تهران 
را انجام داد؛ سفرى که در شرایط عادى 
انجام نمى شود و همین خود دال بر اهمیت 
آن است. فعال هیچ دیتاى خاصى نه درباره 
پیام احتمالى و نه پیشنهادهاى احتمالى 
وجود ندارد؛ اما یک نکته روشن است و 
آن هم این که ”امر مهمى“ در جریان 

است که شیخ جوان را بر آن داشته است تا 
نخستین سفر خود را در این شرایط بسیار 
بحرانى رقم بزند. این رویکرد ترامپ در دو 
سال اخیر بوده که وقتى یک گام جهشى 
بسیار پرتنش در قبال ایران بر مى دارد، با 
فعال کردن کانال هاى متعدد مى خواهد 
پیامدهاى آن را مدیریت و مهار کند. حال 
باید دید در این راستا چه پیامى فرستاده و یا 
قطر براى کاهش تنش ها چه طرحى دارد؟ 

ولى پر واضح است که مهم ترین خواسته 
به  مربوط  تنش ها  کاهش  براى  ایران 
تحریم هاست؛ خواسته اى که رئیس جمهور 
آمریکا نشان داده به هیچ وجه نمى خواهد 
از آن کوتاه بیاید؛ مگر این که امتیازاتى از 
ایران در پرونده هاى مورد مناقشه در فرآیند 
وضعیت،  این  سایه  در  بگیرد.  مذاکرات 
بعید نیست بخواهد براى کنترل تنش در 
سطح مشخص و بدون برداشتن فشارهاى 

اقتصادى سنگین، به شکلى غیر مستقیم 
عمل کند و به کشورهایى از جمله قطر 
اجازه مبادالت تجارى در سطح محدودى 
را بدهد. در این راستا هم تاکیدات روحانى 
و تمیم بر روابط تجارى و اشاره به توافق 
براى افزایش مبادالت تجارى و تحدید 
اعداد و ارقامى در این باره، قابل تفسیر 
است؛ افزایشى که بدون چراغ سبز آمریکا 
است. ممکن  غیر  تحریم ها  سایه  در 

شیخ تمیم امیر قطر  در ایران دنبال چه بود؟!
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بیرجند 

زمین 
مسکونى

ششدانگ **
1768/6105,305,830,000عرصه  

          
به 

صورت 
نقدى                      

زمین سه 
نبش و داراى 
حصار کشى  
به ارتفاع 1,8 

متر
 مى باشد

آگهى مزایده عمومى امالك مازاد بانک کشاورزى ( نوبت اول)
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی در نظر دارد امالك 
مازاد تحت اختیار خود را از طریق برگزاري مزایده عمومی با جزئیات 
و شرایط مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 2098003648000002 به 
فروش برساند. تاریخ انتشار: 1398/10/25 تاریخ بازدید : از 1398/10/26 لغایت 

1398/11/03 از ساعت 9 صبح  تا  13 
مهلت ارسال پیشنهاد: از  1398/11/05 ساعت 8 صبح لغایت 1398/11/06ساعت 

14 تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهاد ها : 
1398/11/07  ساعت 10 صبح تاریخ اعالم به برنده : 1398/11/08   

اصالحیـه مزایده 
سازمان جمع آورى 

و فروش امـوال تملیکى 
خراسـان جنوبـى

احتراما پیرو درج آگهى مزایده امالك تحت 
دولت  نام  به  سند  داراى  اداره  این  اختیار 
جمهورى اسالمى ایران به اطالع مى رساند: 
مزایده  در  نوبت  اشاره شده چندین  امالك 
سراسرى کشورى درج گردیده و به فروش نرفته 
و آگهى فوق جهت فروش امالك به صورت 
مـذاکره با رعایت شرایط سازمان به صورت 
نقد و اقساط به فروش مى رسد و این آگهى 
از مزایده به مذاکره فروش اصالح مى گردد. 

با مدیریت جدید

 آقایان:  هر روزه از ساعت 21 الى 22/30  بعالوه پنجشنبه و جمعه 17 الى 18/30
    سه شنبه هاى 3 ساعته ویژه عموم آقایان 19:30 الى 22:30

    بانوان:  روزهاى زوج 15 الى 16/30   جمعه ها: 14/30 الى 16

سایت ادارى، 
خیابان شهداى انتظامى
 09156668131
09120840194 

مـژده: پس از وقفه اى طوالنى براى اولین بار در استان شروع کالس هاى 
آموزش ورزش جذاب و مهیج واترپلو زیر نظر بنیانگذار و مربى برجسته 
آقاى رضا ستوده، آموزش شنا (خصوصى و عمومى) ویژه آقایان و بانوان 

 اولین استخر داراى اپلیکیشن و کدUSSD  اختصاصى

* ثبت نام کالس هاى واترپلو 
  (مقدماتى و پیشرفته) 

در تمامى رده هاى سنى
  ثبت نام کالس هاى آب درمانى 

(هیدروتراپى)  و ورزش در آب (الغرى) 

kosarpoolbir : دریافت اپلیکیشن از طریق کانال تلگرام USSD Code : *6655*668131 #

داراى استخر ویژه کودکان مجهز به ربات نظافتچى جهت نظافت آب استخر

سانس هاى ویژه عموم استخر

 /
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