
سرمقاله

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم   * شماره: 4557  پنجشنبه 10 بهمن 1398 * 4 جمادى الثانى 1441 *30 ژانویه 2020   

*  هرم پور

کج سلیقگی و 
زمان نشناسی !

خوب  مردم  اقتصادى  شرایط 
شرایط  میان  این  در  و  نیست 
زندگى برخى از مردم اصًال خوب 
خراب، سمفونى  ها  حال  نیست. 
پاى  و  دست  و  ناموزون  امیدها 
آرزوها و رؤیاها و برنامه ها تقریبًا 
در  جامعه  از  درصد  هفتاد  براى 
زندگى  البته  است،  زنجیر  و  غل 
طبق  هم  ها  خانواده  از  بخشى 
روال قبل و چه بسا کمى بهتر هم 
مى گذرد! اما ... مشروح در صفحه 2 3روایتى تلخ از وضعیت صادرات زعفران2جشن فجر  با 3100 برنامه در استان 2هزار راه رفته براى رونق راویج

گالیه اعضاى شوراى استان از اطالع رسانى ضعیف براى تسهیالت مردمى

در آمد فروش فرش براى 3100 نفر

هنر  8 / 1 میلیاردى بانوان مددجو

تسهیالت کار
در نقطه کور

طرح توسعه درح
وارد فاز اجرا شد

استاندار خراسان جنوبى گفت: طرح توسعه بخش 
درح، جنبه اجرایى به خود گرفت.معتمدیان افزود:  
پیرو تفاهم نامه منعقد شده در مهرماه  با کمیته 
امداد،  طى نشست دوشنبه شب با بختیارى، 
رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) پروژه هاى 
پیشنهادى استان به تصویب رسید و رسماً جنبه 
اجرایى به خود گرفت. به گفته وى هدف از 
اجراى این طرح، محرمیت زدایى از منطقه، ایجاد 

اشتغال پایدار و برگشت جمعیت است.

خانواده محترم رجبى
 درگذشت

 شادروان على رجبى
را حضور شما و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان رحمت و مغفرت الهى براى آن عزیز سفر کرده
 و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

داروخانه دامپزشکى دکتر کمیلى

برادر ارجمند جناب آقاى احسان یوسفى
مدیرکل محترم حوزه استاندار خراسان جنوبى

انتصاب ارزشمند که حاصل شایستگى، سال ها تجربه و توانمندى اجرایى 
و مدیریتى جناب عالى مى باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق و 

سربلندى روز افزون شما را از درگاه بلند خالق هستى بخش آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلى
مدیرعامل شرکت کویر تایر 

با حسرت و اندوه فراوان به مناسبت چهلمین روز عروج 
مادرى دلسوز،  همسرى فداکار 

 مرحومـه فاطمـه سلطـان صفـاریون
 (همسر مرحوم غالمرضا  اژدرى)

 جلسه یادبودى امروز پنجشنبه 98/11/10 از ساعت 15 الى 16 در محل هیئت محترم 
ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، به یاد تمامى خوبى هایش اشک ماتم مى ریزیم

 و شما را به هم نوایى مى خوانیم تا یک بار دیگر همراه مان باشید.
خانواده هاى: اژدرى، صفاریون و سایر بستگان 

ضمن تشکر از ابراز همدردى و حضور سروران گرامى 
در مراسم تشییع و ترحیم عزیزمان 

شادروان جهانبخش آریانا 
به اطالع مى رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 

98/11/10 از ساعت 14 الى 15 در محل مسجد امام حسین (ع) 
برگزار مى گردد، تشریف فرمایى سروران گرانقدر موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: آریانا ،محمودآبادى  و سایر فامیل وابسته

مناقصه عمومى یک مرحله اى - نوبت اول
شهردارى بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه اى به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ برآورد پروژه (ریال)موضوعشماره فراخوان
(ریال)

مدت 
اجرا

رشته و حداقل رتبه 
پیمانکارى

اجراى فاز اول تاسیسات آبیارى 2098005361000022 
و آب شرب و بهداشت پارك 
جنگلى شهر بیرجند  مطابق 
نقشه ها و جزئیات اجرایى 
پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه 7/478/121/657
معتبر به مبلغ 

374/000/000 ریال 
طبق نمونه مندرج 
در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هایى که داراى 3 ماه
رتبه حداقل 5 آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور 
باشند مى توانند در مناقصه 

مذکور شرکت نمایند

1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى و در قالب اسناد خزانه اسالمى دو و سه ساله به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
2. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir  برگزار مى گردد. 3. مهلت و محل 
دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 98/11/10  تا ساعت 14/30 مورخ 98/11/15 از طریق سامانه 
ستاد ایران به نشانى Www.setadiran.ir دریافت نمایند 4. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذارى اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت: 
تا ساعت 14/30 مورخ 98/11/28 5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14/30 مورخ 98/11/30 مى باشد. 6.نشانى مناقصه گذار: 
خراسان جنوبى - بیرجند - میدان ابوذر - شهردارى مرکزى – تلفن: 05631830102 7. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه 
مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایى و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد 

به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهرى - سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند. 
 محمد على جاوید - شهردار بیرجند

بانوانآقایان ایام هفته
--------شنبه

17 - 21:3015:30 - 20یکشنبه 
--------دوشنبه

----21:30 - 20سه شنبه
----21:30 - 20 و 23:30 - 22چهارشنبه 
17 - 15:30 و19 - 21:3017:30 - 20 و 23:30 - 22پنجشنبه

17 - 21:3015:30 - 20 و 23:30 - 22جمعه)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبى
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

9 بهمن ماه که مى شود، یاد کسانى که هرگز تکرار نمى شوند 
و هیچ حضورى جبران نبودن شان را نمى کند، در دل مان بیداد 

مى کند با هدیه فاتحه و صلوات روح عزیزمان

 پروین سلیمى خراشاد 
را شاد مى کنیم. 

خانواده هاى: سلیمى خراشاد و چنگیزیان 

خـانواده محتـرم  رجبـى
درگذشت

 شـادروان علـى رجبـى 
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن عزیز سفر کرده

 علو درجات و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت داریم.

دکتر رضا کمیلى واعضاى شوراى نظام دامپزشکى استان خراسان جنوبى

فروش مغازه ساندویچى با 
موقعیت عالى 09155612892 

انا هللا و انا الیه راجعون
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 

لطف  آنچه تو اندیشى، حکم آنچه تو فرمایى
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت تاثرانگیز 

زنده یاد مرحوم

 حاج غالمعلى کریم پور فرد
جلسه یادبودى فردا جمعه 98/11/11 

از ساعت 9/30 الى 10/30 صبح در محل
 هیئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد

 حضور شما سروران گرامى موجب تسلى خاطر 
بازماندگان و شادى روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده هاى: کریم پور فرد ،  گلشنى و سایر بستگان

 

 

 

به خاطر انقالب
 از سیاه نمایى پرهیز کنید  

الریجانى:

صفحه  6

عربستان، شریک جرم ترامپ
 در شهادت سردار است 

موسوى:

روحانى اول براى محبوبیت
 خودش رفراندوم بگذارد  

ذوالنور:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  5

صفحه  5
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سرمقاله

کج سلیقگی
و زمان نشناسی
* هرم پور

شرایط اقتصادی مردم خوب نیست و در این 
میان شرایط زندگی برخی از مردم اصاًل خوب 
نیست. حال ها خراب، سمفونی امیدها ناموزون 
و دست و پای آرزوها و رؤیاها و برنامه ها تقریبًا 
برای هفتاد درصد از جامعه در غل و زنجیر 
است، البته زندگی بخشی از خانواده ها هم طبق 
روال قبل و چه بسا کمی بهتر هم می گذرد! 
 اما مخاطب اصلی این برنامه ها، تصمیم ها 
 ابالغیه ها  معمواًل همان هفتاد  درصد مردمی 
هستند که هم مشکل دارند و هم از به جلو 
بردن مناسب زندگی هایشان عاجزند و صد 
البته همین هفتاد درصد عموماً در سنگرهایی 
که نظام نیازمند حضور و پشتیبانی و حمایت 
است، سالح عقیده و آرمان به دست می گیرند 
و حاضرند جانفشانی هم بکنند. همان هفتاد  
درصدی که معمواًل در برنامه ها و تصمیم ها، 
هم  لگدکوب  نمی شوند،بلکه  دیده  تنها  نه 
می شوند. اینها را گفتم تا به اینجا برسم که 
سال سختی را پشت سر گذاشته ایم و اگر 
نبود صبوری همین اقشار ضعیف و متوسط و 
اگر نبود حمایت همین ها و اگر نبود پشتیبانی 
های ویژه اینها و  همراهی های الزم التقدیر 
آنان،  چه بسا سرنوشت چیز دیگری بود و 
چنین  امروز.   از  متفاوت  وضعیتی  شرایط، 
شاید  ویژه  فشار  این  با  هم  آن  صبوری 
توقع جایزه از طرف مسئولین نداشته باشد 
اما انتظار و مطالبه یک درک و فهم را که 
دارد؛ درک متقابلی که من در تصمیم جدید 
شورای شهر برای افزایش ۲۵ درصدی بهای 
 خدمات شهری کمتر از آن چیزی می بینم. 
خدمات  درصدی  پنج   و  بیست  افزایش 
شهری و اعالم آن در بحبوحه چهار اتفاق 
عجیب  حوادث  از  پس  دقیقاً  یعنی  مهم 
دهه  آستانه  در  هفته،  چند  این  غریب  و 
در  انقالب،  پیروزی  سالروز  و  فجر  مبارکه 
نزدیک  و  مجلس  مهم  انتخابات  آستانه 
 شدن به سال جدید و اعالم شهامت مندانه 
و رسانه ای کردن آن جز یک کج سلیقگی 
اجتماعی چیز دیگری نیست. مردم در سختی 
هستند. با توجه به شرایط خاص کشور به 
حضور مردم نیاز فراوان تر دارید، حداقل دل 
شان را کمی گرم تر کنید. این انتظار ویژه و 
خاصی نیست،  یک مطالبه عاقالنه و صمیمی 

از شما مسئولین عزیز است، همین و بس.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

پنجشنبه * 10بهمن 1398*  شماره 4557 

توصیه های مدیرکل ورزش برای موفقیت خوشه چین ها

ماهگلی - مدیر کل ورزش وجوانان خراسان جنوبی باتوجه به صعود خراسان جنوبی در رقابت های منطقه ای جام خوشه چین که در آبان ماه برگزار شد، گفت: کاروان ورزشی روستائیان وعشایر خراسان 
جنوبی برای مسابقات کشوری عازم شیراز می شوند.حسن عزیزی در مراسم بدرقه این کاروان ورزشی افزود: با توجه به اینکه رقابت سنگینی را خواهیم داشت، سرپرستان باید در مباحث روانی و انگیزشی 
کار کنند و ورزشکاران هم تمام  تالش شان را بکارگیرند تا بر سکو بایستند. وی افزود: انتطار می رود چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان منظم ترین و با اخالق ترین تیم های ورزشی باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
گفت: سه هزار و 101 عنوان برنامه فرهنگی، 
ورزشی و مذهبی در دهه فجر 98 به مناسبت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایرنا،  گزارش  به  می شود.  اجرا  استان  این  در 
حجت االسالم مالیی در نشست خبری افزود: 
از این تعداد 8۷۵ برنامه در بیرجند، ۲۲۵ برنامه 
در فردوس، 8۷ برنامه در زیرکوه، ۲۲0 برنامه 
در طبس، ۲8۶ برنامه در بشرویه، ۲00 برنامه 
در درمیان، 110 برنامه در خوسف، 8۵ برنامه در 
نهبندان، ۲8۵ برنامه در سرایان، 3۷0 برنامه در 
قاینات و 3۵۵ برنامه هم در شهرستان سربیشه 
برگزار می شود.وی گفت: به منظور برنامه ریزی 
برنامه های ایام ا... دهه فجر به صورت رسمی 

3۶ ستاد با 1۲0 کارگروه در استان از اوایل دی 
ماه تشکیل شده  است و مراسم یوم ا... 1۲ بهمن 
سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن اسالمی 
مسئول  می شود.  برگزار  استان  نقطه   30 در 
کارگروه های ستاد دهه فجر استان افزود: این 
مراسم در بیرجند، نهبندان، بشرویه، سربیشه و 
قاینات ساعت 9 صبح در محل میدان امام خمینی 
)ره( این شهرها و شهرستان زیرکوه ساعت 8:4۵ 
میدان امام خمینی )ره( شهر حاجی آباد، خوسف 
ساعت 9 صبح خیابان شهید بهشتی مقابل دفتر 
امام جمعه، درمیان ساعت 8:30 صبح در محل 
آموزشگاه  بهمن، سرایان 8:30  آموزشگاه ۲۲ 
حضرت زینب )س(، طبس ساعت 8:30 در محل 
الکاظم )ع(   آستان مقدس حسین بن موسی 

و در شهرستان فردوس ساعت 9 صبح در محل 
میدان 1۵ خرداد برگزار می شود. وی از برگزاری 
80 یادواره شهدا ویژه دهه فجر امسال در استان  
خبر داد و گفت: در این ایام ۵00 گلزار شهدای 
استان غباروبی و زنگ انقالب در ۲ هزار و ۷00 
آموزشگاه استان نواخته خواهد شد. رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی بیان کرد: به مناسبت 
این ایام ۶00 مبلغ در راستای تشریح دستاوردهای 
انقالب و دیگر برنامه های فرهنگی به مدارس، 
دانشگاه ها و روستاهای استان اعزام می شوند و 
همچنین برگزاری ۵۲ مورد همایش به خصوص 
با موضوع محور مقاومت و سردار دل ها در استان 
برنامه ریزی شده است.  وی برگزاری ۷۵ نشست 
تبیینی، برپایی 18۲ نمایشگاه عکس، نقاشی و 

پوستر، برگزاری ۲ هزار و ۵00 مسابقه ورزشی، 
نورافشانی شب ۲۲ بهمن در 11 نقطه و نواختن 
بانک ا... اکبر در ۲ هزار و 100 مسجد، ۲40 مورد 
سرکشی از خانواده شهدا، برپایی ۲ هزار و 800 
جشن انقالب در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و 
سایر اماکن عمومی، 1۲0 مورد شب شعر و خاطره 
به خصوص با محوریت شهادت سردار سلیمانی، 
جشنواره   8۷ و  آزاداندیشی  کرسی  مورد   ۲0
فرهنگی، علمی و قرآنی را از دیگر برنامه های 
محوری دهه فجر در استان خراسان جنوبی اعالم 
کرد. وی از راهپیمایی ۲۲ بهمن به عنوان رزمایش 
بزرگ مردمی نام برد که موجب یاس و ناامیدی 
دشمنان انقالب و نظام اسالمی می شود و اضافه 
کرد: این مراسم محوری نیز در 1۵ نقطه استان 

برگزار خواهد شد. مسئوالن کارگروه های ستاد 
گرامیداشت دهه فجر در سازمان ها و نهادهای 
مختلف در روزهای اخیر با شرکت در نشست 
خبری برنامه های خود را برای دهه فجر امسال 
تشریح کردند. شعار دهه فجر امسال »انقالب 
اسالمی، زنده و پویا در پرتو والیتمداری، جهاد 
و مقاومت« انتخاب شده است.براساس اطالعیه 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، مراسم سالروز 
ورود تاریخی امام خمینی )ره( به میهن اسالمی با 
سخنرانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی 
انتظامی ساعت 9 صبح روز شنبه 1۲ بهمن در 
میدان امام خمینی )ره( بیرجند و مراسم میهمانی 
الله ها ساعت 1۵ روز پنجشنبه 1۷ بهمن ماه در 

گلزار شهدای این شهر برگزار می شود.

هزار راه رفته برای رونق راويج
نسرین کاری - فیلم مستند راویج در جشنواره 
بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت در آذر اکران 
شد. مستند »راویج«، در رابطه با دو کارآفرین به 
نام های عباس و عادل است که تصمیم می 
گیرند تا روستایی در حوالی بیرجند با نام راویج 
را بازسازی کرده و آن را بدل به یک مقصد و 
روستایی برای گردشگری کنند؛ یک تجارت راه 
بیاندازند. عباس نجیبی کارآفرین و سرمایه گذار 
پروژه اقامتگاه بومگردی راویج از فراز و نشیب 

های این راه می گوید:

ترک کار دولتی برای کارآفرینی
نجیبی عنوان می کند: بعد از اتمام تحصیل 
ملی  سازمان  در  فعالیت  مدتی  و  دانشگاهی 
بهزیستی  در سازمان  توفیق خدمت  جوانان، 
در قسمت اشتغال را داشتم. نجیبی یادآور شد: 
روزی بواسطه کار مددجویان بهزیستی با فردی 
آشنا شدم  و با دیدن موفقیت هایش تصمیم 
گرفتم کار دولتی را رها و به عرصه کارآفرینی 
وارد شوم. زمانی که از بهزیستی بیرون آمدم 
تنها سه میلیون پول داشتم که یک میلیون و 
دویست تومان آن وام ازدواج و یک میلیون و 
800 هزارتومان پس انداز حقوقم بود. از این 
حساب اندک بانکی  ۲۵ میلیون تومان هم در 
بانک ملت برنده شدم. در سال 88 علیرغم میل 

خانواده آپارتمان و ماشینم را فروختم و یک موتور 
سیکلت خریدم و با این سرمایه وارد کار شدم .

شکست در کار و رکود
در  این راه مشکالت بسیاری را پشت سر گذاشتم، 
چند کار را شروع کردم و به نتیجه نرسیدم. وارد 
حوزه معدن نیز شدم، در آن شرایط زمانی ناگهان 
با رکود اقتصادی روبرو شدیم.  سنگ معدنی 
که تنی 300 هزار تومان بود به تنی 80 هزار 
تومان رسید  و ناگهان همه چیز دگرگون شد 
و ساخت و ساز خوابید و باز هم بیکار شدم.

جرقه ای با دیدن برنامه ای از سیما
تازه  مسیر  گردشگری  حوزه  در  فعالیت  ایده 
ای برای او ایجاد می کند. از ماه رمضان سال 
1394 برنامه ماه عسل فردی به نام عباس 
برزگر نشان می داد که از دستفروشی در شاه 
چراغ شیراز به سطح کارآفرین برتر در ایران 
تلویزیون  قاب  از  را  داستان  بود.  یافته  ترقی 
دیدم و در ذهن خود نقشه کشیدم. او با اشاره 
به اینکه بالفاصله بعد به دیدن این کارآفرین 
رفتم و در یک ماه بعد از تاریخ سفر به شیراز ایده 
خودم را پیاده سازی کردم ادامه داد: با همراهی 
دوست طبیعت گرد و کوهنوردم  عادل الماسی 
به عنوان مدیر مجموعه  کار را شروع و برای 

گرفتن ۵ هزار متر زمین در کویر پروسه ای 
 که باید برای یک کارآفرین 48 ساعت زمان 
می برد را با یکسال دوندگی طی کردیم. وی 
تأکید می کند: اگر بخواهیم اشتغال و رونق تولید 
داشته باشیم الزم و شایسته است مسئوالن 

موانع سر راه کارآفرین ها را کاهش دهند.

مستند راویج کلید خورد
او ادامه می دهد: در جریان پیشبرد کارهای راویج 
با یک مستند ساز آشنا شدیم وقرار شد از مراحل 
راه اندازی پروژه راویج فیلم مستندی ساخته 
شود. کلید این کار د ر راویج زده شد. نجیبی 
ابراز خرسندی  می کند که با تمام مشکالت  و 
سختی ها و حتی فروش منزلم امروز توانستیم با 
همکاری و تالش های مدیر مجموعه،  اقدامات 
خوبی انجام دهیم. حاال در راویج هیاهو به پا 
شده و مردمی که از این منطقه مهاجرت کرده 
بودند به راویج برگشته اند.  وی با بیان اینکه 
اکنون  مردم و اهالی بیشتر از 180 نفر شتر و 
۵00 رأس گوسفند دارند، می افزاید: به موازات 
 رونق راویج مردم این منطقه عروسک های 
می سازند و شتر سواری و گردشگری رونق یافته 
است. نجیبی درباره چالش های که با آن روبرو 
بوده  می گوید: چالش هایی با بانک ها داشتم و 
موانعی مختلفی بر سر راه بود  و با صبر و تالش، 

حاال اوضاع بهتر است. 

گردشگری ؛ راهکار اقتصادی 
که  مسئوالنی  امیدوارم  کند:  می  تأکید  وی 
راهکار  با  مسایل  به  تریبون هستند  صاحب 
منطقی برخورد کنند قطعا برون رفت مشکالت 
اقتصادی و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی 
اگر  اینکه  بیان  با  وی  است.  گردشگری 
پاسارگاد، سعدیه و حافظیه را از شیراز بگیریم 
 هیچ گردشگری به این شهر نمی رود، انتقاد 
می کندکه ما گوهرهای منحصر به فرد استان خود 
را در صندوق ها نهفته ایم وی توصیه می کند: در 
مکان های گردشگری را باز نگه شود حتی اگر 

گردشگری نباشد چرا که توسعه خراسان جنوبی 
به گفته کارشناسان فقط در گردشگری است.

گام دوم ؛ بومگردی در روشناوند
نجیبی یادآور می شود: اکار جدیدی که درحال 
انجام آن هستم احداث اقامتگاه بومگردی در 
کیلومتری  در 34  روستایی  روشناوند  منطقه 
بیرجند است که نقطه ای طالیی در بزرگراه 
شرق ایران در جاده بیرجند مشهد است. او با 
بیان اینکه روستای روشناوند در 10 کیلومتری 
جاده اصلی جاده مشهد قرار دارد؛ می افزاید: 
این روستا دارای سه اثر ثبت ملی شده  است. 
وی با اشاره به رد پای حیوانات ماقبل تاریخ در 

این روستا ادامه می دهد: مسجد جامع روشناوند 
در بافت قدیم مربوط به دوران صفویه و  منزل 
مرحوم شیح احمد حافظ مربوط به دوران قاجاریه 
در این روستا بسیار با ارزش است.  وی می افزاید: 
اقامتگاه جدید با فاصله کوتاهی از محل ردپا ی 
حیوانات عظیم جثه و در دل مزارع زرشک واقع 
شده است. وی تأکید می کند از دو راهی جاده 
روشناوند با جاذبه های خاص پس از طی 80 
کیلومتر به اقامتگاه بومگردی راویج می رسیم 
و من می خواهم این مسیر را برای گردشگرانی 
که به گفته مسئوالن ساالنه بیش از ۶ میلیون 
از جاده مشهد می گذرند خاص تر و بی نظیر تر 

بسازم و امیدوارم مرا یاری کنند.
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 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 
3 ماده 22 و ماده 23 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 عکسدار اتحادیه در روز یکشنبه مورخ 
۹۸/11/2۷ ساعت ۹  الی 10/30 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی میدان اول 
سجادشهر، حسینیه و مسجد امام جعفر صادق )ع( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 
 5 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:
1-  حسین آهنی 2- علیرضا اربابی 3- محمد اربابی ۴- سینا افغانی 5- محمد بهدانی ۶- محمدرضا قاسمی

۷- عباسعلی محمودی ۸- احسان نجار باشی ۹- سید علی یوسفیان
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1-  علی بانوئی 2- محمد زنگوئی 3- محمدرضا مالکی
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف الکترونیک و خدمات رایانه شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 
و ماده 23 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 عکسدار اتحادیه روز دوشنبه مورخ ۹۸/11/2۸ ساعت 12/15 الی 
 13/15 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در خیابان طالقانی –  طالقانی 3 
فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 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:

1- علی رضا افشاری 2- شیردل باقرپور 3- محمد رضا بهدانی ۴- جلیل خزاعی اسفزار 5- محمد مهدی دهقان تنها 
۶- علی سلیمیان  ۷- مجید شریعتی مهر ۸- علی عرفی ۹- مجید علی آبادی  10- جواد غالمی 11- سید حامد موسوی

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:
1- احسان اسماعیلی درمیان  2- محمد عظیم فروتن

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف عکاسان و چاپخانه داران  شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 
و ماده 23 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 عکسدار اتحادیه در روز سه شنبه مورخ ۹۸/11/2۹ ساعت ۹/30  
 الی 10/30 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در خیابان طالقانی –

  طالقانی 3 فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 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:
1-  سمیه افضلی 2- غالمرضا جعفرپور مقدم 3- ابوالفضل حداد ۴- سید مرتضی حمزه 5- جواد داودی ۶- علیرضا 

راستگو ۷- احمد رسته ۸- اسماعیل زنگوئی ۹- مرضیه هنری
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1-  غالمحسین آراسته 2- معصومه ثابت جازاری 3- قدسیه کارگر ۴- اشکان نجاری درمیان
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی تولیدی و  دامپروری دل آرام بیرجند 

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی و  دامپروری دل آرام بیرجند ساعت 15
روز دوشنبه 13۹۸/11/1۴ درمحل بیرجند،خیابان توحید،چهارراه میرزا کوچک خان، حسینیه مسجد 

جامع توحید برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند، ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند وکالت نامه تام االختیار را تنظیم 
و  به شرکت جهت صدور برگ  ورود به جلسه تحویل نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و  هر 

فرد غیر عضو یک رأی می باشد.
دستورجلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و  بازرس - تصویب تراز مالی - تعیین تکلیف اسناد اراضی 

دشت چهکند
     هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و  دامپروری دل آرام بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
کرمانی  زهره  خانم  خوسف  شهرستان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   ۹۸0052 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ ۶5/۸3۷/۷50 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای حسن صحراکار 2 - مبلغ 1/035/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت؛ لذا با عنایت 
به معرفی یک باب منزل مسکونی به مساحت 2۴0 مترمربع به مشخصات ذیل الذکر از ناحیه شخص ثالث آقای غالمحسین کوچی 
واقع در روستای نصر آباد از توابع شهرستان خوسف و توقیف آن از ناحیه این اجرا که حسب نظریه کارشناس ملک معرفی شده فاقد 
سند، دارای پروانه پایان کار، با زیربنای حدود 1۴۶ مترمربع به انضمام 1۹ مترمربع گاراژ با امتیازات، امکانات و کیفیت موجود به مبلغ 
1/001/500/000 ریال کارشناسی گردیده است و از طریق مزایده در تاریخ 13۹۸/11/23 ساعت ۹ الی ۹/30 در دفتر اجرای احکام 
به کسانی که  و  ارزیابی شده شروع  بهای  از  پایه  قیمت  به فروش خواهد رسید.  اختالف دادگستری شهرستان خوسف  شورای حل 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست 10 درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به دایره 
اجرا تسلیم نماید و حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده او پس از کسر 
 هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طبق ماده 12۶ قانون اجرای احکام مدنی متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال توقیفی داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به 

بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گیتی گستر خاوران )سهامی خاص(
به شماره ثبت 1622 و شناسه ملی 10360033367

بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت گیتی گستر خاوران )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع  عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 صبح مورخ 13۹۸/11/2۶ 
در محل قانونی شرکت )استان خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بلوار جماران - پالک 

10 - کدپستی ۹۷1۷۸135۶3 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره دستور جلسه: افزایش سرمایه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی اکبر آبادی  فرزند  غالمرضا  به شماره شناسنامه ۶0 و شماره 
 ملی 0۶50۶1۶3۹1 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶2/۷3  مترمربع به پالک 2 فرعی از ۶23- اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت غالمرضا بهدانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۸/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۸/11/2۶
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0912 033۸ 915
 0912 033۸ 916
 0912 033۸ 917
 0912 033۸  920 
 0912 031  13۸2

 0912 031  13۸7
 0912 031 13۸9
 0912 031 1392
 0912 031 1394
 0912 03۸ 1319

 0912 03۸ 1321
 0912 03۸ 1322
 0912 03۸ 1323
 0912 03۸ 1324
 0912 03۸ 1325

 0912 03۸ 1326
 0912 03۸ 1327
 0912 03۸ 132۸
 0912 03۸ 1329
 0912 03۸ 1332

 0912 03۸ 1334
 0912 03۸ 1335
 0912 03۸ 1337
0912 03۸ 1339
 0912 03۸ 1341

  0912 03۸ 1342
 0912 03۸ 1345
 0912 032 0152
 0912 032 0153
 0912 032 0154

هر هفته پنجشنبه ساعت ۹ صبح جزء خوانی قرآن همراه با تدبر در قرآن و بیان احکام و عقاید 
 با مداحی خواهر نخعی

در صورتی که خواهران از اقامه عزاداری در منازل خود معذورند این کانون افتخار برگزاری محافل شما را در حسینیه
                                   شهید زواری )کانون هالل 1۴( دارد. مکان:مدرس 37،پالک 11

کانون هالل 14 بانوان بیرجند 
با شماره ثبت 305 برگزار می کند:

کانون هالل 14 بانوان بیرجند

رئیس شورای هماهنگی
 تبلیغات اسالمی  خبر داد:

جشن فجر
 با ۳100 برنامه
 در استان 
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لطفا یک گزارش از محور مهم خوسف پنجشنبه* 10 بهمن 1398*  شماره 4557 

به نایبند و نایبند به بهاباد تهیه کنید 
این دو محور در آبادانی مرکز استان به 
جهت کم شدن فاصله با مرکز، جنوب 

و غرب کشور بسیار موثر است. 
936 ... ۲۴3
از استان شدن تنها نامش برای بیرجند 
ادارات مختلف  در  ما  از وضعیت  بود 
بگیرید تا بقعه مظلوم شهدای باقریه.  
915 ... 38۴ 
شایسته است ایستگاه اتوبوس بعد از 
فلکه نماز به سمت مصلی المهدی در 
اولین ورودی روبروی سرویس های 
نمازگزاران  استفاده  برای  بهداشتی 
محل  از  مسافت  چون  شود.  اعمال 
برگزاری نماز تا سرویس ها زیاد است.
915 ... ۴31
آوا جان خیلی خوشحال شدم  سالم 
از گزارشت در خصوص توسعه منطقه 
بند دره دستت درد نکنه  گردشگری 

لطفا تا حصول نتیجه پیگیر باش.
915 ... 058
در مورد فرهنگ ایستادن خودرو سر 
چهارراه هاتوی روزنامه متن یا...نوشته 
بشه.کسی که میخواد گردش به چپ 
داشته باشه. سمت راست توقف نکنه.
915 ... 5۴0 
که  است  تأسف  بسی  جای  واقعا 
روزجمعه با خانواده رفتیم بند دره یک 
وانت به علت خرابی پیچ جاده باالی بند 
داخل چاله افتاده بود و ترافیک بزرگی 
ایجاد کرده بود چرا در آن قسمت جاده 
شهروندان  رفاه  برای  ناقابل  پل  یک 
نمی زنید با این استقبالی که من از مردم 
دیدم واقعا حق ما بیرجندی ها در مرکز 
استان ضایع شده است مثال بنددره یک 

منطقه گردشگری است!!! 
915 ... 918
باتوجه به  بارندگی های اخیر که جای 
به سمت  بوشاد  جاده  دارد  شکر هم 
نیازبه  خنک  آب  روستای  و  ترشاب 
از مدیریت محترم  لذا  دارد  تیغ زدن 
و امورماشین آالت خواشمندیم که راه 

روبازگشایی نمایید.
915 ... 9۴3

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مشاوره شهرداری 
بیرجند به چینی ها

تشکر از بیان دیدگاه های مردمی چند 
وقت پیش شهردار پایتخت یکی از 
کشورهای پیشرفته اروپایی به تهران 
که  خواندم  اخبار  در  بعد  و  بود  آمده 
شهردار تهران قرار است تجربیاتش 
آلودگی  مشکل  حل  خصوص  در 
هوا را به او منتقل نماید. خبری که 
خودش واقعا خنده دارترین طنز قرن 
دیروز  که  است  جالب  چقدر  اما  بود 
در خبرها خواندم برای ویروس کرونا 
در چین قرار است طی مدت 10 روز 
خوابه  تخته   1100 بیمارستان  یک 
را بسازند من هم پیشنهاد می کنم 
از  بیاید  هم  چین  پایتخت  شهردار 
شهردار بیرجند در این زمینه مشورت 
بگیرد چرا که مثال پروژه هایی مثل 
خیابان جمهوری که پرترافیک ترین 
خیابان شهر هم هست و می بایست 
در سریعترین زمان ممکن کارش تمام 
شود را از یک سال ناقابل قبل شروع 
کرده اند و انشا ا...  با روند پرشتاب کار 
پیش بینی می کنیم برای سال 1500 
) شمسی ( توسط نوادگان ما به بهره 
برداری برسد . شورای محترم شهر هم 
که خوشبختانه در این موضوع دغدغه 
شدید دارند به احتمال زیاد با افزایش 
عوارض کسبه در جهت رونق فعالیت 
برداری  بهره  زمان  تا  دستفروشی 
فرهنگی  شرایط  کالن،  طرح  این 
مناسب برای حضور اتباع بیگانه را در 
مسیرهای تعبیه شده نیز برقرار خواهد 
نمود تا نسل کسبه بیرجندی که ظاهرا 
بیگانه هستند را هم از زمین و زمان 

ریشه کن خواهد کرد. 
م . ک  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

اطالعیه شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص صرفه جویی در مصرف

غالمی- در این اطالعیه آمده است: با توجه به افزایش بی سابقه مصرف گاز در کشور و نبود صرفه جویی مناسب آن در استان، شرکت گاز در شرایط 
فعلی با مشکل جدی مواجه شده است. از مشترکان گاز استان درخواست می شود به منظور پیشگیری از قطع گاز، بالفاصله نسبت به کاهش حداقل 

50 درصد مصرف معمول گاز منزل خود اقدام کنند، در غیر این صورت تأمین گاز منازل با مشکل بسیار جدی روبرو خواهد شد.

پروژه های عمرانی
 سد بیکاری استان

را شکست
ایسنا - مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
خراسان  استانداری  گذاری  سرمایه  از 
عمرانی  عملیات  اینکه  بیان  با  جنوبی 
نرخ  افزایش  در  بزرگی  پروژه ها کمک 
است،  داشته  جاری  سال  در  اشتغال 
عمرانی  پروژه های  امسال  طی  گفت: 
بسیاری آغاز شده به گونه ای که اکنون 
نیروی کار  با کمبود  پروژه ها  در برخی 
به  اشاره  با  جرجانی  عباس  مواجهیم. 
نرخ  پایین ترین  جنوبی  خراسان  اینکه 
داشته  امسال  پاییز  طی  کشور  بیکاری 
پاییز  در  مولفه هایی  کرد:  اظهار  است، 
تاثیرگذار  نرخ  این  کاهش  در  امسال 
جاری  سال  در  افزود:  وی  است.  بوده 
مسکن  چون  جدیدی  پروژه های 
و  کردیم  آغاز  استان  در  را  محرومان 
مسکن  واحد  هزار   10 ساخت  آن  طی 
دو  تاکنون  که  شده  تعهد  محرومان 
و  رسیده  بهره برداری  به  واحد  هزار 
دفتر  مدیرکل  اجراست.  در حال  مابقی 
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب 
اشاره  با  جنوبی  خراسان  استانداری 
پروژه  این  حدی  به  اکنون  اینکه  به 
نیروی کاری در سطح  وسیع است که 
اگر  کرد:  تصریح  نمی شود،  پیدا  استان 
بررسی  گذشته  سال  با  را  امسال  آمار 
سال  مشابه  دوره  به  نسبت  کنیم، 
داشته  کاهش  بیکاری  نرخ  نیز  گذشته 
است. جرجانی با بیان اینکه پروژه های 
عمرانی جدیدی در استان شکل گرفته 
نیز  راه آهن  پروژه  کرد:  تصریح  است، 
کلید خورده و افراد زیادی در این پروژه 
بسزایی  تاثیر  که  کار شدند  به  مشغول 

در اشتغالزایی داشت.

 خبر ویژه

تسنیم - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع 
بیان  با  بیرجند  وکشاورزی  معادن  و 
اینکه کسی ایران را تولیدکننده زعفران 
نمی شناسد، گفت:  زعفران به نام اسپانیا 
شناخته شده است. محسن احتشام در 
شورای گفت  وگوی بخش خصوصی 
کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  دولتی  و 
ملی  شورای  به  اختیارات  از  بخشی 

زعفران ایران تفویض شود.
وی گفت: طرح جامع تولید و مبادالت 
زعفران در شهریورماه امسال ارائه شد 
که این طرح هشت خواسته دارد و در 
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و 

دولتی تصویب شده است.
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
دو  اینکه  بیان  با  بیرجند  کشاورزی  و 
مصرف کننده اصلی زعفران کشورهای 
چین و هند هستند افزود: عمدتا زعفران 
با کارت های یکبار مصرف صادر شده 
صنعت  و  اصیل  صادرات  واقع  در  و 

زعفران خانه نشین شده است.   
احتشام با بیان اینکه بخش زیادی از 
زعفران به افغانستان می رود و به دلیل 
تعرفه صفر بین افغانستان و هندوستان 
عنوان  می شود  صادر  هند  کشور  به 
کرد: 95 درصد زعفران در کشور تولید 
می کنیم اما کسی ایران را تولیدکننده 
نام  به  زعفران  و  نمی شناسد  زعفران 
معاون  است.  شده  شناخته  اسپانیا 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
اساس  بر  باید  برنامه ها  اجرای  گفت: 
اولویت  بحث  و  باشد  اولویت بندی ها 

بندی در گزارشات مدنظر قرار گیرد.
ارتباط  افزایش  اینکه  بیان  با  عابدی 

با کشور پاکستان بعد از افغانستان در 
استان  تجاری  مبادالت  توسعه  برنامه 
است گفت: نتوانسته ایم آنچه که حق 
برای توسعه  پیشبرد  راستای  است در 
باشیم. معاون  مبادالت تجاری داشته 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
خراسان جنوبی افزود: آنچه که بخش 
خصوصی در خراسان جنوبی کلید زده 
ارزشمند است و باید از طریق افزایش 

ارتباط گیری با سایر استان ها در راستای 
مبادالت تجاری محصوالت تولیدی در 
برداریم. گام  جنوبی  خراسان  استان 
توان  در  چه  هر  کرد:  تصریح  عابدی 
داریم باید برای رفع و حل مشکالت 
اگر  و  شود  گذاشته  خصوصی  بخش 
مشکالت  حل  راستای  در  مدیری 
بخش خصوصی کمک کننده است به 
این جلسات دعوت کنیم. وی با بیان 
این  استان  توان  و  تمام تالش  اینکه 
است جایگاه شورای ملی زعفران ارجح 
شود ادامه داد: اداره کل پست می تواند 

فروش  بازار  مشکالت  حل  جهت  در 
محصوالت استان کمک کند.

برپایی نمایشگاه اختصاصی 
ایران در کابل با رویکرد تجاری

صادرات  کمیسیون  رئیس  همچنین 
اتاق بازرگانی بیرجند در این شورا گفت: 
از  استان واردات مرغ  از  ازای مرغ  در 

خراسان رضوی صورت می گیرد. خامه 
زر با بیان اینکه برخی تولیدات کشور 
تولید  جنوبی  خراسان  در  پاکستان 
پاکستان  با کشور  باید  افزود:  می شود 
از طریق استان سیستان و بلوچستان 
اقالم  برقرار کرد و یک سری  ارتباط 
که قابلیت ورود به این کشور دارد نیز 

شناسایی شده است.
برگزاری  کرد:  تصریح  وی 
پاکستان  کشور  در  نمایشگاه هایی 
در  تجاری  رویکرد  و  است  ضروری 
ایران  اختصاصی  نمایشگاه  نیز  کابل 

این  در  شرکت ها  و  است  کابل  در 
محصوالت  به  می توانند  نمایشگاه ها 

و مزیت های آن را بپردازند.
اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
رفع  باید  کرد:  بیان  بیرجند  بازرگانی 
موانع بانکی بین تجار و بازرگانان دو 
اتاق های تجارت  انجام شود و  کشور 

منطقه ای صورت گیرد. 
هم  جنوبی  خراسان  پست  مدیرکل 

به  یا  فراگیر  افزود:  جلسه  این  در 
عدم  تجارت،  شدن  جهانی  عبارتی 
افزایش  مکانی،  و  زمانی  محدودیت 
تمام  قیمت  کاهش  فروش،  درصد 
آسان  دسترسی  و  محصوالت  شده 
به اطالعات از جمله مزایای تجارت 
الکترنیک است. علی الهامی بیان کرد: 
همچنین قابلیت های تکنولوژیک نیز 
مرسوالت،  رهگیری  سیستم  شامل 
سامانه های نرم افزاری جامع، سیستم 
و  نقل  و  حمل  ناوگان  برخط  کنترل 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۶۹ – ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا غالمی اسفهرود  
فرزند  حسین به شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی ۰۶۵۲۴۸۸۳۸۲ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۸۷/۱۱ مترمربع قسمتی  از 
پالک ۵۶۲- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت علیرضا نصیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۸۰۰۱۰۰۴۰۳۷ – ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه دستی گردی فرزند  
رضا به شماره شناسنامه ۰۶۴۰۴۱۲۴۵۹ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۳/۶۸ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی 
 بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت خانم صغری دستی گردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶    علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت یاقوت نمای کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۶۷۸۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سحر زاغیان به 
شماره ملی۰۹۴۲۹۶۲۹۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ایوبی آواز به شماره ملی ۵۲۳۹۷۸۰۰۷۲ 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح ا... تنهائی به شماره ملی۰۶۵۰۷۶۵۴۲۷ به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای روح ا... تنهائی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )74۹۰۹۳(

آگهی تغییرات شرکت یاقوت نمای کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۶۷۸۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سحر زاغیان 
به شماره ملی۰۹۴۲۹۶۲۹۸۲ و آقای روح ا... تنهائی به شماره ملی۰۶۵۰۷۶۵۴۲۷ و آقای محمود ایوبی آواز به 
شماره ملی ۵۲۳۹۷۸۰۰۷۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای 
حجی غالمرضا فریزمرغی به شماره ملی ۰۶۵۲۸۶۵۸۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس تنهائی اوجان 
به شماره ملی ۰۶۵۳۲۹۹۳۵۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )74۹۰۹۱(

آگهی انتقالی شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۸۳۰۳ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی 
شرکت از واحد ثبتی زیرکوه به واحد ثبتی بیرجند به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله ارتش ، خیابان دانشگاه]شهید قرنی[ ، بلوار شهید صیادشیرازی ، پالک ۱۳۴ ، طبقه 

اول با کدپستی ۹۷۱۶۶۵۳۵۳۹ انتقال یافت و لذا شرکت مذکور تحت شماره ۴۳۷۷ به ثبت رسیده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )74۹۰۹۲(

تاسیس شرکت گروه تجاری احسان سورنا )با مسئولیت محدود( درتاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به شماره ثبت ۶۱۴۹ 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۴۳۶۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب 
ایجاد و مدیریت مراکز تولیدی و یا خدماتی و یا شتاب دهنده کسب و کارها، انجام مشاوره، بازاریابی غیرشبکه ای 
و غیرهرمی، کنترل پروژه و مدیریت پیمان و مشارکت و عقد قرارداد با سازمانها و شرکت ها، نهاد ها و اشخاص 
حقیقی و حقوقی و ارائه زیرساخت های فنی، بازرگانی، مشارکت، مدیریت، خرید و فروش مجاز ، اخذ کارت بازرگانی 
و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت 
در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت ها و موسسات داخلی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل 
و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
 نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مرتضوی ، 
کوچه طالقانی ۲/۱۴ ]شهید مفتح ۱[ ، خیابان شهیدمفتح ، پالک -۲۵۶ ، ساختمان پزشکی حکیم ، طبقه 
سوم ، واحد غربی کدپستی ۹۷۱۳۹۴۳۹۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نسرین خراشادیزاده به شماره ملی ۰۰۴۵۹۴۵۷۳۱ دارنده 
۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهنام احسانبخش به شماره ملی ۰۶۴۰۱۵۳۷۱۲ دارنده ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه آقای علیرضا احسانبخش به شماره ملی ۰۶۵۱۷۱۵۰۹۱ دارنده ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهنام احسانبخش به شماره ملی ۰۶۴۰۱۵۳۷۱۲و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای علیرضا احسانبخش به شماره ملی ۰۶۵۱۷۱۵۰۹۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علیرضا 
احسانبخش )مدیرعامل( و یا آقای بهنام احسانبخش )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 )74۹۰۹4(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۸۳۰۳ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- مرکز اصلی 
شرکت از واحد ثبتی زیرکوه به واحد ثبتی بیرجند به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله ارتش ، خیابان دانشگاه]شهید قرنی[ ، بلوار شهید صیادشیرازی ، پالک ۱۳۴ ، طبقه 
اول با کدپستی ۹۷۱۶۶۵۳۵۳۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. ۲- شعبه ای از 
شرکت به آدرس خراسان جنوبی، زیرکوه، روستای بمرود، محله باال، کوچه ناصری، خیابان مخابرات، پالک۰، 
 طبقه همکف با کدپستی ۹۷۶۷۱۴۳۴۳۴ تاسیس گردید. آقای حسین رازقی به شماره ملی ۶۵۲۹۹۵۱۲۸۸ 

به عنوان مدیر شعبه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
زیرکوه )74۹۰۹5(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۳۸ – ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صغری کالته بجدی  فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۱۴ و شماره ملی ۰۶۵۲۳۶۱۵۰۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۶/۱۰ مترمربع قسمتی از 
پالک شماره ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت خانم لیلی دستی گردی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
 در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶   علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بدینوسیله به آقای حسین قاسمی پور فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۲۲۸ و شماره ملی ۵۶۳۹۵۸۳۵۶۸ به آدرس 
سربیشه - خیابان معلم - معلم ۱۴ فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که بانک ملت شعبه سربیشه به موجب قرارداد بانکی 
شماره ۹۳۹۳۹۲۱۵۴۵ مورخ ۹۳/۷/۸ مبنی بر وصول مبلغ ۱۹۰۳۰۳۰۱ ریال مجموع اصل و سود و خسارت تاخیر تا روز 
وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و وام گیرنده قرارداد نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۰۶۷ در این اداره تشکیل، 

و چون طبق گزارش مامور ابالغ پاسگاه انتظامی سربیشه، ابالغ اجرائیه در نشانی متن سند میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت 
 مکانی یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و وفق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجراء اجرائیه صادره فوق الذکر 
یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ نیز محسوب 

می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه آنها تعقیب می گردد.
محمد حسین مصلحی – رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

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

 مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱  آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی  این واحد به شرح ذیل : 
 بخش ۱۱ قاینات  قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹- اصلی ۲۷۶۲ فرعی محمد حسین شرعی احدی از ورثه زینت رمضانی مقدم 
و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در روز ۱۳۹۸/۱۲/۳انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
 اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر

نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 

 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰  علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتادامه می دهد.



موفقیت و انرژی

توصیه ها

اعتماد به نفس داشته باشید

شما به عنوان پدر و مادر، از آنچه هستید باید راضی 
باشید. این که مدام فکر کنید برای فرزندتان کم 
گذاشته اید، تنها استرس شما را بیشتر می کند. 
اگر فکر کنید که دیگران تا زمانی شما را دوست 
دارند در زندگی تان موفق هستید و به محض این 
که اشتباه کنید از چشم های آنها خواهید افتاد، تنها 
خودتان را عصبی می کند. موفق ترین والدین 
آنهایی هستند که اعتقاد دارند نمی توان همه 
چیز را تحت کنترل خود درآورد. این که خودتان 
را باور داشته باشید، هدیه ای ست که به زندگی 
تان آرامش می دهد. کودک هم حواسش به شما 
هست. او بیشتر از کارهای شما یاد می گیرد تا 

حرف هایتان. سخت کوش باشید.

 نکات  طالیی برای حساب های بانکی

رمز دوم یک بار مصرف از طریق پیامک برای 
موبایل شما ارسال می شود. با این حساب بهتر 
است موبایل و کارت های بانکی خود را در یک 
کیف نگذارید، چرا که در این صورت اگر کسی 
کیف را بدزدد، هم اطالعات کارت بانکی تان را دارد 
و هم می تواند با استفاده از ارسال رمز پویا از طریق 

پیامک، به راحتی حساب بانکی تان را خالی کند.
اپلیکیشن های کیف پول که روی موبایل تان نصب 
کرده اید، هر کدام می توانند در عین کارایی برای تان 
خطرناک باشند چرا که اگر موبایل تان دست افراد 
سوءاستفاده کننده بیفتد، می تواند با این اپلیکیشن ها 
به اطالعات حساب تان دسترسی پیدا کند. برای 
همین حتماً برای موبایل تان رمز بگذارید. استفاده 
از اثر انگشت، بیشترین امنیت را در بین رمز های 
موبایل دارد. رمز پویا صرفاً برای تراکنش های 
اینترنتی اجباری شده، اما می توان از چنین رمز هایی 
برای دیگر امور بانکی هم استفاده کرد. برای مثال 
اغلب بانک ها برای خدمات اینترنت بانک، رمز 
یک بار مصرف ارائه می کنند. بهتر است عالوه بر 
رمز دوم، رمز اینترنت بانک تان را هم پویا کنید تا 

خیال تان راحت تر باشد.
بعد از دریافت کارت بانکی، رمز کارت در یک 
می شود.  داده  تحویل  شما  به  محرمانه  پاکت 
دیگر رمز ها مثل اینترنت بانک یا موبایل بانک هم 
شرایط مشابهی دارند. بهترین کار این است که 
در اسرع وقت پاکت ها را باز کنید، رمزهای تان را 
تغییر دهید و بالفاصله پاکت را به ریزترین قطعات 
تبدیل کنید و دور بریزید. اگر آن ها را در کیف تان 
نگه دارید، در صورت سرقت اطالعات حساب تان 

به دست افراد سودجو خواهد افتاد.

کاهش فشار خون  با جوراب واریس

جوراب واریس به کاهش میزان خونی که در پاها 
و اندام های پایینی گیر می افتد، کمک می کند، 
بنابراین آن را به جای دیگر بدن منتقل می کند. 
جوراب واریس برای کمک به کاهش فشار و 

درد ناشی از وریدهای واریسی استفاده می شود. 
خوردن وعده های غذایی کوچکتر و مکرر در طول 
روز ممکن است به فشار خون پایین کمک کند. 
مصرف آب بیشتر نیز  می تواند یکی از علل بالقوه 

فشار خون پایین باشد.

علل بروز تنگی کانال نخاعی

نقاط  که  می کند  عبور  مهره ها  بین  از  نخاع 
که  افرادی  کرده اند،  مرتبط  یکدیگر  به  را 
داده  انجام  زندگی  کارهای سنگین در طول 
ستون  به  آسیب هایی  است  ممکن  باشند 

فقرات تحمل  وارد شود، ستون  فقرات شان 
ندارد، بزرگ  را  یا کارهای سنگین  بار  حمل 
شدن زردپی ها با کم شدن فضای نخاع همراه 
مشابه  تقریبا  بیماری  این  عالئم  و  می شود 

عالئم بیماری سیاتیک است.

برخی داروها باعث خون ریزی لثه می شود

احتمال  افزایش  باعث  داروها  برخی  مصرف 
خون ریزی لثه ها می شود. داروهایی که  بیشترین 
تاثیر را در بروز این مشکل دارند عبارتند از داروهای 
داروهای  استاتین ها،  همان  یا  ضدکلسترول 

ضدفشار خون و داروهای ضد اضطراب. مشکل 
التهاب ناشی از مصرف داروها گاهی با ورم لثه ها 
همراه است که در برخی موارد حتی نیاز به عمل 
جراحی پیدا می کند. داروهای ضدانعقاد خون نیز 

ممکن است  سبب خون ریزی لثه ها شود.

بهترین سنگ شکن کلیه

ابتدا باید نوع این سنگ ها از طریق آزمایش 
مشخص شود، کسانی که سنگ های کلیه آنها از 
نوع اسید اوریک است می توانند پس از مشورت 
و دستور پزشک، مقداری جوش شیرین مصرف 

کنند. جوش شیرین یا داروهایی با خاصیت آن، 
باعث قلیایی شدن آب اسیدی درون کلیه ها 
می شود. در بین مردم معمولی، خوردن جوشانده 
کاکل ذرت، خربزه، ماءالشعیر گازدار و مانند اینها 

رواج بیشتری دارد.

درمان سردی دست و پا 

شکالت تلخ سرشار از آنتی اکسیدان است که 
افزایش می دهد.  در دست  وپا  را  جریان خون 
این کار با فعال سازی بیوشیمیایی موادی که به 
گشاد شدن عروق کمک می کند، انجام می گیرد.

حرکات منظم، ممکن است برای درمان پاهای 
سرد مفید باشد. باال بردن و حرکت دادن یکی از 
ساده ترین راه ها برای گرم کردن بدن و کمک به 
جریان خون در پاهاست اگر  مدت طوالنی پشت 

میز می نشینند باید این حرکات را انجام دهد.

 از دالیل بالقوه نارسایی تنفسی حاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از  ناشی  استنشاق دود  مانند  استنشاقی،  اسکولیوز، آسیب های  مانند  فقرات  اختالالت ستون   
آتش یا بخار،  بیماری های مرتبط با ریه مانند سندرم دیسترس تنفسی حاد، سینه پهلو، یا یک 
آمبولی ریه،  بیماری های عصبی یا ماهیچه ای که توانایی فرد برای تنفس را تحت تأثیر قرار 
می دهند، مانند اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، آسیب قفسه سینه، مانند آنچه پس از یک تصادف 

خودرو رخ می دهد. 
تشخیص دلیل نارسایی تنفسی حاد به پزشک در تعیین مناسب ترین روش های درمان کمک خواهد کرد.

درد در بدن انسان یک عالمت و زنگ هشدار است و به عبارتی یعنی در سیستم طبیعی بدن اختاللی 
به وجود آمده است. افراد حتما باید حواس شان به سردردهای ناگهانی که دچار می شوند باشد چرا که 
سردردها انواع مختلفی دارند. سردردهایی وجود دارند که به هیچ یک از عوامل محیطی ارتباط ندارند؛ 
دردهایی که در ناحیه کمر ایجاد می شوند نیز باید جدی گرفته شود. کمردرد از دردهای شایع بسیاری 
از افراد مسن است. درد در ناحیه قفسه سینه نگران کننده ترین آنها است. دردهایی مانند احساس 
فشار شدید به قفسه سینه، درد در نزدیک بازوها، تنگی نفس به خاطر فشار به سینه و دردهای مشابه 

در دسته دردهای جدی طبقه بندی می شوند.

دردهای بدن را جدی بگیرددالیل نارسایی تنفسی حاد

بسیاری از کارآفرینان و راهبران کسب وکار ها »درخواست 
کمک« را نشانه ضعف می دانند. اما دوره این طرز فکر به 
پایان رسیده است و باید این ذهنیت به درستی در کارآفرینان 
اصالح شود. زیرا به عقیده کارشناسان درخواست کمک از 
بهترین نشانه های قدرت راهبری و هدایت است. درخواست 
کمک به مراتب بیشتر از این که بخواهید تظاهر کنید که 
هیچ وقت به کمک نیاز ندارید در نشان دادن اعتماد به نفس 

و توانمندی تان مؤثر است.
باید  باشید  امروزی و تحول گرا  اگر می خواهید راهبری 

همیشه آماده باشید تا در زمان مناسب به کارمندان تان 
پیشنهاد کمک دهید و نفر اول برای ایجاد محیط یادگیری 
باشید. همچنین در کسب وکارتان پاداشی برای افرادی که 
طلب کمک می کنند یا حاضر به کمک کردن می شوند در 
نظر بگیرید تا این موضوع به فرهنگ فضای کسب وکارتان 
تبدیل شود. اگر نگوییم همه، دست کم بیشتر ما دوست 
داریم مورد احترام باشیم؛ بنابراین اگر دوست دارید ارزش 
و احترام بیشتری نزد کارمندان تان داشته باشید بدانید باید 
برای آن ها متقابال ارزش و احترام قائل شوید. راهبران 

امروزی می دانند به منظور ارزش قائل شدن برای افراد، 
صرفا زبان بازی کارایی نخواهد داشت؛ با این وجود نمی توان 

از جادوی کلمات نیز غافل شد.
قرار نیست راهبر یا مدیر مجموعه همیشه راه حل همه 
مشکالت را بداند. در محیط کارتان فضایی به وجود بیاورید. 
زمانی که اعضای تیم بتوانند به راحتی نظرشان را بدون 
واهمه درخصوص مسائل مختلف مطرح کنند یا حتی 
آزادانه مخالفت شان را درباره برخی تصمیم گیری ها ابراز 

کنند، یکپارچگی بیشتری در تیم حاکم خواهد شد.

جمالت جادویی کارآفرینان موفق
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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.
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جدول سودکو

یاد یاران

)شهید محمد حسنی گازار ،  بیرجند( سالم بر پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهرانم و تمام اقوام و خویشان. انشاء ا... که خداوند همه شما را توفیق عنایت فرماید تا توشه آخرت که 
عمل صالح و تقوا باشد فراهم آورید و در این جهان که دار غرور است خود را نجات دهید.

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 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

0915   866   8002 

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

سند مالکیت و کارت موتور سیکلت به شماره 
پالک ۷۶۲ ۵۶۳ ۲۴ به نام محمد مهدی 

رحمانی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۶۸۱۱۲ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
به دو بازاریاب آقا با سابقه کار جهت مف

کار در یک شرکت پخش مواد 
غذایی نیازمندیم.  ۰۹۱۵۵۶۱۱۲۱۹ یم

ند
ازم

نی

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

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

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

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - علی برگی

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

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

09151632150

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون های  ۵/۵ و ۶/۵ متر 
 09157563875 
 09368990722 - سعدی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی
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گالیه اعضای شورای استان از اطالع رسانی ضعیف برای تسهیالت مردمی

مستاجری که قاتل
 از آب درآمد

صدا و سیما- فردی که در خیابان معلم 
بیرجند در اقدامی جنون آمیز دختر ۲۵ 
ساله را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: حدود 
شنبه  سه  روز  صبح   ۱۰ ساعت 
بر وقوع  سوم دی ۹۸ خبری مبنی 
به  بیرجند  معلم  خیابان  در  جنایت 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعالم 
شد که مأموران پلیس بالفاصله به 
همراه کارآگاهان ویژه قتل به محل 
حادثه اعزام شدند. سردار شجاع افزود: 
مأموران در محل حادثه دختری جوان 
را مشاهده کردند که در اتاق خواب 
خود به قتل رسیده بود.به گفته  وی در 
بررسی های شبانه روزی و یک ماهه، 
خانه  مستاجر  توسط  جنایت  وقوع 

اجاره ای پدر مقتول تأیید شد. 

حوادث

* 6 هزار وعده غذای نذری در سالروز 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( بین 
عزاداران خضری دشت بیاض توزیع شد.
*مرحومه حوا براتی مادر شهید جاوید 
االثر غالمرضا ناصری دیروزتشییع و 

خاکسپاری شد.
شهید  مادر  غفاری  فاطمه  *حاجیه 
محمد سرحدی در سن ۸۵ سالگی به 

فرزند شهیدش پیوست.
*مدیر حوزه های علمیه استان از اعزام 
مناطق  به  فجر  دهه  در  مبلغ  هزار 

مختلف  استان خبر داد.
*فرماندار بیرجند از پیش بینی ۱۵۳ 
شعبه اخذ رای برای جمع آوری آراء 
انتخابات  در  شهرستان  این  مردم 

یازدهمین دوره مجلس خبر داد.
*۸۳ کانون فرهنگی هنری مساجد، 
تا پایان امسال در خراسان جنوبی به 

بهره برداری می رسد.
*خیر بیرجندی عضو مجمع خیرین 
سالمت استان ، یک جعبه لنز طبی 
کامل به ارزش ۵۰ میلیون ریال را به 
سازمان بسیج جامعه پزشکی اهدا کرد.

*نیروهای امدادی هالل احمر قاین، 
بعد از ۳ ساعت جست وجو ، مامور برق 
مفقود شده که به دلیل حمله گرگ ها 
حین ماموریت خود را در خانه ای گلی 

پنهان کرده بود ، سالم پیدا کردند.
صنایع  رایگان  آموزشی  *دوره های 
دستی برای بیماران خاص و کم توان 

جسمی در بیرجند برگزار شد.

اخبار کوتاه

اشک فاطمیون درمزار شهدای گمنام بیرجند 

 ایرنا - اجتماع مردم و هیئت های عزاداری همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در جوار شهدای گمنام بیرجند برگزار شد. این آیین روز چهارشنبه با حرکت هیئت های عزاداری و قشرهای مختلف 
مردم در مسیر بلوار پاسداران بیرجند آغاز شد و سوگواران با نوحه خوانی و سینه زنی در غم شهادت دختر نبی مکرم اسالم )ص( اشک ماتم ریختند. عزاداران فاطمی سپس با اجتماع مقابل بوستان شهدای گمنام 

بیرجند به سوگواری پرداختند و استاندار خراسان جنوبی نیز در جمع عزاداران حضور یافت. همچنین اجرای طرح سوگواره یاس نبوی در ۵۱ بقعه متبرکه استان از پنجم بهمن آغاز شده و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.

مهارت آموزی 1400 نفر برای بازار کار استان 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  کاری- 
خراسان جنوبی گفت: در طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی امسال، با عنایت به ضرورت 
ایجاد بسترهای الزم برای ایجاد اشتغال و بازار 
کار بیش از یک هزار و 4۰۰ نفر مهارت دیده اند 
که درصد تحقق این طرح 7۵ درصد بوده است.
خوشایند در نشست خبری افزود: تاکنون سه 
میلیون و ۱۰۸ هزار و ۱۳۸ نفر ساعت آموزش 
در مراکز دولتی فنی و حرفه ای ارائه شده که 

۹۲ درصد تعهد ساالنه محقق شده است. 
آموزی  مهارت  طرح  هفت  داد:  ادامه  وی 
در سال رونق تولید براساس نیازسنجی در 
این استان در دست اجرا است.وی با بیان 
اینکه آموزش ها  در اداره کل فنی و حرفه 
ای استان بر مبنای استاندارد آموزشی و با 
برخورداری از کد بین المللی است، عنوان 
کرد: دوره های آموزشی متعددی در مراکز 
ثابت، سیار شهری، سیار روستائی، ندامتگاه 

جوار  صنوف،  و  صنایع  ها،  پادگان  ها، 
دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی و حرفه 
فارغ  برای کارجویان، دانشجویان،  آزاد  ای 

التحصیالن و شاغلین برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه  در سال جاری ۳۰ نفر 
دوره و ۹7۳ نفر ساعت آموزش تلفیقی در فنی 
و حرفه ای برگزار شده است، افزود:  همچنین 
یک هزار و ۵7۵ نفر دوره و ۱47 هزار و ۲۰۰ 
نفر ساعت آموزش مهارت آموزی ویژه برگزار 

شده است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان با اشاره به اینکه مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای برادران بیرجند، توسعه یافته، افزود: 
تکمیل سوله کارگاهی مرکز فنی و حرفه ای 
شهرستان فردوس و احداث مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای خواهران قاین ۱۰۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته که با اعتبار ۳۲۱ میلیارد و 4۰ 
میلیون ریال به بهره برداری می رسد. وی 
یادآور شد: همچنین  احداث مرکز خواهران 
طبس ۵7 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در 

سال ۱4۰۰ افتتاح خواهد شد. 
خوشایند با اشاره به اینکه : ۲ هزار و ۱7۲ سرباز 

در پادگان های استان در ۵۲ حرفه آموزش فنی 
و حرفه ای را فراگرفته اند، به  افتتاح کارگاه 
آموزشی تخصصی تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی در شهرستان فردوس اشاره کرد 
و  ادامه داد:  برپایی نمایشگاه عکس و آثار 
هنری مرتبط با انقالب، امام و بیداری اسالمی 
با  میثاق  تجدید  کارآموزان،  دستاوردهای  و 
شهدا، ایثارگران، غبارروبی و عطرافشانی مزار 
شهدا، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 
همکاران به مناسبت آغاز ایام ا...دهه فجر و 
برگزاری نشست سرگروه های حلقه طیبه 
صالحین از دیگر برنامه ها در دهه فجر است.

میانگین بارش ها 74 درصد باال رفت 
صدا و سیما - میانگین بارش های استان از 
ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 74 درصد در 
مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش دارد. رئیس 
گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 
هواشناسی استان گفت: براساس اعالم مرکز 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی 
کشور از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در 
استان میانگین حدود 7۲ میلیمتر باران باریده 

که در مقایسه با میانگین بلند مدت استان 74 
درصد و نسبت به سال گذشته ۲۲۳.۳ درصد 
افزایش دارد. نخعی با بیان اینکه سال گذشته 
میانگین بارش استان در این مدت ۲۲ میلیمتر 
با  مقایسه  در  مقدار  این  افزود:  گزارش شد، 
میانگین بلند مدت 46.۳ درصد کاهش داشته 
است.وی با بیان اینکه بیشترین بارش امسال 
تاکنون در قاین با حدود ۱67 میلیمتر باریده 

که سال گذشته 4۲ میلیمتر و در بلند مدت ۵6 
میلیمتر باران ثبت کرده است، گفت: پس از این 
شهرستان، آرین شهر با ۱۵۹ میلیمتر و فتح آباد 
فردوس با ۱۵۳ میلیمتر بیشترین بارش رحمت 
الهی را ثبت کردند. وی میانگین بارش بیرجند 
را در این مدت ۸6 میلیمتر عنوان کرد و گفت: 
پارسال در این مدت  4۱ میلیمتر و در بلند مدت 

۵۲ میلیمتر در مرکز استان ثبت شده است.

تسهیالت کار  در نقطه کور
بسیاری  برای  اوقات  بیشتر   - محمودآبادی 
استان می شود اطالع  وارد  اعتباراتی که  از 
رسانی جامع انجام نمی گیرد. به عنوان مثال 
برخی نمایندگان شوراهای شهرستان عنوان 
کردند که متوجه نشدند تسهیالت طرح  استاد 
و شاگردی و یارانه دستمزد چه زمانی آمد و به 
چه کسانی پرداخت شد؟جلسه ی شورای استان 
سه شنبه با دومحورفرهنگ واشتغال در شورای 
شهر بیرجند برگزارشد. نمایندگان شوراهای 
شهرستان ها از دغدغه های اشتغال در استان 
گفتند. دغدغه هایی که در برخی بخش ها 
بوی گالیه هم می داد. گالیه از تسهیالتی که 
وارد استان می شود اما نه برخی کارفرمایان از 
آن با خبر می شوند نه حتی برخی از اعضای 
شورای شهرستان ها به عنوان نمایندگان مردم، 
تسهیالتی که می تواند برای تعداد زیادی از 
کارآفرینان و کارفرمایان گره گشا باشداما هیچ 

تبلیغی برای وجود آن در استان نمی شود. 

کمترین نرخ بیکاری چگونه 
محاسبه شد؟

ابتدا در بحث اشتغال رئیس شورای اسالمی 
استان با نقد آماری که برای اشتغال استان 
مطرح شده خطاب به نمایندگان اداره کل تعاون 

کار و رفاه اجتماعی پرسید. این فرمول بیکاری 
و اشتغال استان را چطور محاسبه کرده اید که 
خراسان جنوبی را در صدر جدول کمترین نرخ 
بیکاری قرار می دهید؟ قرایی سپس خطاب به 
خبرنگاران عنوان کرد:» ازشما فعاالن رسانه ای 
هم تعجب می کنم که این آمار را چطور قبول 
کرده اید و منتشر می کنید.« وی گالیه داشت 
از آماری که فقط برخی شاخص ها را در نظر 
می گیر مثل اینکه هر فردی که سه ساعت در 

روز کار کند، شاغل محسوب می شود.
قرایی با اشاره به تعداد زیاد تحصیل کرده 
های بیکار در استان که آمار آن ها با یک 
فراخوان قابل استحصال است گفت: چطور 
در استانی که هنوز نتوانسته برای محصوالت 
استراتژیکش مثل زرشک و زعفران صادرات 
موفقی و قابل قبولی با برند استان داشته باشد، 
نرخ بیکاری پایین می اید طوری که ما نسبت 
به استانهای صنعتی مانند اصفهان و ... می 
شویم اول و همه هم تحسین می کنند. واقعا 

چطور این آمار را به دست آورده اید؟
رئیس شورای استان سپس چالش هایی که بر 
سرراه سرمایه گذاران استان به وجود می آید را 
مطرح کرد. قرایی افزود:  در بسیاری از مواقع 
می توانیم چالش ها و مقرراتی که برای یک 

سرمایه گذار در مسیر آغاز به کار تا زمان بهره 
برداری به وجود می آید را تشریح کنیم،اما برخی 
از مسئوالن آن نکات چالشی را مطرح نمی کنند 
و سرمایه گذار در بین راه با موضوعی مواجه می 
شود که در نهایت سرش بی کاله می ماند.

راه را اشتباه آمده ای
 وی ادامه داد: جالب است همان مسئولی که 
می توانست سرمایه گذار را راهنمایی کند. وقتی 
مشکلی پیش می آید به سرمایه گذار می گوید 
راه را اشتباه آمده ای. رئیس شورای اسالمی 
شهر فردوس و عضو شورای عالی استانها نیز 
در ادامه صحبت های قرایی را این طور تکمیل 
کرد: با خبر شدیم که متمم تسهیالت خانگی 
از اول بهمن شناور  می شود. این موارد را باید 
روسای اداره های کار در شهرستان ها به ما 
اعالم کنند. حسین اکبری با اشاره به اینکه 
گاهی اطالع رسانی های بانک ها برای داشتن 
که  است  کرنگ  قدر  این  تسهیالت  برخی 
بسیاری از کارفرمایان از آن مطلع نمی شوند. 
وی تسهیالتی مثل طرح » استاد و شاگرد« 
یا »یارانه و دستمزد« را یاد آور شد و گفت: چرا 
این موارد اطالع رسانی عمومی نمی شود تا 
همه ی کشاورزان و تولید کنندگان و ... بتوانند 

از آن استفاده کنند؟

تبلیغات برای تسهیالت
وی پبشنهاد کرد : بهتر است هزینه هایی برای 

تبلیغ تسهیالت در رسانه ها هزینه شود. 
 

 تقاضا برای کار کم است
البته نماینده ی اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اطالعات مرکز آمار ایران 
گفت: باید آمار را قبول کنید. این آمار فصلی 
برای  تقاضا  استان  در  افزود:  غالمی  است. 
کار کم است این موضوع را بر اساس آمار 
شرکت های کاریابی نیز می توانید استخراج 
کنید. وی ادامه داد: اطالعاتی که داریم که 
نشان می دهد بیش از 4 هزار فرصت شغلی 
در استان تعریف شده اما فقط بیش از ۲ هزار 
نفر ثبت نام کردند که از این تعداد نیز هزار و 
46۹ نفر جذب شده اند. قرایی این موضوع را 
نیز نپذیرفت و گفت که  شرکت های کاریابی 
تان نیز شناخته شده نیستند عالوه بر این در 
بیشتر شهرستان ها شرکت کاریابی نداریم. 
این بار مسئول کاریابی اداره کل به آمار فصلی 
اشتغال اشاره کرد و گفت: این آمار داده شده 
فصلی است و ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی 

در استان توانسته آمار اشتغال را افزایش دهد. 
رئیس شورای استان هم نا پایداری این شغل 
ها را مطرح کرد و خواست مسئوالن برای آمار 

دادن رویکرد دیگری را در پیش بگیرند.

ضعف امکانات فرهنگی شهرستان ها 
از  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مسئوالن دعوت شده به شورای استان بود. 
ناصر نبی زاده درباره کمبودهای زیرساختی 
برخی از شهرستان ها مانند نبود سینما، سالن 
همایش، نبود انجمن های فرهنگی و ... پاسخ 
داد وی با بیان این که امکانات فرهنگي و هنري 
از ظرفیت مطلوبی  برخی شهرستان ها  در 
برخوردار نیست و الزم است پروژه هایی تعریف 
شود، اضافه کرد: در این راستا احداث سینماي 
امید طبس و بهسازي سینماهاي بیرجند را در 
دستور کار خود قرار دادیم. وي گفت: از اسفند 
سال گذشته احداث سینمای فردوسي در دستور 
کار قرار گرفته و به دنبال ساخت آن هستیم، 
ادامه داد: درخصوص ساخت مجتمع فرهنگی 
طبس باید از اعتبارات تملک دارایي استفاده کرد 
که در اختیار فرمانداری ها است  و خوبست 
شوراي استان در راستاي افزایش این اعتبارات 

کمک کننده باشند.

حضرت فاطمه )س( الگوی 
دفاع از والیت است

ایرنا - رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه استان گفت: حضرت فاطمه زهرا )س( 
اسوه و الگوی دفاع از والیت است که باید 
مورد توجه همه مسلمانان قرار گیرد.حجت 
االسالم رحیم آبادی در آیین عزاداری شهادت 
حضرت زهرا )س( در حسینیه جماران بیرجند 
افزود: دختر پیامبر گرامی اسالم )ص( به شدت 
مظلوم بود و مظلومانه هم به شهادت رسید. 
ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا )س( به عنوان 
سرمشق و الگویی برجسته در ابعاد مختلف برای 
مسلمانان به ویژه زنان عالم هستند. وی با بیان 
اینکه مهمترین دشمن اسالم و مسلمین جریان 
نفاق است افزود: امروز هم جریان نفاق و نفوذ و 
برخی افراد با وجود شفافیت اقدامات استکباری 
دشمنان، دل در گرو قاتالن حاج قاسم ها دارند.

»سردار آسمانی« در کانون های 
مساجد استان

مهر- مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان گفت: رویداد هنری و ادبی سردار 
آسمانی با یاد سردار شهید سلیمانی در 6 رشته 
هنری در کانون های مساجد خراسان جنوبی 
در  سبزه کار،  حجت االسالم  می شود.  برگزار 
نشست خبری با اشاره به اینکه ۵۰۰ برنامه 
توسط کارگروه مساجد ستاد دهه فجر برگزار 
می شود، از برنامه ریزی برای اجرای  طرح ۱۰ 
شب ۱۰ مسجد در دهه فجرخبر داد و افزود: 
مسابقه » نامه ای به مادر شهید« و مسابقه 
نویسندگی با موضوع »چگونه از فرزندم یک 

سردار سلیمانی بسازم« نیز برگزار می شود.

 کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه 
از فرهنگ فاطمی فاصله گرفته ایم گفت: در 
جامعه اسالمی نباید نامزدهای انتخابات یکدیگر 
را تخریب کنند. حجت  االسالم مختاری روز 
چهارشنبه در سوگواره یاس نبوی در آستان 
مقدس امامزادگان باقریه )ع( بیرجند با اشاره 
به انتخابات دوم اسفند افزود: انتخاب نامزدهایی 
که بتوانند جلوی مفسدین را گرفته و اقتصاد و 
معیشت مردم را نجات دهند، بسیار مهم است. 

راهکار امیدواری رسانه به 
روابط عمومی ها 

ایرنا - مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت: 
اگر مدیری همکاری نمی کند باید معرفی شود 
تا رسانه ها از نقش موثر روابط عمومی ناامید 
نباشند.وفادار در نشست شورای هماهنگی روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی استان افزود:مدیران 
روابط عمومی شیوه صحیح پاسخگویی به 
سواالت رسانه ها را به کار گیرند زیرا کیفیت 

پاسخگویی و زمان آن اهمیت دارد. 

نظارت استاندارد بر نازل های 
سوخت استان 

کل  مدیر  مقدم،  مروی  مقدم-  دادرس 
استاندارد استان در خصوص نظارت بر نازل 
های سوخت استان گفت: 6۵۰ نازل سوخت 
 مایع در استان داریم که در بازرسی دوره ای 
زمستان ۱۱7 بازرسی تاکنون انجام گرفته که از 
مجموع این تعداد ،  ۱۰۰ مورد قبول و ۱7 مورد 
دارای نقص بوده، از چرخه  استفاده خارج اند و 

مورد مردودی در آزمون نداشته ایم.

پرداخت ۲۱ میلیارد غرامت به 
کشاورزان استان 

صدا و سیما-  ۲۱ میلیارد تومان غرامت بیمه 
کشاورزان  حساب  (به  زراعی ۹7-۹۸  )سال 
خسارت دیده  استان پرداخت شد. غنچه، مدیر 
صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان گفت: از 
این رقم ۲ میلیارد تومان مربوط به محصوالت 
زراعی، ۱7 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان مربوط 
به محصوالت باغی و یک میلیارد و 7۰۰ میلیون 
تومان مربوط به غرامت بخش دام و طیور است.

هنر ۱.8 میلیاردی بانوان مددجو 

صدا و سیما-  بانوان قالیباف زیرپوشش کمیته 
امداد خراسان جنوبی، ۱۸ میلیارد و 6۹6 میلیون 
ریال از بافت فرش درآمد کسب کردند.معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: بانوان مددجوی زیرپوشش 
این نهاد در  ۱۰ ماه گذشته  ۳۱7 تخته فرش به 
متراژ هزار و 66۰ مترمربع تولید کردند. حسینی 
افزود: این فرش ها را ۳ هزار و ۱۰۰ مددجوبافتند 

که  برای صادرات به تهران ارسال می شود.

سین دهه فجر

۲۸ عنوان برنامه دهه فجر روی آنتن »خاوران« 

ایرنا - مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: ۲۸ عنوان برنامه ویژه دهه فجر در حوزه های مختلف صدا و سیما و خبر شبکه خاوران تولید و 
پخش می شود. علیرضا آینه دار افزود: در حوزه سیما برای دهه فجر هفت عنوان شامل 46 برنامه با مدت زمان ۲ هزار و ۳۹۵ دقیقه و در بخش صدا ۲۱ 
عنوان برنامه شامل ۱۲۱ برنامه به مدت چهار هزارو ۲۰۵ دقیقه تولید شده که در مجموع 6 هزارو 6۰۰ دقیقه تولید در صدا و سیما ویژه دهه فجر داریم.

وی اظهار داشت: این برنامه ها در ساختارهای مختلف از جمله نمایش بلند رادیویی، مسابقه رادیویی، برنامه میزگردی است.وی یادآور شد: همچنین در 
بخش سیما پنج عنوان برنامه با ۲ هزارو 6۳۰ دقیقه و در بخش صدا 6 عنوان برنامه با ۲ هزارو ۳۵۲ دقیقه برای انتخابات مجلس شورای اسالمی تولید 
شده است.به گفته وی برنامه »مژده بهار« که ۱۲۰ دقیقه است در ۲۲ بهمن به صورت زنده از صدای خراسان جنوبی پخش خواهد شد.وی تصریح 
کرد: همچنین مسابقه میدانی »پالک ۵7« که سال گذشته در بخش تولید رتبه نخست را کسب کرد، امسال با حضور میدانی در شهرستان ها تولید و 

پخش می شود و از  افراد موثر انقالبی در شهرستان ها در این پخش استفاده می شود.

طرح هادی ۲۴ روستای استان آماده افتتاح

مهر- مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از افتتاح ۲4 طرح هادی روستایی در استان همزمان با دهه فجر خبر داد. علی اصغر آسمانی مقدم 
گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۲4 طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال در استان به افتتاح می رسد.وی بیان 
کرد: از این تعداد دو طرح در روستاهای خوسف، دو طرح در روستاهای درمیان، سه طرح در طبس، پنج طرح سربیشه، هفت طرح نهبندان، چهار 
طرح قاین و یک طرح در بشرویه به بهره برداری می رسد.آسمانی مقدم با بیان اینکه از ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان، پنج هزار واحد سهم بنیاد 
مسکن است، عنوان داشت: تاکنون هزار و ۵۰۰ واحد از این خانه ها تکمیل شده و هزار واحد مسکن هم  همزمان با دهه فجربا 6۵۰ میلیارد ریال 
به بهره برداری می رسد.مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد ۱۲7 واحد در شهرستان سربیشه، ۱۰۰ واحد در طبس، 4۳ 
واحد در فردوس، ۱۲۳ واحد در قاین، ۱۱6 واحد در نهبندان، ۱۳۰ واحد در بیرجند، ۵۰ واحد بشرویه، ۸۰ واحد در خوسف، 6۰ واحد در درمیان، ۸۰ 

واحد در زیرکوه و ۹۰ واحد نیز در شهرستان سرایان افتتاح می شود.

6۴0 میلیارد دالر سرمایه گذاری کشاورزی در دهه فجر

کاری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  با اشاره به اینکه ۲۲7 پروژه دهه فجر در بخش کشاورزی خراسان جنوبی افتتاح می شود، 
افزود: مجموع سرمایه گذاری این پروژه ها 64۰ میلیارد ریال است. غالمرضا قوسی جمعیت برخوردار این پروژه ها را 6۹ هزار نفر عنوان کرد و افزود: 
با افتتاح این پروژه ها برای ۲۳4 نفر شغل جدید ایجاد می شود.وی عنوان کرد: با افتتاح این پروژه ها 6 هزار و 4۹۸ نفر که در معرض آسیب بودند 
تثبیت شدند و برای ۱۵۲ نفر هم اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.  وی بیشترین پروژه های افتتاحی دهه فجر با ۹۰ مورد در حوزه باغبانی  عنوان 
کرد و افزود:  ۸۹ پروژه افتتاحی بخش کشاورزی استان مربوط به حوزه آب و خاک می باشد.وی با بیان اینکه تاکنون ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شدند، بیان کرد: با ۱7 درصد سیستم آبیاری نوین اراضی موفق شده ایم در این راستا 7۰ میلیون 
مترمکعب آب صرفه جویی کنیم قوسی با اشاره به اینکه  ۸ هزار و 7۰۰ هکتار یکپارچه سازی اراضی سنتی با صرفه جویی ۱۲.۵ میلیون مترمکعب 

آب انجام شده ادامه داد:  همچنین جانمایی 4۰۰ هکتار گلخانه انجام و آماده برای انجام عملیات زیرساخت است.

شمار ش معکوس افتتاح 301 طرح اشتغالزا

ایرنا -  قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: ۳۰۱ طرح اشتغالزا از محل تسهیالت خرد صندوق کارآفرینی امید همزمان با دهه فجر 
امسال در استان به بهره برداری می رسد. اکبری در تشریح برنامه های اجرایی کارگروه همیاری و خدمت رسانی ستاد دهه فجر استان افزود: 44 عنوان 
برنامه محوری دهه فجر در کارگروه همیاری و خدمت رسانی متشکل از ۱4 دستگاه استان در ایام دهه فجر اجرا می شود.اکبری اظهار کرد: افتتاح ۸۰۰ 
مسکن مددجویان روستایی با اعتبار 4۰ میلیارد تومان از مهمترین برنامه های محوری امداد است که در کنار آن 4۱ طرح اشتغال با اعتبار ۱۰۸ میلیارد 
تومان ویژه خانواده های تحت حمایت اجرایی خواهد شد. وی از توزیع ۵۱۵ عدد وسایل گرمایشی ویژه مناطق محروم خبر داد و افزود: پرداخت وام 
کارگشایی به ۵4۱ نفر، افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف، جشن انقالب، دیدار از خانواده های ایتام و خانواده معزز شهدا از مهمترین برنامه های کمیته امداد 
است.وی افتتاح مجتمع حمایتی شهید فوالدی مقدم در طبس و مجتمع حمایتی در آرین شهر را از مهمترین برنامه های اجرایی اداره کل بهزیستی عنوان 
کرد و افزود: نمایشگاه تولیدات و توانمندی های معلوالن، افتتاح مهد کودک شهر قصه، و غبارروبی مزار شهدا از مهمترین برنامه های این اداره کل است.
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حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمودند :

َمن أصَعَد إلى ا... خالَص عباَدتِِه أهبََط ا... عّزوجّل له أفَضَل َمصلََحتِه
هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزى را که به 

صالح اوست برایش فرو فرستد.
(تنبیه الخواطر : ج2 ، ص108)

بازگشت 18 میلیون 
پردرآمد به یارانه!  

   ایسنا- در حالى در گزینش 60 میلیون مشمول 
کمک معیشتى سه دهک باالى درآمدى جایى 
نداشتند و به نظر مى رسید با این روند به تدریج 
از جمع یارانه بگیران نیز کنار گداشته شوند که با 
یارانه  مصوبه اخیر مجلس براى پرداخت یک 
مشترك به حدود 78 میلیون یارانه بگیر، این 18 
میلیون حذف شده دوباره مشمول یارانه شدند؛ 

این بار نه 45 هزار و 500 بلکه 72 هزار تومان.

آخرین وضعیت حذف
 چهار صفر از پول ملى  

  محمدرضا پورابراهیمى عضو کمیسیون اقتصادى 
مجلس با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملى 
هنوز در این کمیسیون به جمع بندى نرسیده است، 
گفت: به نظر مى رسد جلسه نهایى در این باره طى 
روز هاى اخیر برگزار شود. او ادامه داد: حذف چهار 
صفر از پول ملى براى ساده سازى محاسبات است 

و بحث ایجاد تورم در آن موضوعیت ندارد.

هزینه ها از درآمد 
کارگران پیشى گرفت  

   نماینده مجمع عالى کارگران در شوراى عالى کار با 
بیان اینکه هزینه هاى کارگران بیشتر از درآمد آنها 
است، گفت: سبد معیشت سال گذشته 3 میلیون 
و 760 هزار تومان محاسبه شد اما حقوق کارگران 
با حق مسکن و خواربار کمتر از نیمى از آن است.

توضیحات وزیر رفاه درباره 
مطرح شدن یارانه 72 هزارتومانى  

  میزان- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: 
نمایندگان مجلس در قالب بودجه ممکن است 
تغییراتى اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایى به 
دولت نرسیده است. وى با بیان اینکه پرداخت 
یارانه 72 هزارتومانى در برنامه هاى دولت نبوده، 
تصریح کرد: به نظر من براى ایجاد یک شرایط 
مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم 
جلوگیرى کنیم و شرایطى فراهم کنیم تا کسانى 
که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، مطمئن 
باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتى، برنامه 
با ثباتى است که مى توانند روى آن حساب باز کنند 

و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.  

الریجانى: به خاطر انقالب
 از سیاه نمایى پرهیز کنید  

الریجانى خطاب به کاندیداهاى مجلس گفت: 
انتخابات  تبلیغات  و  اسالمى  انقالب  سالگرد 
خاطر  به  همه  داریم،  رو  پیش  در  را  مجلس 

عظمت انقالب از سیاه نمایى پرهیز کنند.

لیست اصالح طلبانه ارائه مى کنیم  

احتمال  به  اشاره  با  امید  فراکسیون    رئیس 
کاندیداهاى  برخى  مجدد  صالحیت  تایید 
انتخابات  در  داریم  بنا  ما  گفت:  اصالح طلب، 
پیش رو لیست کامال اصالح طلبانه ارائه کنیم.

زاکانى: برنامه هاى دولت
 هیچ رنگ و بوى کارشناسى ندارد  

زاکانى با بیان اینکه برنامه هاى دولت هیچ رنگ 
و بوى کارشناسى ندارد، اظهار کرد: در قضیه 
براى  مشکالتى  چه  که  دیدید  بنزین  گرانى 

کشور و مردم به وجود آمد.

در انتخابات رقابت بین جریان انقالبى 
و غیرانقالبى شکل مى گیرد  

  حسین ا... کرم تحلیلگر مسائل سیاسى مى گوید: 
با وجود جنگ روانى دولت و اصالح طلبان براى 
ایجاد شکاف بین نیروهاى انقالبى و اصولگرا، 
در نهایت رقابت دوقطبى بین جریان انقالبى و 

غیرانقالبى شکل مى گیرد.

عربستان، شریک جرم ترامپ
 در شهادت سردار سلیمانى است  

در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  موسوى 
واکنش به اظهارات وزیر خارجه سعودى تأکید 
کرد که رژیم آل سعود شریک جرم آمریکا در 

ترور سپهبد شهید سلیمانى است.

ایمانى: اعضاى «پایدارى»
 زیر بار اتحاد نمى روند  

ایمانى، فعال سیاسى اصولگرا اظهار کرد: باید 
قبول کنیم اعضاى جبهه پایدارى زیر بار اتحاد 
نمى روند و چندین ماه پیش گفتم، بعید است 
پایدارى  ها بخواهند با سایر اصولگراها در یک 

لیست قرار بگیرند.

روحانى اول براى محبوبیت
 خودش رفراندوم بگذارد  

  ذوالنور با بیان اینکه رئیس جمهور پیش از هر 
رفراندوم  یک  خودشان  محبوبیت  براى  چیز 
برگزار کند، گفت: آقاى روحانى اگر جرات دارند 
به طور سرزده بین مردم بیاید و در مکان هاى 
را  مردم  العمل  تا عکس  بگیرد  قرار  عمومى 

نسبت به خودشان ببیند.

جزئیات طرح خروج 
NPT ایران از

پیش  اقدامات  کمیسیون  رئیس  مهر- 
طرح  تدوین  از  آمریکا  علیه  دستانه 
خروج از NPT از سوى این فراکسیون 
را  طرح  این  اجراى  شروط  و  داد  خبر 
قاضى  حسین  امیر  سید  کرد.  تشریح 
از  خروج  طرح  کرد:  اظهار  هاشمى  زاده 
پیمان منع گسترش سالح هاى هسته اى 
اقدام  فراکسیون  سوى  از  تى)  پى  (ان 
در  و  تدوین  آمریکا  علیه  دستانه  پیش 
هیئت  سوى  از  مجلس  علنى  جلسه 
مردم  نماینده  شد.  وصول  اعالم  رئیسه 
مشهد در مجلس در تشریح جزئیات این 
نهایى  تصویب  صورت  در  گفت:  طرح 
ایران  اسالمى  جمهورى  دولت  طرح، 
در  متقابل  اقدام  منظور  به  است  موظف 
برابر نقض تعهدات طرف هاى آمریکایى 
مشترك  اقدام  جامع  برنامه  اروپایى  و 
ایران  پرونده  ارجاع  صورت  در  (برجام) 
به شوراى امنیت سازمان ملل، بالفاصله 
گسترش  منع  پیمان  از  خروج  ضمن 
(ان پى تى) اجراى  سالح هاى هسته اى 
ملغى  را  پیمان  این  ذیل  الزامات  تمامى 
نظارتى  کلیه همکارى هاى  انجام  و  کند 
با آژانس بین المللى انرژى اتمى را قطع 
ادامه  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  کند. 
داد: وزارت امور خارجه و سازمان انرژى 
اتمى موظف هستند طى یک هفته پس 
امنیت  به شوراى  ایران  پرونده  ارجاع  از 
ملل گزارش جامعى درخصوص  سازمان 
انجام شده مبتنى بر این قانون  اقدامات 
را به مجلس شوراى اسالمى ارائه کنند.

دفع  براى  و  مشکالت  همه  «به رغم 
هرگونه بهانه، منتظر اعالم نظر شوراى 
امیدواریم  و  مى مانیم  نگهبان  محترم 
شوراى نگهبان با تجدید نظر اساسى در 
انتخابات  که  مخاطره آمیز  این وضعیت 
را از هویت واقعى آن خارج خواهد کرد، 
شرایط یک انتخابات پرشور و واقعى و 
مى دهیم  هشدار  کند.  فراهم  را  رقابتى 
که چنانچه دایره انتخاب مردم با تنگ 
نظرى همچنان بسته بماند ما نمى توانیم 
زینت المجالس انتخابات باشیم و به دلیل 
سلب امکان معرفى فهرست نامزدها از 
به  معرفى  براى  قبولى  قابل  لیست  ما، 
مردم نخواهیم داشت.»این آخرین موضع 
اصالح  سیاستگذارى  شورایعالى  گیرى 
طلبان به عنوان نهاد اصلى تصمیم گیرى 
اردوگاه  این  در  انتخابات مجلس  درباره 
است، موضع گیرى که طى روزهاى بعد 

از اعالم نتایج اولیه بررسى صالحیت ها 
بار و در  توسط شوراى نگهبان چندین 
گفتارهایى مشابه اعالم شده است.هرچند 
شوراى نگهبان تاکنون چراغ سبزى براى 
تجدید نظر در این رابطه نشان نداده است 
از  طلب  اصالح  هاى  چهره  برخى  اما 
رایزنى محمدرضا عارف به عنوان رئیس 
شوراى  با  سیاستگذارى  عالى  شوراى 
نگهبان، سران قواى قوه مقننه و قضاییه 
رئیس جمهور  دفتر  رئیس  همچنین  و 
صالحیت  رد  معضل  حل  براى 
اند. داده  خبر  اصالح طلب  داوطلبان 

اصولگرایان از آرایش فعلى 
انتخابات  راضى هستند

مرکزى  ستاد  رئیس  رسولى،  حسن 
با  گفتگو  در  طلبان  اصالح  انتخابات 
خبرآنالین  گفت: اظهارنظرهاى برخى 

به  منتسب  سیاسى  هاى  شخصیت 
اعالم  با  برخورد  در  اصولگرا  جریان 
نتایج غیرنهایى شده فرآیند رسیدگى به 
صالحیت ها طبیعى است چون آنها از 
آرایش فعلى انتخابات راضى و خشنود 
این  مثبت  گرى  تسهیل  لذا  هستند. 
شخصیت ها از فضاى فعلى انتخاباتى 
کامال مبتنى بر منافع و مصالح جریان 

اصولگرا است.

داوطلب اصالح طلب رأى آور 
منطبق بر شاخص ها نداریم

این فعال سیاسى اصالح طلب خاطر نشان 
کرد: در شرایطى که از مجموعه اعضاى 
فراکسیون امید مجلس که در انتخابات 
ثبت نام کردند، 50 درصد رد صالحیت 
شدند و 40 درصد رد شده ها فقط متعلق به 
حوزه انتخابیه تهران است و در استان تهران 

هم به استثناى دماوند در هیچ یک از شهرها 
منطبق  آورِ  راى  طلِب  اصالح  داوطلب 
نداریم. اصالح طلبى  هاى  شاخص  بر 

سرنوشت  انتخابات 
در دست اصولگرایان است 

در همین رابطه محمود میرلوحى، عضو 
شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان  
با انتقاد از ردصالحیت چهره هاى اصالح 
طلب توسط شوراى نگهبان،گفت: به این 
ترتیب به نظر مى رسد سرنوشت انتخابات 
فعال در دستان اصولگرایان است و رقابتى 

درون سازمانى وجود دارد.

بالتکلیفى اصالح طلبان ، رضایت اصولگرایان

برخى افراد شاید بر این باورند که  بعید 
است جمهورى اسالمى از البى گران 
خارجى  کشورهاى  در  فعال  عوامل  یا 
ولى  باشد،  برخوردار  آمریکا  ویژه  به 
است. واقعیت  از  دور  بسیار  نگاه  این 

مقامات ایرانى خود اذعان کرده اند که 
در  را  نفوذى  ذى  عوامل  و  ها  گروه 

منافع  که  دارند  آمریکا  جمله  از  غرب 
حکومت را به پیش مى برند. محمود 
سال 2017  در  اطالعات  وزیر  علوى، 
در سخنانى تعجب آور چنین گفت که 
ایران در واشنگتن از گروه البى برخوردار 
است که دستورکار آن را به  پیش مى 
برد و به آرمان هاى انقالبى جمهورى 

اسالمى وفادار است. البى گران شاید 
براى حفظ مشروعیت خود، از نمایش 
حکومت  یک  مقامات  به  وابستگى 
نامحبوب در جامعه جهانى به ویژه در 
غرب و آمریکا اجتناب مى کنند و این 
تنها برخى از علل تالش برخى از البى 
گران ایرانى براى مخفى ماندن است. 

این عوامل باید از طریق متقاعد کردن 
سیاستگذاران آمریکایى به این نکته که 
مصالحه، رفع تحریم هاى ایران و اتخاذ 
موضع نرم تنها راه مهار کشورى است 
که ادعا مى شود حامى اصلى تروریسم 
از نگاه آمریکا در جهان است، رضایت 
پرداخت کنندگان مالى خود را جلب کنند.

البى هاى ایران در آمریکا

ایسنا-  نماینده جنبش حماس در ایران در 
واکنش به طرح معامله قرن ترامپ گفت: 
باید با این گونه معامالت (معامله قرن)، 
مقابله کنیم؛ ما غده سرطانى اسرائیل را 
اگر  افزود:  القدومى   خالد  نمى خواهیم. 
چرا  است  فلسطین  نفع  به  معامله  این 
فلسطینیان حضور ندارند و مخالف این 

طرح هستند؟ وى ادامه داد: تالش آن ها 
فلسطینیان  حق  که  بود  این  همیشه 
این  که  کارى  هر  ببرند.  بین  از  را 
رئیس  و  آمریکا  دولت  جنایتکاران 
جمهور ترامپ انجام مى دهند براى این 
است که حق فلسطینیان را بفروشند و 
امروز این کار را آن ها آشکارا مى کنند 

تا فلسطینیان هیچ حقى نداشته باشند 
و قدس، تنها پایتخت اسرائیلى ها باشد. 
نماینده جنبش حماس در ایران درباره 
حضور سفراى عربى در مراسم اعالم 
این سفرا در  معامله قرن گفت:  طرح 
چرا  و  مى دهند  انجام  کارى  چه  آنجا 
در آنجا حضور پیدا کردند آیا براى تایید 

عادى  قصد  که  است  نتانیاهو  نظریه 
سازى این مسئله را دارد؟ خالد القدومى 
با  ترامپ  بدانیم که  افزود: الزم است 
بحران برکنارى در کنگره و نتانیاهو نیز 
با همزمانى انتخابات سوم مواجه و در 
مرحله تشکیل کابینه است و این یک 

بحران حقیقى براى اوست. 

پشت پرده معامله قرن از زبان نماینده حماس در ایران

شرکت گسترش توسعه گرى پردیس وابسته به ستاد اجرایى  فرمان حضرت امام (ره) 

قصد دارد اجراى پروژه میدان دام نهبندان و مرکز اصالح نژاد شتر دشت بجد را به فراخوان 
محدود بگذارد. از متقاضیان خواهشمند است تا تاریخ 98/11/16 نسبت به دریافت متره ، 

نقشه و ارائه پیشنهادات به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
تاریخ مصاحبه با متقاضیان 98/11/19 مى باشد
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