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با فحاشی مشکلی از 
کشور حل نمی شود

رئیس جمهور : 

صفحه  ۶

حضورنیافتن  رئیس جمهور، 
کسر شأن مجلس است 

سلیمی ، نماینده مجلس   : 

مراسم محرم با همان شور 
همیشگی کار خطرناکی است 

عماد افروغ :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

این شانزده سال مهم
 شانزده  سال گذشت؛ شانزده سال مهم از آن روزی که استان خراسان جنوبی در سال 
1383 تأسیس شد، شانزده سال از آن روزی که همه با چشمانی پر از اشک شوق و 
سرشار از  برق شادمانی برای آینده ای امیدبخش،  در میدان امام خمینی )ره( بیرجند 
جمع شدیم تا از اولین استاندار خراسان جنوبی استقبال کنیم؛ شانزده سال از آن روزهایی 
که »آوای بیرجند« با همه توانش از ضرورت استان شدن می نوشت و تاریخ در آینده 
خواهد نوشت و به حق شهادت خواهد داد  که اگر رسانه ای به نام »آوای بیرجند« نبود و 
مردمی نبودند که زمان شناسی کنند و حمایت داشته باشند، »خراسان جنوبی« تأسیس 
نمی شد. هیچکدام از استانداران ما بومی نبودند؛ ابراهیم رضایی بابادی اهل آبادان بود، 
سید صولت مرتضوی از  باباحیدر استان چهار محال و بختیاری آمده بود، قهرمان رشید 
در فیض آباد مه والت تربت حیدریه پرورش یافته بود، سید علی اکبر پرویزی مردی از 
دیار اسفراین بود، وجه اله خدمتگزار قوچانی بود و محمد مهدی مروج الشریعه از نیشابور 
میهمان ما شده بود، مثل حاال که سید محمد صادق معتمدیان از  دیار عزیز کرمانشاه 

کمر همت به خدمت برای خراسان جنوبی بسته است. ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

#  من ماسک می زنم

عزاداری  امسال چگونه 
 در استان برگزار می شود؟

پیشتازی هیئت های بزرگ به سمت برنامه های ضد کرونایی در مراسم محرم؛

3 ذبح دام جلوی هیئت جرم است 3505  الگوی معیشتی برای روستاییان  خراسان جنوبی 5تغییر وضعیت شیوع کرونا در استان ؛ دو شهرستان در وضعیت قرمز

تکمیل زیرساخت های 
 پلیس هوشمند تا پایان سال

سردار اشتری در مراسم تودیع و معارفه
 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد : 

همشهریان  محترم 

هایپر مارکت برجیس
 مجددا بازگشایی شد

خیابان مدرس- تقاطع محالتی 
3۲3۲3۱۸3 – 3۲3۲3۱۸۲
واتساپ: 0۹35۹۸۱۹۲۹۷

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

کم شنوایی )حتی در کمترین 
درجه( یادگیری و تولید گفتار را 

مختل می کند.
برای آشنایی بیشتر با خدمات، شنوایی 
قائم را به شماره 10008590  ارسال نمایید

آگهی شناسایی و در صورت نیاز به کارگیری نیروی شرکتی 
شرکت خدمات عمومی و پشتیبانی نشاط آوران خدمت صادق در نظر دارد: 

جهت تامین نیروی انسانی نگهبان زن تعداد ۴ نفر از افراد واجد شرایط از طریق فراخوان و طی 
مراحل قانونی پس از انجام آزمون آمادگی جسمانی، مصاحبه تخصصی و در صورت نیاز آزمون 
 کتبی با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت خرید خدمات از بخش 
غیر دولتی )شرکتی( به کارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط جهت ثبت نام و دریافت اطالعات 

بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس: www.bums.ac.ir مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳

جدول رشته های مورد نیاز
عنوان شغلی ردیف

مورد نیاز
محل 
خدمت

تعداد نفر جنسیت
مورد نیاز

نوع 
پذیرش

شرایط احراز  مدرک و 
رشته تحصیلی

دارا بودن مدرک آزاد۴زنبیرجندنگهبان زن۱
تحصیلی دیپلم یا کاردانی 
یا کارشناسی در تمامی 
رشته های تحصیلی و 

 معدل کل مدرک 
ثبت نامی حداقل ۱۲

سرکار خانم خورشید زاده
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 دبیر و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون استان خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته آن خواهر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به 
نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

کاظمـی

جناب آقای حسینی رئیس محترم اتاق تعاون
 جناب آقایان: یوسفی ، جهانی و خوشایند 

اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق تعاون

سرکار خانم خورشید زاده عضو محترم هیئت رئیسه و دبیر اتاق تعاون
 انتخاب بجا و شایسته شما بزرگواران را در اتاق تعاون استان خراسان جنوبی صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان عزت ، سربلندی و توفیقات
روزافزون تان را خواستاریم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای حسین خوشایند  عضو محترم اصلی اتاق تعاون 
جناب آقای غالمحسین حسینی رئیس محترم اتاق تعاون

جناب آقای حمیدرضا یوسفی نایب رئیس محترم
جناب آقای غالمحسین جهانی  عضو محترم اصلی 
سرکار خانم خورشید زاده دبیر محترم و عضو اصلی

انتخاب بجا و شایسته شما بزرگواران را صمیمانه تبریک عرض نموده،
 برایتان مزید توفیقات از خداوند منان مسئلت دارم.

نجـاربـاشی 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن آبادگران رواق هشتم

جناب آقای حمیدرضا یوسفی
نایب رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد خالصانه 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه 

باریتعالی آرزومندیم.

 آهن آالت یوسفی - بیمه البرز، نمایندگی یوسفی  

 توصیه می شود هنگام خرید ملک، با مشورت مهندسین دارای صالحیت و موارد درج شده در شناسنامه فنی ساختمان،
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیاز وضعیت و میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله آگاهی کسب کنید.

جناب آقای مهندس زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت خواهر گرامی تان را حضور 
شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر

خانواده های محترم هالل بیرجندی ومحمدنژاد
در پنجشنبه ، روز درگذشتگان یاد می کنیم از مادر مهربان تان

مرحومه حاجیه طلعت محمدنژاد
)همسر مرحوم حاج محمدحسن هالل بیرجندی(

و اینک که از بین ما رخت بربسته یاد و خاطره اش را گرامی داشته و برای شادی روح و علو درجاتش صلوات 
و فاتحه ای نثار می کنیم و ضمن عرض تسلیت مجدد،  از خداوند صبر شما بازماندگان عزیز را مسئلت داریم.

ازطرف اقوام و بستگان

»بقاء مختص ذات پاک اوست«
مرگ  او زندگی دوم او بود که گردید آغاز...

شیشه ی عطری سربسته سرانجام شکست، همگان بو بردند
 که چه چیزی را دادند از دست ...

شادروان »سید محمدرضوی«
)بازنشسته ژاندارمری(

چه ناباورانه یک سال گذشت. ما ماندیم و حسرت ندیدنش،
چه آرام و بی صدا تنهایمان گذاشت و چه بی قرارِ لحظه های با هم بودن مان خواهیم بود.

به علت حفظ سالمت شما عزیزان و احترام  به زحمات کادر درمان مراسم سالگرد 
برگزار نمی شود  و سالگرد را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده رضوی

جناب آقای غالمحسین حسینی 
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی 
خبر مسرت بخش مسئولیت جناب عالی را در منصب جدید 
که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد تبریک 
عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات 
الهی برایتان مسئلت داریم. امید است در پرتو عنایات حق 
تعالی همواره در تمامی شئون زندگی موفق و موید باشید.

از طرف همکاران

صفحه   ۳

صفحه   ۶
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این شانزده سال مهم
* هرم پور

صادق  محمد  سید  که  حاال  مثل  اول(  از صفحه  سرمقاله  ادامه   ...(
معتمدیان از  دیار عزیز کرمانشاه کمر همت به خدمت برای خراسان 
جنوبی بسته است. حتی هیچکدام شان قبل از آن جایی دیگر استاندار 
نبودند؛ از رضایی بابادی که از 11 مرداد 83 تا سوم مهر 84  در استان 
ما استانداری کرد، تا  سید صولت مرتضوی که از 3 مهر 84 تا 25 
مهر 88  در خراسان جنوبی حضور داشت، از  قهرمان رشید که از 26 
مهر 88 تا 16 مهر 92 و از سید علی اکبر پرویزی که از 17 مهر 92 تا  
12 تیر 95 استاندار بود، از وجهه اله خدمتگزار که از 12 تیر 95 تا 26 
شهریور 96 سکان اجرایی استان را به دست داشت و از محمد مهدی 
مروج الشریعه که از 26 شهریور 96  تا 26 آبان 97 به استان خدمت 
کرد و از سید محمد صادق معتمدیان که از تاریخ 26 آبان 97  تا امروز 
استاندار ماست، همگی خراسان جنوبی آنقدر برایشان برکت داشت که 
اغلب و بر اساس لیاقت هایشان، پست ها و جایگاه هایی خوب گرفتند 
و منشأ خدمات مؤثر دیگری در جای دیگری  شدند. واقعیت غیرقابل 
انکار هم همین است که »استانداران« می روند  و این »استان« است 
که می ماند؛ با مردمش، با ظرفیت هایش و البته با رنج ها و دردها و 
مشکالتش! هیچ استانداری در همه این سال ها در خراسان جنوبی 
کم کاری نکرد، همگی برای وحدت، برای استفاده از ظرفیت ها و 
از دردها و رنج ها آمدند، هر چند سلیقه ها، رویه ها،  برای کاستن 
شیوه ها، نگاه ها و نوع مدیریت شان تفاوت هایی داشت و دستاوردها، 
مدت زمان رسیدن به هدف ها و مزه خدمت هایشان کمی متفاوت تر 
بود. استانداری بود که توسعه سیاسی داد و استانداری بود که به توسعه 
اقتصادی بیشتر اعتقاد داشت، یک استاندار رسانه ای بود و دیگری 
نه. یکی مردمی بود و آن یکی مردمی تر. یک استاندار اهل عزل و 
 نصب های گسترده بود و یکی هم کمتر مدیری را جابجا می کرد، 
یکی توسعه را از مدار البی های معمول می خواست و دیگری به ُمّر 
قانون اعتقاد داشت، هر چه بود اما همه خدمت کردند و ما و مردم، 
در  بود.  ممنون، مرهون و مدیون تالش هایشان هستیم و خواهیم 
کنار این خدمت و شاید به دلیل همین تفاوت نگاه ها و کارکردها، 
و بیش از آن به دلیل انتصاب بیش از معمول استاندار برای خراسان 
جنوبی)هفت استاندار در 16 سال( به صورت جدی معتقدم ساختمان 
توسعه و زیربنای پیشرفت خراسان جنوبی، شاقول نشده و تراز نیافته، 
باال رفته است. به عبارت دیگر  نوعی »توسعه یافتگی غیرمتوازن« 
به  پایین  یا  باال  از  اگر  که  شود  می  دیده  استان  بلند  ساختمان  در 
را کاماًل آشکار و  اعوجاج  و  توازن  این عدم  نگاه کنیم،  دیوارهایش 
محسوس می بینیم. مثاًل اقتصاد مرز و کشاورزی ما در حال شکم و 
پهلو کردن است و فرهنگ مان در حال الغرتر شدن، اشتغال، بنیه 
خوبی گرفته و صنعت مان کمی مریض احوال. پس از شانزده سال، 
اما اکنون زمان آن فرا رسیده که به آنچه گذشته و آنچه پیش روست، 
نگاهی بیندازیم و فرمان اتوبوس در حال حرکت استان در جاده توسعه 
را بهتر و محکم تر در دست بگیریم. زمان آن فرا رسیده به استان، به 
خودمان و به آینده اش جدی تر نگاه کنیم. اگر از من بپرسند چهار  
دلیل اصلی عدم توازن در توسعه یافتگی استان را چه می دانم، بر 

اساس تجربه ام می نویسم؛ »اول عدم وجود برنامه و راهبرد برای 
آنان،  مکرر  جابجایی  و  استانداران  انتصاب  تعدد  دوم  استان،  توسعه 
و  دقیق  بندی  اولویت  فقدان  و  از مشکالت  واقعی  سوم عدم درک 
درست و چهارم دوری گزیدن از مشارکت مردم در اجرای برنامه ها.« 
اگر از من سؤال کنند چهار اولویت اصلی که در نسخه نجات خراسان 
و  تجربه  اساس  بر  هم  باز  چیست؟  شود  گنجانده  تواند  می  جنوبی 
شناختم از شرایط قبلی و فعلی و نیم نگاهم به آینده استان می گویم؛ 
»اول تدوین یک برنامه راهبردی و استراتژیک حداقل ده ساله برای 
خراسان جنوبی، دوم انتصاب مدیران قوی و راهبردمحور )نه راهکار 
فقط  که  هایی  استراتژیست  از  فکر  اتاق  یک  تشکیل  سوم  محور(، 
برنامه عملیاتی  آینده استان به مدیران  بنشینند و فکر کنند و برای 
بدهند و چهارم میدان دادن به رسانه ها برای نظارت، حمایت، هدایت 
و برای به میدان کشاندن مشارکت مردم در توسعه استان.« دوباره 
می نویسم؛ شانزده سال گذشت. شانزده سال از آن روزی که استان 
خراسان جنوبی تأسیس شد و از آن روزی که همه با چشمانی پر از 
در  امیدبخش  ای  آینده  نوید  از  شادمانی  برق  و سرشاِر  اشک شوق 
میدان امام خمینی )ره( بیرجند جمع شدیم تا از اولین استاندار خراسان 
جنوبی استقبال کنیم. هیچکدام از استانداران ما بومی نبودند، اما هر 
کدام شان آمدند، بومی شدند و بومی رفتند. ما مردم خوبی هستیم، 
قدر تالش ها را می دانیم، حق چنین مردم خوبی، خوبی های بی منت 
و بی واسطه است. ما دوست داریم و می دانیم که خراسان جنوبی 
رسیدن  زمان  نداریم مدت  اما دوست  داشت،  روزهای خوبی خواهد 
نچشیم.  را  آبادانی  لذت  نداریم  دوست  شود.  طوالنی  حق،  این  به 
برایمان  لذتی  واقعًا  دیگر  که  بچشیم  را  لذتش  وقتی  نداریم  دوست 
نداشته نباشد. دوست نداریم استان به جای حرکت های پیش رونده، 
با بعضی تصمیم های نسنجیده، یا عقب بیفتد و یا درجا بزند.  قیاس 
دهد  می  نشان  هایشان  دوره  اتمام  از  پس  استانداران  عملکرد   آمار 
خراسان جنوبی در شاخصه های مختلف، پیشرفت های زیاد و گاهی 

غیرقابل باوری داشته است. 
مردمی  و  قوی  های  رسانه  قبل  دهه  پنج  یا  چهار  اگر  کنید  تصور 
مطالبه گر می داشتیم که امروز عمر استان ما به جای شانزده سال، 
سی یا حتی چهال ساله می بود، مثل بسیاری از استان های دیگر در 
شاخص های رفاه، توسعه، آسایش، بهداشت و سالمت، راه و اشتغال 
و اقتصاد، چقدر جلوتر بودیم. این استان، شانزده سال پیش تأسیس 
شد تا ظرفیت هایش به دست مردمش سپرده شود، تا مسئوالن، نگاه 
ویژه به آن داشته باشند، تا فریاد و مطالبه ها و خواسته های مردمش، 
سریع تر و صحیح تر و شفاف تر و به دور از قیمومیت های تاریخی 
به گوش مسئوالن برسد. شاید کمی زود باشد که بگوییم شانزدهمین 
سال تأسیس، مبارک و گرامی تان و توسعه به کام تان. شاید ما هنوز 
راه درازی در پیش داریم. اما ما می توانیم و باید بتوانیم که این راه را 

طی کنیم. به قول مرحوم حمید سبزواری؛
گاه سفر شد، باره بر دامن برانیم             

تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم
گاه سفر آمد برادر! ره دراز است       

پروا مکن، بشتاب، همت چاره ساز است
باید خطر کردن، سفر کردن، رسیدن       

ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن

 )لطفًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 
09304943831 ارسال بفرمایید(

برگزاری آزمون جامع گردشگری جمعه 24مرداد

صدا و سیما - معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان  از برگزاری آزمون جامع گردشگری در روز جمعه 24 مرداد در شهر بیرجند خبر داد. مرتضی عربی گفت: در 
سال جاری با رایزنی های انجام شده و وجود بیماری کووید 19، متقاضیان آزمون جامع گردشگری بصورت غیر متمرکز 
در استان و در شهر بیرجند برای دریافت کارت راهنمای گردشگری و گواهینامه مدیر فنی به رقابت خواهند پرداخت.

کاری- روز گذشته مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
مهندس  با  استان  های  رسانه  و  مطبوعات  خانه 
داعی مدیرکل راه و شهرسازی نشستی برگزار کرده 
پرداختند.  خبرنگاران  مسکن  مشکل  بررسی  به   و 
مدیر عامل خانه مطبوعات استان با  بیان اینکه این 
دو نهاد می توانند طرح مشارکتی داشته باشند، افزود: 
صورت  به  خبرنگاران  ویژه  مسکن  پروژه  ساخت 

تجمیعی نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد. 
سمانه ساالری افزود: فقط افرادی می توانند در این طرح 
 مشارکت کنند  که در سامانه ملی ثبت نام کرده باشند. 
مدیر عامل خانه مطبوعات از مدیران رسانه درخواست 

کرد تا در اسرع وقت لیست همکاران ثبت نام کرده 
در سامانه را برای خانه مطبوعات ارسال کنند.  وی با 
بیان اینکه بعد از اخذ استعالم طی یک جلسه نسبت به 

واگذاری و یا شرایط استفاده از طرح ها با متقاضیان گرفته 
می شود، یادآور شد: اولویت با افرادی است که زودتر 
 در سامانه ثبت نام کرده و مدارک را نهایی کرده باشند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خبر داد:

طرح مشارکت ساخت پروژه مسکن ویژه خبرنگاران

جنوبی   خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ازایجاد 7 هزار و 500 نیروگاه پنج کیلوواتی در روستاهای 
اشتغال  ایجاد  منظور  به  امر  این  و گفت:  استان خبرداد 
پایدار برای افراد محروم جامعه  اجرایی می شود. مهندس 
دادگرافزود : در حال حاضر بالغ بر 21 مگاوات ظرفیت 
مهم  این  که  است  متصل  شبکه  به  خورشیدی  انرژی 
با  وی  می رود.  شمار  به  استان  برای  پایداری  ظرفیت 
اشاره به اینکه 322 نیروگاه خورشیدی در استان  فعال 
است افزود: استاندار محترم خراسان جنوبی اقدام بزرگ 
وارزشمندی برای قشر محروم روستایی آغاز کرده اند که 
قرار است 7 هزار و 500 نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در 

روستاهای استان ایجاد شود. 
وی گفت: در این راستا متقاضیان می توانند ازتسهیالت اعطا 
شده وهمچنین کمک های نهادهای حمایتی استفاده کنند تا 
بتواند در این کار سرمایه گذار کنند. وی تصریح کرد: با  تحقق 
این مهم 37.5 مگاوات به ظرفیت خورشیدی استان اضافه 
می شودو ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به 60 مگاوات 

می رسد . وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از جمله استان هایی 
است که در بحث انرژی ها خورشیدی  ظرفیت بسیار باالیی 
داردخاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نیروگاه های خورشیدی 
اعمال  از  جلوگیری  در  سال  گرم  روزهای  در  می تواند 

خاموشی ها  و تولید برق نقش موثری ایفا کند.
جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 10 باالی  روستاهای  تمام  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
باالی 5  زیر خط  روستاهای  از  تعدادی  و  استان  خانوار 
خانوار از نعمت برق برخوردار هستند. وی با بیان اینکه 
یک هزار و 630 روستا با 18 هزار کیلومتر شبکه از نعمت 
نعمت برق  از  برخورداری  برخوردار هستند،شاخص  برق 
در سطح روستاها و شهرهای استان را باالتر از میانگین 
کشوری توصیف کرد. ادامه داد: باید تالش شود تا اگر 
و  پیگیری  جدی  طور  به  دارد  وجود  معضلی  و  مشکل 
خدمات  حجم  تا  گردد  رسانی  اطالع  مناسب  شکل  به 
الشعاع  تحت  می شود  انجام  مردم  برای  که  گسترده ای 
مدیریت  لزوم  به  اشاره  با  وی  نگیرد.  قرار  مسئله  این 

مصرف برق در تابستان ها افزود: خوشبختانه با مشارکت 
مشترکین تابستان امسال راتاکنون بدون اعمال خاموشی 
ایم. وی  گرفته  فاصله  بار  اوج  ازروزهای  و  کردیم  طی 
تاکید کرد: امید است با همکاری خبرنگاران اطالع رسانی 

دقیقی از فعالیت های حوزه برق داشته باشیم

 راه اندازی ۷۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در روستاهای استان 
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32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

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

 
* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا

قصر موبـایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم
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۲0 گیگ همراه اول 6 ماهه      60 هزار تومان
بسته های اینترنت  پرسرعت

۷۲  گیگ ایرانسل
 اعتباری  یک ساله    180 هزار تومان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی      تاریخ انتشار: ۹۹/۵/۲۳

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی ساعت 
۵/۳۰  عصر روز سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۴ در محل دبیرستان شاهد پسران دوره اول متوسطه واقع در 
خیابان شهید مطهری - مقابل اداره اوقاف شهرستان بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 

دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
)۹۴ لغایت ۹۸( ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی ۹۹  ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای یک 
 دوره سه ساله ۵- بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶- طرح و تصویب آیین نامه های 
داخلی شرکت ) آیین نامه وظایف و اختیارات مدیر عامل ، آیین نامه اداری و استخدامی و آیین نامه 
 حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره( 7- تغییرات اعضا و سرمایه )افزایش سرمایه( ۸- اتخاذ تصمیم 

در خصوص فروش سهام سیمان باقران ۹- تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم (شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار:  ۹۹/۵/۲۳ 

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی ساعت ۶ عصر روز 
سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۴ در محل دبیرستان شاهد پسران دوره اول متوسطه واقع در خیابان شهید مطهری - 
مقابل اداره اوقاف شهرستان بیرجند برگزار می گردد، از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت مراجعه 

و برگ وکالت نامه را تنظیم وبرگه ورود به جلسه ر دریافت نمایند. 
دستور جلسه :

 تغییر نام شرکت تعاونی )اصالح ماده 1 اساسنامه ( 2- اصالح بند ب ماده 11 اساسنامه ) شرایط اختصاصی(.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۹/۶/۲ موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
شماره ثبت: ۱۶ شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۱۲۶۴

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( بیرجند دعوت می 
شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۹/۶/2 که راس ساعت 1۸/۳۰ در محل خیابان مدرس برگزار 
می شود، حضور بهم رسانید.دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- انتخاب بازرسان اصلی 

و علی البدل ۳- تصویب صورت های مالی سال 1۳۹۸ ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی پیشگام بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 121۳ و شناسه ملی 
1۰۳۶۰۰2۹۴7۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۵/۰1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
سرگل نخعی مطلق به شماره ملی ۰۶۵1۰۴۵۰2۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حمید 
نخعی مطلق به شماره ملی ۳۶1۰1۴۹۳۳7 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه حسنی به شماره 
ملی ۰۶۵227۹۴۴۹ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق واسناد 
تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته با امضای آقای سرگل نخعی مطلق)مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931024( 32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
روزی

بانه 
  ش
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 ذبح دام جلوی دستجات عزاداری جرم است 

 گروه خبر - مدیر کل دامپزشکی استان گفت : ذبح دام در معابر و خیابان ها و جلوی دستجات یک تخلف و جرم محسوب می شود. وی افزود: 
در عین حال تالش ما و مجموعه دستگاه قضایی بر این است که این موضوع از طریق فرهنگ سازی رفع شود. محمد اصغرزاده  با اشاره به ضرورت 
ذبح بهداشتی دام نذری در ایام محرم گفت: عالقه مندان به اهل بیت )ع( توصیه می شود در ذبح دام در این ایام توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.

* استاندار و برخی از معاونین و مدیران 
شبانه روزی فعالیت دارند اما یک جمله 
خسته نباشید و روحیه بخش از بزرگان 
استان شنیده نشده . شاید اگر مربوط به 
جناح دیگری بودند هر روز تعاریف و 

 تمجید بود. منافع ملی اهم است.
* شب عید تو روستا عروسی میگیرین 
 که عروسیتون با نام حضرت علی ) ع(
راضی  هرگز  علی  موال  شود  تبرک 
مریض  عزیز  های  روستایی  نیستن 

 بشن خدا رو خوش نمیاد.
سبز  فضای  سازمان  *مسئولین 
فرمایید  بررسی  لطفا  نباشید.  خسته 
بلوار  آبیاری  است  مدتی  چرا 
دانشگاه  میدان  فاصل  حد  غفاری 
)عج(  عصر  ولی  میدان  تا   آزاد 
کال رها شده هم چمن ها بطور کامل 
خشک شده و هم درختان اکثرا دچار 
زردی زود رس شده اند. ممنون میشم 

 اگه پاسخگو  باشید.
*آب شهرک بعثت از روز یکشنبه الی 
دوشنبه قطع شد. مردم یک روز تو این 
اوضاع بیماری بسیار رنج بردن مسئولین 

 نباید اطالع رسانی می کردن؟
*سالم اینقدر می گن تعزیرات جریمه  
مکنه گرانی که دارد بیشترمی شود فقط  
 پول جریمه ها می رود به جیب دولت.

* من کارمند علوم پزشکی هستم و 
تو بخش کرونا کار می کنم. بانکی که 
حقوقم رو دریافت می کنم چند ماه قبل 
پیام داد که به پاسداشت زحمات کادر 
درمان ما می خوایم اقساط ۳ ماه کادر 
درمان رو تعلیق کنیم و به آخر ببریم 
خیلی از همکارای ما تقاضای امحال 
کردند االن که متوجه شدم دیدم قسط 
رو دو برابر کردن و به انتها بردن وکاله 
بزرگی سر ما گذاشتن. لطفا مسئولین 
دانشگاه و بازرسی استان پیگیری کنن 
تا این ظلمی که در حق ما شده با این 

 شرایط کاری برداشته شود.
مجتمع  به  خوسف  شهر  جاده   *
فرهنگی  مذهبی  بلنجیر بسیار کم 
رانندگی   عرض و عالئم راهنمایی و 
گذشته  سال   20 در  دارد.  کمتری 
و  مرمت  زمینه  در  چندانی  تغییر 
اصالح روی آن صورت نگرفته است 
می  پل  دهنه  دو  ساخت   نیازمند  و 
باشد. از روستای دهن رود تا مجتمع 
بلنجیر جاده خاکی می باشد که مطالبه 
اهالی روستاهای مسیر و پیگیری جدی 

 مسئوالن را می طلبد. یا علی مدد 
محترم  رسانه  بر  فراوان  درود  با   *
این  مردم  گر  مطالبه  حق  به  که  آوا 
قلم  به  خوشیم  دل  و  هستن  استان 
تیزتر  ای  اسلحه  از هر  که  شیوایتان 
وکار آمدتر بوده و هست. روز خبرنگار 
بر خبرنگاران پر تالش آوا که در این 
روزهای پر دلهره خبر رسانی می کنن 
جان وسالمتی شان رو به خطر انداخته 
تا دم به دم اوضاع و آمار کرونا در دید 
تان  همگی  پاداش  دهند  قرار  مردم 

 سالمتی و عزت و سرفرازی باشد.
*چرا در نمین اردبیل حکم حبس برای 
برگزار کنندگان عروسی میدن ولی تو 
روستاهای بیرجند باغ کرایه میکنن و 
2 شب تجمع دارن کسی هم نیست 
رسیدگی کنه شب عید غدیر تحقیق 

 کنین چند عروسی برگزار شد.
و  آموزش  در  که  آقایانی  *جناب 
پرورش هستین. آیا رواست توی این 
اوضاع کرونا و کسب کار خراب از منه 
راننده تاکسی مدرسه سهام خیام بابت 
تحویل مدارک تحصیلی فرزندم  500 
هزارتومن شهریه بابت امکانات صفر 

 مدرسه بگیره  انصافتون  کجا رفته.
اخیر  هفته  بگم  خواستم  آوا  *سالم 
شدم،  کرونا  مشابه  عالئمی  دچار 
بهداشت  وزارت  توصیه  به  باتوجه 
مبنی بر حذف مراجعات غیرضرور به 
مراکز درمانی و علیرغم تبلیغات فراوان 
رسانه ای در زمینه مشاوره با هرکجا 
که الزم بود سامانه 190، 40۳0 و .. 
منو  نفر  فقط یک  که  گرفتم  تماس 
راهنمایی کنه اما متاسفانه هیچکس 

 پاسخگو نبود. 
برگردان  دور  چرا  محترم  *راهداری 
جاده رکات به سمت گل و شهرستانک 
را نمی زنید و پرتگاه های جاده را بلوکه 
حفاظ نمی کنید باید چند نفر کشته 

شوند تا اقدام کنید؟

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

؛
ما نمی توانیم
 با جان مردم بازی کنیم
  و اگر بنا به برگزاری مراسم است 
باید از رعایت پروتکل های 
بهداشتی مطمئن باشیم 
که در حال حاضر اینگونه نیست.
 این سوال مطرح است 
که آیاوقتی  مراسم عزاداری 
تمام می شود
 می توان از وجود
 فاصله گذاری اجتماعی
  اطمینان داشت؟

اولین کارگاه مجازی 
برای دانش  آموزان 

استان برگزار می شود 
فرهنگی  و  پرورشی  معاون   - ایرنا 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
گفت: به منظور رعایت پروتکل های 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 
با  آموزشی  و  مجازی  کارگاه  اولین 
هدف تقویت بنیه علمی دانش آموزان 
به صورت برخط برگزار می شود. فرشید 
این  کرد:  بیان  گذشته  روز  جعفری 
 کارگاه از طریق فضای مجازی برگزار 
می شود و دانش آموزان دختر و پسر 
 پایه دوازدهم می توانند از طریق درگاه 
  http://class.skedu.ir/konkur

با  وی،  کنند.  ثبت نام  کارگاه  این  در 
اشاره به مشارکت فعال ادارات مشاوره 
در  کل  اداره  اطالعات  فناوری  و 
پیوست،  افزود:  کارگاه  این  برگزاری 
 راهنمای دانلود و نصب نرم افزار برای 
adobe conn ect Add-(

تمامی  برای  و   )in – Windows

لینک  طریق  از  همراه  گوشی های 
 Adobe Connect v.5.4 for

کالس  به  ورود  مسیر   Android

ارسال می شود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش گفت: پیش بینی 
می شود در اولین مرحله ۳00 دانش 
آموز دختر و پسر پایه دوازهم در این 
کارگاه شرکت کنند. وی عنوان کرد: 
لینک عضویت باز بوده و امکان حضور 
پنج هزار و ۸۷۳ دانش آموز دختر و 
کارگاه  این  در  دوازدهم  پایه  پسر 
وجود دارد. جعفری افزود: کارشناسان 
همکاری  با  مناطق  مشاوران  و 
کارشناسان فناوری، نسبت به اطالع 
رسانی مدیران مدارس و دانش آموزان 
برای حضور در این کارگاه اقدام کنند.

خبر ویژه

مراسم محرم امسال چگونه در استان برگزار می شود؟

پیشتازی هیئت های بزرگ به سمت برنامه های ضد کرونایی 

افق دید برخی مدیران 
استان باید سنجیده شود

سالم. دو کلمه صحبت با آقای استاندار 
خیلی  را  شما  تعریف  داشتم.  عزیز 
شنیده ام و انصافا خدماتی که انجام 
شده بی نظیر بوده و به قول یکی از 
هم والیتی ها مردم ما بعد از انقالب 
اولین کسی که به آنها به عنوان یک 
مسئول خدمت واقعی کرده را شما می 
دانند اما آقای استاندار عزیز از فکر و 
 ، خوبی  این  به  شمای  تصمیمات 
مدیران خوبی برای استان در نمی آید 
و این واقعا برای شما که اینقدر زحمت 
می کشید حیف است یا این آقایان را 
شما منصوب نمی کنید و یا توجه کافی 
به انتصاب هایتان ندارید یا مشاوران 
خوبی در این زمینه منصوب نکرده اید. 
من چند وقتی است که به مرکز استان 
برای پیگیری کارهایم رفت و آمد می 
کنم برخی مدیران را می بینم که اصال 
فرق  درجه  حضرتعالی 1۸0  با  انگار 
دارند یادم می آید همین مرکز استان 
چند سال پیش یک خیابانی به اسم 
صیاد زده بودند که ۸ باند ماشین رو 
داشت و معلوم بود ذهن طراح آن باز 
است چند سال بعد بلواری در موازات 
آن زدند بسیار تنگ که واقعا نشان می 
داد افق دید برخی مدیران چقدر است. 
انتخاب  از  قبل  انصافا  استاندار  آقای 
روسای ادارات و مسئولین تان یکی دوتا 
سوال از آنها بکنید ببینید افق دیدشان 
تا کجاست. یکی از دوستان شورای 
... مرا به جاده بند دره برد و نشان داد 
که شما یک خیابان کوچک را به چه 
بلوار بزرگی تبدیل کردید فقط لطفا دو 
تا  از منصوبین تان را ببرید تا ببینید 
دارید  شما  که  افقی  درصد  ده   اندازه 
که  آقایانی  بعضی  بینند؟  می  را 
حتی  که  است  بعید  بینم  می  من 
 جرأت کنند و یا بلد باشند صفرهای 
بودجه ای که برایشان مصوب می کنید 
را بشمارند و اینطوری گام های بزرگ 
شما برای رسیدن به مقصد در ذهن 
برخی مدیران غیر ممکن می آید . حاج 
آقای معتمدیان لطفا مدیرانی که در 
کنار خودتان می گذارید در حد و اندازه 
خودتان باشند برخی آنقدر دنیایشان 
کوچک است که حتی درک درستی از 
ایده های بزرگ شما ندارند چه برسد به 

توان پیگیری و اجرای آن.  
س . ب  از درمیان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

محرم  ماه  آغاز  تا  اینکه  با  آبادی-   مهدی 
فاصله ای نداریم، تردیدها در بین مسئوالن 
هیئت های مذهبی برای برگزاری عزاداری 
امام حسین )ع( شدت گرفته است. برخی از 
هیئت های بیرجند اعالم کرده اند، مراسم 
حضوری نخواهند داشت و برخی دیگر تصمیم 
نهایی را به سازمان تبلیغات اسالمی واگذار 
کردند. امسال عزاداری امام حسین )ع( چگونه 
برگزار می شود؟ و هیئت ها با وجود ویروس 

کرونا چطور به عزاداری می پردازند؟ این ها 
نمونه ای از دغدغه های شهروندان در آستانه 
ماه محرم است. شیوع ویروس کرونا باعث 
تعطیلی بسیاری از مناسک های مذهبی و 
اجتماعی نظیر فریضه حج و نماز جمعه شد 
به خاطر حفظ سالمت  و بسیاری مساجد 
نکردند،  برگزار  را  احیا  مراسم  شهروندان 
حرم های مقدس زمان بسیاری روی زائران 
بسته بود اما با این وجود بسیاری معتقدند با 
توان  می  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
مراسم عزاداری امام حسین )ع( را برگزار کرد. 
دبیرخانه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت کرونا نیز دستورالعمل و 
ماه محرم و صفر  برگزاری مراسم  ضوابط 
را ابالغ و مسئول اجرای دستورالعمل های 
مراسم عزاداری ماه محرم و صفر را سازمان 
وجود  این  با  اما  دانست.  اسالمی  تبلیغات 
بسیاری از هیئت ها در کشور به دلیل نگرانی از 
تبعات کرونا از برگزاری مراسم عزاداری محرم 

خودداری خواهند کرد.
)ع(  حسین  امام  برای   عزاداری 

به طرق دیگر 
)ع(  الحسین  اباعبدا...  نثاران  جان  هیئت 

نشدن  برگزار  از  ای  اطالعیه  در  بیرجند 
مراسم عزاداری حضوری خبر داد. متولیان 
از گسترش ویروس  نگرانی  با  این هیئت 
کرونا اعالم کردند از طریق فضای مجازی 
و کمک های مومنانه قدم های الزم را در 
مسیر عزاداری واقعی بردارند. عضو هیئت 
گفت:  آوا  با  گفتگو  در  هیئت  این   امنای 
سالمتی  تامین  برای  قلبی  میل  علیرغم 
مردم و عزاداران حسینی این هیئت عزاداری 

االسالم  حجت  داشت.  نخواهد  حضوری 
دلیل شیوع کرونا هیئت  به  افزود:   شهاب 
جان نثاران به دلیل آنکه فضای بازی در اختیار 
ندارد و امکان گسترش این بیماری وجود 
دارد، عزاداری را به طرق دیگر دنبال می کند.

با جان مردم بازی نمی کنیم
عضو هیئت امنای هیئت حسینی نیز در پاسخ 
به خبرنگار آوا گفت: این هیئت از فضای 
باز برخوردار نیست و به خاطر رعایت حال 
برگزار  حضوری  مراسم  امسال  شهروندان 
نخواهد شد و توزیع غذا نیز نخواهیم داشت. 
حسین پور افزود: ما نمی توانیم با جان مردم 
بازی کنیم و اگر بنا به برگزاری مراسم است 
باید از رعایت پروتکل های بهداشتی مطمئن 
باشیم که در حال حاضر اینگونه نیست. وی 
وقتی  آیا  کرد:  اضافه  پرسش  این  طرح  با 
مراسم عزاداری تمام می شود از وجود فاصله 
 گذاری اجتماعی می توان اطمینان داشت؟ 
 حسین پور با اشاره به برنامه های یکی از 
هیئت های شهر تصریح کرد: در این هیئت 
 آقایان در حسینیه و بانوان در خیابان عزاداری 
الناس  بستن حق  را  خیابان  که  کنند  می 
از  بسیاری  وقتی  داد:  ادامه  وی   نیست؟ 

هیئت ها فضای باز در اختیار ندارند باید در 
مصلی المهدی )عج( با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مراسم محرم برگزار شود که این 
موضوع نیز حساسیت ویژه دارد. حسین پور 
به برگزاری جلسه در سازمان تبلیغات اشاره و 
افزود: شنبه آینده جلسه ای نیز دوباره برگزار 
خواهد شد تا این موضوع تعیین تکلیف شود 
اما تاکنون هیئت حسینی برنامه ای برای 

مراسم محرم ندارد. 

مسئول هیئت ابولفضلی بیرجند نیز در این 
تبلیغات  سازمان  در  ای  جلسه  گفت:  باره 
اسالمی برگزار شد که سیاست های کلی 
باید  که  شده  ابالغ  محرم  مراسم  درباره 
شود.  بررسی  طرح  جزییات  ویژه  طور   به 
کریم پور به جلسه هیئت های بزرگ بیرجند 
اشاره و ادامه داد: هرکدام از هیئت ها برنامه 
های خاص خودشان را دارند و تعدادی از 
هیئت ها اعالم کردند در این ایام مراسمی 
نخواهند داشت. وی با بیان اینکه طبخ غذا در 
این شرایط انجام نخواهد شد، عنوان کرد: در 
سطح معابر و خیابان های بیرجند نیز دسته 
های عزاداری شکل نخواهد گرفت و مراسم 
در فضای باز هیئت ها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار خواهد شد. کریم پور با بیان 
اینکه اکنون در شرایط بحرانی هستیم، گفت: 
اگر در چند روز آینده شرایط استان بدتر شود، 
شاید کل مراسم لغو شود و در این شرایط باید 
تصمیمات روزانه اخذ شود. وی اضافه کرد: 
در شب های قدر نیز هیئت ابوالفضلی در 
صحن مصلی مراسم برگزار کرد که پروتکل 
های بهداشتی رعایت شد، اما درباره عزاداری 
اساس  بر  ریزی  برنامه  )ع(  حسین  امام 

نظر سازمان تبلیغات انجام خواهد گرفت. 
شرایط کشور بحرانی است

شهروندان نیز درباره مراسم محرم دغدغه 
هایی دارند. یکی از شهروندان بیرجندی می 
گوید: عزاداری محرم نباید تعطیل شود اما 
برگزاری جلسات چند هزار نفر نیز به مصلحت 
های  پروتکل  اینکه  بیان  با  وی   نیست. 
مراسم  افزود:  شود،  رعایت  باید  بهداشتی 
شب های قدر با کیفیت خوبی برگزار شد و 

درباره محرم نیز باید همان سیاست را دنبال 
کرد. وی به نقش مردم اشاره و عنوان کرد: 
در استان مردم با رعایت اصول بهداشتی و 
ماسک زدن باعث شدند خراسان جنوبی از 
وضعیت هشدار خارج شود. علیپور یکی دیگر 
از شهروندان نیز با بیان اینکه شرایط کشور 
از  از مبتالیان  بحرانی است، گفت: برخی 
بیماری خود اطالع ندارند و اگر در مکانی 
با حضور جمعیت زیاد قرار بگیرند فاجعه رخ 
خواهد داد. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی و کمک های مومنانه 
نگرانی  تا  جایگزین مراسم حضوری شود 

بسیاری از مردم رفع شود.   
الزامات هیئت های عزاداری 

با  هم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
عنوان  محرم،  مراسم  برگزاری  به  اشاره 
استان  اللهی  حزب  و  مومن  مردم  کرد: 
رعایت  به  ملزم  دیگران  از  بیش  را  خود 
اصول بهداشتی می دانند و قطعا در این 
داشت.  خواهند  مناسبی  همکاری  زمینه 
وی اضافه کرد: عزاداری محرم در فضای 
باز همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار می شود و عزاداران در طول مراسم 

مدیرکل  کرد.  خواهند  استفاده  ماسک  از 
بیان  با  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
فضای  از  ها  هیئت  از  بسیاری  اینکه 
برخی  داد:  ادامه  هستند،  برخوردار   باز 
بهره  بی  فضا  این  از  استان  های  هیئت 
هستند که در نزدیک ترین محل مناسب 
عزاداری  برگزاری  به  اقدام  هیئت   به 
کرد.  خواهند  )ع(  الشهدا  سید  حضرت 
پرورش،  و  آموزش  کرد:  اضافه  رضایی 

دانشگاه ها و مراکز ورزشی فضای باز خود 
را در اختیار هیئت ها قرار خواهند داد. وی 
زمان برگزاری مراسم محرم را دو ساعت 
افزود: جابه جایی هیئت ها به  دانست و 
دلیل احتمال سرایت ویروس کرونا ممنوع 
و مراسم به طور متمرکز برگزار خواهد شد. 
به گفته رضایی استفاده از طبل و سنج در 

مراسم محرم امسال ممنوع خواهد بود.
اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی
 حجت االسالم رضایی با تاکید بر اجرای 
توزیع  زمینه  در  بهداشتی  پروتکل  دقیق 
به طور  نذورات  کرد:  نذورات، خاطرنشان 
قرار  مردم  اختیار  در  مومنانه  های  کمک 
گرفته و سرو غذا در محل هیئت ها ممنوع 
بوده و به طور بیرون بر در اختیار عاشقان 
اهل بیت )ع( قرار خواهد گرفت. رضایی به 
تشکیل 15 کارگروه در استان اشاره و تصریح 
کرد: تاکنون ۳4 جلسه برگزار شده که 41 
مصوبه به تصویب رسیده است. مدیرکل 
 تبلیغات اسالمی استان گفت: قطعا مردم 
با فرهنگ، اصیل و انقالبی خراسان جنوبی 
همکاری الزم را خواهند داشت تا مراسم 

محرم با شکوه بیشتر برگزار شود.

تاسیس شرکت کیان گستران ده محمد شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/05/09 به شماره ثبت 
1346 به شناسه ملی 14008512311 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فراهم کردن آسایش و رفاه بیشتر جهت 
رانندگان و مسافران از طریق ارائه خدمات رفاهی متمرکز و مناسب از قبیل ایجاد جایگاه ارائه سوخت 
، رستوران ، نمازخانه ، فضای مناسب جهت اسکان مسافران بین راهی و راه اندازی مجتمع تجاری 
. تامین نیروی انسانی مرتبط با مشاغل موضوع شرکت . اجاره اماکن و فضاهای موجود در مجمتع 
رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی . هچنین انجام کلیه امور مربوط به ترمیم و نگهداری فضای 
 سبز ، تایپ و تکثیر ، خدمات عمومی ، تعمیر و نگهداری تاسیسات ، ایاب و ذهاب درون شهری ، 
امور مربوط به آشپزخانه و طبخ غذا . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش 
 مرکزی ، شهر طبس، پهن کوچه ، خیابان علی شریعتی جنوبی]پهن کوچه23[ ، بلوار امام خمینی ، 
پالک52 ، طبقه همکف کدپستی 9791853154 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 262 مورخ 1398/03/04 نزد بانک ملت 
شعبه مرکزی با کد 53751 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مینا حسین آبادی به 
شماره ملی 0651965241و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه صفرزاده 
به شماره ملی 0839086776 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال، آقای محمد رضا صفریان به شماره ملی 0839474067 به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال، آقای نصیر کیانی به شماره ملی 0839902824 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و همچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل ) 
فاطمه صفرزاده ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: 
آقای مهدی بانوی به شماره ملی 0652303171 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و 
آقای نصرا... کیانی به شماره ملی 0859728811 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )931011(

تاسیس شرکت آیریا پخش باردان )سهامی خاص( در تاریخ 1399/04/31 به شماره ثبت 6274 به 
شناسه ملی 14009307770 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پخش مواد غذایی و لبنی در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معصومیه باال ، کوچه فنی حرفه ای 
1]تالش2[ ، خیابان تالش ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9719833133 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-22/1783 مورخ 
 1399/04/23 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره :
خانم پریسا فوالدی به شماره ملی 0640427022 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
خانم ورنا فوالدی به شماره ملی 0640702570 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای 
حسین علی فوالدی به شماره ملی 0650371781 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای 
آقای حسین علی فوالدی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
 اساسنامه . بازرسان: خانم خدیجه کبری فوالدی به شماره ملی 0652166709 به سمت بازرس علی البدل

 به مدت یک سال مالی و خانم نیره حسینایی به شماره ملی 0681771666 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931009(

ملی  و شناسه  ثبت 2584  به شماره  )سهامی خاص(  پارت  بنای  بانیان  تغییرات شرکت  آگهی 
10360042852 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی بانکی به شماره 
38-2211 مورخ 1398/11/14 بانک ایران زمین شعبه مدرس بیرجند. سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

منقسم به صد سهم پانزده میلیون ریالی با نام و نقدی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931025(



موفقیت و انرژی

موفقیت در امتحان

بوییدن برای آرامش اعصاب

تنها خنده نيست که دواي استرس و اضطراب 
زمينه  اين  در  هم  بوها  گاهي  بلکه  است، 
جادو مي کنند.بايستيد و بو کنيد! برخي بوها 
مي توانند حاالت و احساسات منفي درون ما 

را تغيير دهند. 
حتما شما هم موافقيد که عصباني بودن آن 
هم وقتي مشغول بو کردن گلي هستيد، کار 
خيلي سخت و دشواري است. يک گلدان پر 
از گل هاي محبوب تان را نزديک ميز کار قرار 
دهيد و هرگاه احساس خستگي کرديد سراغ 
بوييدن   کنيد.  بويشان  لذت  با  و  برويد  آنها 
بسيار  استرس  درمان  و  کنترل  برای  وانيل 

مفيد است. 

راه موفقیت در امتحان

بعد از شروع امتحان سعي کنيد ابتدا پرسش هايي 
که از نظر شما آسان است پاسخ دهيد و وقت و 
انرژي خود را با نگران شدن و فکر کردن به عواقب 
امتحان و کنجکاوي درباره اينکه ديگران چه مي 
کنند، هدر ندهيد.يک ساعت قبل از امتحان، از 
مطالعه درس دست بکشيد و به هيچ وجه قبل از 
شروع امتحان از يکديگر چيزي نپرسيد زيرا ممکن 
است سوالي را بلد نباشيد و دچار اضطراب شويد و 

مطالب ديگر را نيز فراموش کنيد.
 هنگامي که به شما اضطراب دست مي دهد،

خودتان را بيازماييد. کتاب را ببنديد و جمله را تکرار 
کنيد. اين کار اضطراب شما را از بين خواهد برد. اگر 
حين مطالعه نگرانيد و حواس تان پرت مي شود چند 
 دقيقه استراحت کنيد و سپس به مطالعه بپردازيد. 
دانش آموزان بايد در طول سال تحصيلي برنامه 
اي کاربردي براي مطالعه کتاب هاي درسي براي 
خود تدوين کنند و براساس برنامه به مطالعه درسي 
بپردازند. اگر در ترم نخست اين موضوع را رعايت 
نکرديد در ترم هاي بعد آن را به مورد اجرا بگذاريد. 
انباشته شدن مطالب درسي از عوامل اضطراب و 
استرس است بنابراين دانش آموزان بايد در ابتداي 
سال تحصيلي براي خود برنامه ريزي درسي داشته 
باشند. روزهاي امتحان، زمان مرور درس ها است 
و نمي توان در روزهاي امتحان، حجم زيادي از 
کتاب را آماده کرد. محيط ناآرام و تنش زا از عوامل 
عدم موفقيت در امتحانات است. تالش کنيد در 
طول تحصيل به ويژه روزهاي امتحان، محيطي 

آرام و ساکت براي خود مهيا کنيد

خطر آرسنیک در برنج

آرسنيک از طريق خاک جذب برنج می شود، 
از اين ماده شيميايی به طور طبيعی برای آفت 
زدايی استفاده می شود. محققان دريافتند آن 
دسته از افرادی که در مصرف برنج زياده روی 

مرگ  معرض  در  سايرين  از  بيشتر  کنند  می 
قرار دارند. دانشمندان در کنار اين عامل، عوامل 
ديگری از قبيل چاقی، استعمال دخانيات و سن را 
هم مورد بررسی قرار دادند. از سوی ديگر نسبت به 

حذف کامل برنج از رژيم غذايی نيز هشدار دادند.

عالئم نارسایی کلیه

تنبلی کليه و نارسايی کليه به موارد حاد و مزمن 
تقسيم بندی می شود و در موارد مزمن ممکن 
است عالئم خاصی وجود نداشته باشد و خود را 
با عالئمی مانند خستگی عمومی، ضعف بدن و 

کم اشتهايی نشان دهد، در بيماری حاد، تغيير 
رنگ ادرار، افزايش ناگهانی فشار خون و اختالل 
می شود  توصيه  می شود.  مشاهده  هوشياری 
لبنيات به همراه غذا مصرف نشود تا کليسم به 

همراه ساير غذاها از بدن دفع شود.

نمک دریا ضدشوره سر

نمک دريا عالوه بر اين که باعث گردش بهتر 
خون در پوست سر می شود، چربی اضافی را جذب 
می کند تا مانع رشد قارچ و شوره سر شود. برای 
رفع خستگی و نظافت پا بعد از ماندن طوالنی در 

کفش، پاها را پيش از خواب در محلول نمک دريا 
ماساژ دهيد تا هم زيبايی و سالمت آن ها حفظ 
شود و هم خستگی پاها را رفع کنيد. مقدار مساوی 
نمک و جوش شيرين را در يک لگن آب گرم حل 

کنيد و سپس استفاده کنيد.

نگرانی از تپش قلب 

تپش قلب ممکن است باعث شود حس کنيد 
قلب تان خيلی تند می زند، ضربان نامنظم دارد، 
گويی جور عجيبی تکان می خورد، يا به شدت به 
سينه تان می کوبد. حتماً می توانيد تصور کنيد که 

چند عامل می توانند سبب اين احساسات شوند. 
در واقع، تپش قلب معمواًل عالمت اين نيست که 
مشکلی خطرناک در راه است؛ اما در برخی موارد 
تپش قلب می تواند جای نگرانی داشته باشد و در 

صورت بروز مشکل به پزشک رجوع کنيد.

عطسه برای محافظت از بدن

عطسه کردن بخشی از فرآيند ايمنی بدن است که 
با پاک کردن بينی از باکتری ها و ويروس ها باعث 
 می شود سالم بمانيد. با ورود محرکی به بينی ، 
مرکز عطسه که در پايين ساقه مغز قرار دارد را 

تحريک می کند و سريعا پيام هايی برای بستن گلو، 
چشم ها و دهان می فرستد. سپس، عضالت سينه 
منقبض شده و به سرعت عضالت گلو باز و آزاد می 
شوند و هوا همراه با بزاق و ماده مخاطی با شدت از 

دهان و بينی خارج شده و عطسه می کنيد.

در خودرو بدون شيشه ی باز شونده، کولر و سيستم تهويه بايد مرتب مورد بررسی قرار گيرد تا به صورت 
مناسبی کار کنند و با توجه به گرم شدن هوا، سرنشينان راحت تر از ماسک استفاده کنند و تهويه کافی 
فراهم شود؛ حتی االمکان از روش های چرخشی داخلی استفاده نشود و فقط زمانی که خودرو مجهز به 
فيلترهای مناسب )مثل هپا( است گردش داخلی هوا باعث تميز شدن هوا می شود. تهويه کافی بايد در 
خودرو فراهم شود و در صورت تحمل سرنشينان جهت تهويه به جای کولر از پايين کشيدن شيشه های 
خودرو استفاده شود. در زمان استفاده از کولر می توان به ميزان اندکی شيشه خودرو پايين کشيده شود تا 

هوای داخل تهويه شود.

افرادی که با مبتاليان به ويروس کرونا در تماس بوده اند بايد اين مراحل را طی کنند.  اگر فرد مبتال عضوی 
از خانواده باشد و با تعداد زيادی از افراد زندگی می کند، اعضای خانواده بايد به مدت  ۱۴ روز خود را کامال 
قرنطينه کنند. اگر  مدت ۱۴ روز بگذرد و  عالمتی ظاهر نشود، يعنی بيماری نيستيم، يا بدون عالمت 
هستيم. افراد بهتر است حداقل ۱۴ روز بعد از آخرين تماس با فرد مبتال )درصورت امکان( در خانه بمانند 
و خصوصا از حضور در مکان های شلوغ اکيدا خودداری کنند. اگر امکان در خانه ماندن )فقط به علت 
کار های ضروری( نيست، در محل کار، جدا از ساير همکاران باشند. حداقل دو متر فاصله را با ديگران 

حفظ کنند و حتما در محل کار، ماسک بزنند. 

با بیماران کرونایی چگونه مواجه شویم؟رعایت بهداشت در ماشین

دنيای امروز دنيای رشد و توسه است. هر روز امکانات 
و  جديد  تکنيک های  می شود،  ابداع  جديدی  وسايل  و 
روش های نوين فعاليت معرفی می شود. عالوه بر اين 
مشاغل جديد و راه های نوين مشاغل پيشين را هم اضافه 
کنيد. حال خودتان تصور کنيد اگر پا به پای اين رشد علوم 
و فنون به پيش رويد چه تغييری نسبت به همکاران و 

نزديکان خود خواهيد داشت.
بدون اغراق اکثر مردم استفاده مفيد از فناوری  های نو را 
با تأخير بسيار شروع می کنند. در اين ميان برگ برنده با 

کسانی است که همواره به روز هستند و فوايد اين به روز 
بودن را در زندگی فردی و شغلی خود پياده می کنند، بدون 

اينکه در دام سرگرمی های نوين گرفتار شوند.
اگر می خواهيد پربازده باشيد و به دنبال پيشرف شغلی 
هستيد، قبل از اينکه بپرسيد چگونه کاری را مفيدتر انجام 
دهم، از خودتان بپرسيد : »آيا اصال الزم هست اين کار را 
بکنم؟« جالب است که ما همه درباره کمبود زمان می ناليم 
اما طوری اولويت بندی می کنيم که انگار زمان بی پايان 
است. البته يادتان باشد در هر صورت شما بايد ياد بگيريد 

که چگونه زمان خود را مديريت کنيد. در اين زمينه دوره 
آموزشی »مديريت زمان« می تواند کمک مطلوبی به شما 
بکند. حتی اگر هيچ گونه عالقه ای به انجام دادن شغل 
فعلی تان نداريد، سعی کنيد آن را به بهترين نحو انجام 
دهيد. راه هايی پيدا کنيد، تا از آن طريق بتوانيد خالقيت 
خود را افزايش دهيد. از روش هايی استفاده کنيد تا هزينه 
انتقادهای سازنده را  ها را تا حد ممکن کاهش دهيد. 
بپذيريد. همواره آماده رويارويی با موقعيت های پيش بينی 
نشده باشيد تا شکست نخورده، ديگران را سرزنش نکنيد.

راهکارهایی برای پیشرفت شغلی و ترقی در کار
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شماره ۴۷۰۳                        

۹۶
۱4۵

۸۲۶
۹۲۵۶

۸4
۷۱۲۳

۵۳۹
4۷۵

۶۷
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

۶۵۲4۸۹۳۷۱

۳۸۹۲۱۷۶۵4

۷۱4۶۳۵۹۲۸

۸4۱۳۷۲۵۹۶

۵۲۷۱۹۶4۸۳

۹۶۳۵4۸۲۱۷

4۳۸۹۵۱۷۶۲

۱۹۶۷۲۳۸4۵

۲۷۵۸۶۳۱۳۹

جدول سودکو

یاد یاران
 )شهید حسن زارعی نودر، بیرجند(: انسان روزی پا به اين دنيا می گذارد و روزی نيز وقت امتحانش فرا می رسد و اين وقت را هيچکس نمی داند و هيچکس هم

نمی تواند آن را تغيير دهد مگر خدا. چون وقت فرا رسيدن مرگ بر هيچکس معلوم نيست انسان بايد هميشه خود را آماده پذيرش آن کند، نه اينکه صبر کند که مرگ فرا رسد. 
وقت مرگ که رسيد ديگر نمی توان کاری کرد و آنجا افسوس خوردن بی فايده است پس چرا آماده نباشيم برای در آغوش گرفتن مرگ؟

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

دفترچه ثبت ساعت رانندگی پایه یکم به نام
علی نوفرستی به کد ملی ۰۶۵۱۸۱۴۱۷۰ مفقود  

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

پروانه ساختمانی مسکونی با زمین ۲۰۰ متر 
و اعیان ۱۰۰ متر به نام محمد هنری فرزند 
حسین به شماره ملی ۰۶۵۳۱۱۴۳۸۹ از 

اراضی روستای کالته بجدی به آدرس غدیر ۴ 
واگذاری از بنیاد مسکن قطعه ۵۱ شمالی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

۰۹۱۵۰۸۰۶۴۵۹ - ۰۹۰۳۹۶۴۲۷۷۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

فروشگاه لوازم یدکی خودرو 
با موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

ف

به تعدادی نیروی کار ماهر جهت کار 
در دامداری نیازمندیم.

۰۹۳۸۵۰۹۵۰۳۲ م
دی

من
یاز

ن

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
با حقوق عالی و بیمه در سطح استان 

نیازمندیم.        ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ م
دی

من
یاز

ن

یک شرکت راهسازی جهت 
تکمیل پرسنل به یک راننده 

بلودوزر جهت کار در بیرجند و 
یک راننده گریدر کوماتسو ۶۷۰ 

جهت کار در سرایان نیازمند است.  
۰۹۱۵۸۶۱۹۶۷۵

م
دی

من
از
نی

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶-۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۴/۵ متری تا ۵/۵ و ۶/۵ متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

پروانه ساختمان مسکونی به شماره 
۵/۱۸۱ به تاریخ صدور ۹۲/۱/۲۷ 
متعلق به امیر بنی اسدی مقدم 
فرزند غالمرضا به شماره ملی 

۰۶۵۱۹۲۶۲۷۰ مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
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24 درصد جمعیت خراسان جنوبی جوان هستند

صدا و سیما - مدیرکل ثبت احوال استان گفت: ۲۵ درصد جمعیت جهان و ایران را در حال حاضر جوانان تشکیل می دهند. مهرآور افزود: براساس تعاریف بین المللی به افراد 
در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال جوان اطالق می  شود. وی گفت: در کشور و استان ۵۳ درصد مادرانی که در طول سال ۹۸ صاحب فرزند شده اند نیز از همین جمعیت بوده اند.
 مهرآور ۸۰ درصد داماد ها و ۸۱ درصد عروس ها در استان در سال ۹۸ را جوان اعالم کرد و افزود: این آمار در کشور ۶۴ درصد داماد ها و ۷۳ درصد عروس ها را شامل می  شود.

انتظامی  و  امنیتی  دفتر  مدیرکل   *
و  دستورالعمل ها  گفت:  استانداری 
پروتکل های تدوین شده برای برگزاری 
توصیه های  اساس  بر  محرم  مراسم 

رهبر معظم انقالب نقشه راه است.
مذهبی  هیئت های  شورای  *رئیس 
استان از فعالیت هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی 
در استان خبر داد و گفت: هیئت های 
مذهبی رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ایام محرم را یک تکلیف می دانند.
استان  سیمای  و  صدا  مدیرکل   *
گفت:  اخبار خراسان جنوبی با جلب ۸۲ 
درصدی اعتماد مخاطبان توانسته رتبه 

اول کشور را به خود اختصاص دهد .
* رئیس مرکز نیکوکاری رسانه یاران 
خراسان جنوبی بر جهت دهی کمک 
های مومنانه به سمت نیازهای واقعی 
محرومان تاکید کرد و گفت: نوعروسان 
چشم انتظار کمک های خیران برای 

آغاز زندگی مشترک هستند.

اخبار  کوتاه 

شناسایی ۱4 زن باردار مبتال به کرونا 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
در استان خراسان جنوبی از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون ۷۳ مورد خانم باردار مشکوک یا مبتال 
به عفونت های حاد تنفسی شناسایی شده که از 
این تعداد ۱۴ مورد مثبت کرونا اعالم شده است. 
دکتر جالل احمدی افزود: در مدت همه گیری 
بیماری کرونا در کشور یکی از گروه های درگیر و 
جزو گروه های پرخطر، مادران باردار هستند. وی 
گفت: از ابتدای همه گیری بیماری کرونا تاکنون 
۱۸ مورد عمل جراحی سزارین و هشت مورد 
زایمان طبیعی در مادران باردار مبتال، مشکوک یا 
دارای عالئم تنفسی انجام شده است. وی افزود: 
از ابتدای بیماری کرونا همچنین سه مورد مرگ 
مادر باردار در استان داشته ایم که دو نفر در استان 
و یک نفر در مشهد فوت کرده است. وی عنوان 
کرد: مادران باردار به عنوان یکی از گروه های 
پرخطر، در معرض بیماری کرونا هستند بنابراین 
رعایت مسائل بهداشتی و حفاظتی برای این 
گروه فوق العاده مهم است. احمدی گفت: زنان 
باردار بهتر است در خانه بمانند، فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند و حتما از ماسک استفاده کنند و 
ضروریات الزم را رعایت کنند. وی یادآور شد: 
مادران باردار برای گرفتن خدمات بایستی به 
بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند مراجعه کنند 
چراکه مرکز اصلی بیماری های زنان و زایمان 
در استان این بیمارستان است. معاون درمان 
شنیده  افزود:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
می شود این بیمارستان به دلیل اینکه مرجع 
بیماران کرونایی استان است نباید برای زایمان 
مراجعه کنند لذا مادران یا همراهان بیمار از رفتن 

به این محل ترس دارند. 
می گوییم  اطمینان  و  قاطعیت  با  گفت:  وی 
علمی  و  دقیق  خوب،  روش  به  جداسازی ها 
مردم  و  است  شده  انجام  بیمارستان  این  در 
مطمئن باشند در بخش زنان و زایمان، اتاق 
عمل و زایشگاه این بیمارستان مسائل حفاظتی 
و بهداشتی به طور دقیق رعایت می شود. به 
)عج(  عصر  ولی  بیمارستان  احمدی    گفته 
از هر کدام از بیمارستان های استان مطمئن تر 
این  در  آلودگی  احتمال  و   است  تر  پاک  و 
بیمارستان بسیار پایین است. وی عنوان کرد: 
مردم با خیال راحت برای گرفتن خدمات زنان و 
زایمان به این بیمارستان مراجعه داشته باشند و 
هیچگونه نگرانی بابت ابتال به بیماری کرونا به 

خود راه ندهند.

مردم استان پیشتاز در رعایت 
 پروتکل های  بهداشتی

مهر- معاون بهداشتی دانشگاه علوم بیرجند 
خیلی  به  نسبت  خراسان جنوبی  مردم  گفت: 
پروتکل های  رعایت  در  کشور  استان های  از 
بهداشتی چون استفاده از ماسک پیشتاز هستند.
کامبیز مهدی زاده در ستاد عملیات محرم ۱۴۴۲ 
اظهار کرد: در شرایطی که کرونا مردم را گرفتار 
کرده، افراد پناهی جز اهل بیت )ع( ندارند و از این 
جهت مراسم ماه محرم به حفظ سالمت معنوی 
و روحی مردم کمک می کند. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم بیرجند با اشاره به اینکه مراسم ماه 
محرم باید با رعایت مسائل بهداشتی صورت 
گیرد، بیان کرد: ما در مقطعی روزانه ۵۰ مبتال در 
استان داشتیم ولی اکنون وضعیت به نسبت رو به 

بهبودی داریم که هرچند شکننده است.

 75 درصد مشموالن مالیاتی
 اظهارنامه ارسال نکردند

صدا و سیما - سرپرست اداره کل امور مالیاتی 
استان گفت: کمتر از ۱۰ روز تا پایان مهلت ارائه 
اظهارنامه مؤدیان برای برخورداری از هرگونه 
معافیت و مشوق مالیاتی فرصت باقی مانده 
است اما هنوز بیش از ۷۵ درصد افراد مشمول در 

استان نسبت به این امر اقدام نکرده اند. 
افزود: درخواست داریم  سید حسن عسکری 
مؤدیان مالیاتی هرچه سریعتر نسبت به ارسال 

اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام کنند.

تغییر  وضعیت شیوع کرونا در استان 

دو شهرستان در وضعیت قرمز

گروه خبر - طبق آخرین اطالعیه وزارت 
بهداشت و درمان ، دو شهرستان خراسان 
جنوبی در وضعیت قرمز قرار دارند. شهر های 
و  قرمز  وضعیت  در  نهبندان  و  بیرجند 
فردوس،  قاین،  طبس،  های  شهرستان 
سربیشه، بشرویه ، زیرکوه ، درمیان و سرایان 
در وضع نارنجی و شهرستان  خوسف در وضع 
زرد قرار دارد. براساس اعالم این وزارتخانه  
با توجه به  احتمال تغییر روزانه این نقشه 

میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در 
شهرستان ها ممکن است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هم اکنون 
۱۳۷ بیمار با عالئم بیماری حاد تنفسی در 
بیمارستان های استان بستری هستند،گفت: 
از این تعداد ۵۰ نفر مبتالی قطعی بیماری 

کرونا هستند.
دکتر دهقانی افزود: ۱۵ نفر از مبتالیان کرونا 
در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که 

حال عمومی ۶ نفر از بیماران کرونایی بستر 
در بخش مراقبت های ویژه وخیم است. وی 
گفت: متاسفانه با ثبت یک مورد جدید فوت در 
اثر کرونا ، تعداد فوتی ها در اثر بیماری کرونا به 

۱۲۲ نفر در خراسان جنوبی رسید.
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ماسک زدن 
در حال حاضر را بهترین سالح برای پیشگیری 
از انتقال کرونا از فردی به فرد دیگر دانست.   
اگر تمام افراد جامعه استفاده را از ماسک را به 

عنوان یک ضرورت و یک امر روزانه انجام 
دهند، درصد انتقال ویروس کرونا به کمترین 
حد ممکن کاهش می یابد و سرعت انتشار نیز 

کندتر می شود. استفاده از ماسک در این شرایط 
کرونایی، باید تبدیل به یک فرهنگ شود تا 

سالمت جامعه حفظ شود.

 ایرنا - جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
خراسان جنوبی گفت: امسال عملیات اجرایی 
۳۵۰ واحد الگویی معیشتی )دامپروری( در ۶ 
دهستان استان آغاز شد. هنری افزود: از ابتدای 
سال تاکنون کار ۷۰ واحد به اتمام رسید که 
واحد الگوی معیشتی و واحد بهداشتی دام و 
طیور روستای جوخواه طبس به نمایندگی 
از این ۷۰ واحد الگویی افتتاح شد. وی  در 
حاشیه افتتاح این واحد الگویی با بیان اینکه  
از برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
انصارالرضا )ع(  در زمینه اشتغال کمک به 
بهبود وضع اشتغال،  افزایش بهره وری شغل 
و ایجاد مشاغل جدید است، افزود:  باتوجه 
به نیازسنجی که در روستاهای جامعه  هدف 
به  استان  در ۶ دهستان  انجام شد  قرارگاه 
صورت الگویی انجام شده است. مهدی هنری 
ادامه داد: از  مهمترین موضوعاتی که در اکثر 
دهستان ها جامعیت دارد بحث دام سبک و 
سنگین است که در بسیاری از دهستان ها جزو 

مشاغل اصلی خانوار روستایی است.
ما  اساس  این  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شبکه های سبک و سنگین  دامی  را در این 

روستاها شکل دادیم،  خاطر نشان کرد:  از دو 
سال قبل  آموزش های میدانی را به صورت 
تیم های کارشناسی  بازدید از واحدهای الگویی  

در روستاها را پیگیری کردیم.

کمبود دانش فنی 
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  جانشین 
بر  عالوه  اینکه   بیان  با  خراسان جنوبی 
با  می شود  داده  مردم  به  که  آموزش هایی 
شناخت نهادهای واسطی که در این حوزه 
در حال فعالیت هستند، افزود:  سعی شده 
است با ارتباط با مردم بحث کمک به تامین 
مواد اولیه و سایر موراد را پیگیری  شود.  وی 
اکثر روستاها   یادآور شد: مشکل اصلی در 
کمبود دانش فنی روستائیان در حوزه دام و 
طیور و مشکل  فضای بهداشتی نگهداری 
دام و طیور است.  هنری با اشاره به اینکه  بر 
این اساس یک نقشه الگویی برای واحدهای 
الگویی معیشتی در روستاها تعیین شد، ادامه 
داد:  هم جایگاهی برای نگهداری دام و هم 
انبار دان، علوفه و سایر مواردی که مورد نیاز  

مدنظر قرار گرفته شده است.

با  هماهنگی جهاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی در روستاهایی که مشکل فضای 
بهداشتی برای نگهداری دام دارند و این مسئله 
باعث بیماری و مشکالتی برای مردم می شود 
احداث جایگاه بهداشتی برای نگهداری دام را 

در برنامه گذاشتیم، بیان کرد: اکنون  ۳۵۰ واحد 
الگویی را در ۶ دهستان طی چند ماه اخیر آغاز 
به ساخت کردیم. جانشین قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی استان ادامه داد:  این کار مشارکتی 
با مردم است و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در 
بحث تامین مصالح،  گروه های جهادی برای 

اجرای طرح و مشاوره های فنی برای افزایش 
بهره وری به کمک روستائیان می آید. 

افزایش 20 درصدی بهره وری
بررسی هایی  طبق  اینکه   بیان  با  هنری 

انجام شده  جایگاه های بهداشتی ۲۰ درصد 
افزایش بهره وری در حوزه دام را در برداشته 
است، عنوان کرد: در کنار ساخت جایگاه های 
اقدامات  و  میدانی  آموزش های  بهداشتی، 
با  جهادگران  توسط  که  فضا  ضدعفونی 
هماهنگی دامپزشکی استان انجام می شود 

به مردم روستا کرده است.  کمک شایانی 
وی یادآور شد: تاکنون ۶۰۰ نفر از مردم در 
روستاها به این شبکه بریا دامپروری پیوسته 
اند  و در ۱۵ روستای استان به صورت ویژه 
تمرکز فعالیت در حوزه اشتغال است. وی 
افزود:  در مرحله بعد به افرادی که برای بحث 
تامین منابع مالی برای ایجادکارگاه های جدید 
مشکل دارند با ارتباطی که با دستگاه های 
مختلف از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره(، کمیته امداد و دستگاه های دیگر 

انجام شده تسهیالت اعطا می شود.
جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان 
با بیان اینکه تسهیالت هدفمند به افرادی 
داده می شود که آموزش دیده باشند ادامه 
داد:  فضای کار تکمیل شده و امیدواریم 
است  نظر  مورد  که  مطلوبی  نتیجه  به 
برسد. هنری با اشاره به اینکه  در قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی رکن اصلی در روستاها 
امام روستا است، عنوان کرد:  این شخص 
حلقه وصل بین ارتباط ما با مردم روستا 
به  آموزش  بحث  در  می تواند  و  است 

روستائیان کمک شایانی داشته باشد.

350 الگوی معیشتی برای روستاییان استان 

آگهی تغییرات شرکت پردیس سازان کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1847 و شناسه ملی 
10360035641 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای محمدرضا صداقت خزیمه با شماره ملی 0942770943 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
مهدی صداقت خزیمه با شماره ملی 0640046691 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید 
قوامپور با شماره ملی 0640310745 به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدرضا صداقت خزیمه با 
شماره ملی 0942770943 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا صداقت خزیمه با شماره ملی 0942770943 )رئیس 

هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931015(

ملی  شناسه  و  ثبت 3818  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق  بنیان  سامه  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360052410 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش بازرس سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از 
مبلغ 1000000ریال به مبلغ 1000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی با 
نام می باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند 
، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله شهدا ، کوچه شهدا 3 ، کوچه ))ارغوانی(( ، پالک 4 ، طبقه همکف 

و کد پستی 9716633875 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931018(

تاسیس شرکت کیهان دژ کرین )سهامی خاص( در تاریخ 1398/03/30 به شماره ثبت 1337 به شناسه ملی 14008409598 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی مشاوره و نظارت ونقشه برداری واجرا کلیه پروژه های ساختمانی راهسازی تاسیساتی. ساختمانی از قبیل:ساخت وساز کلیه اماکن مسکونی صنعتی 
تجاری اداری آموزشی بهداشتی،تفریحی،ساخت خانه های ویالیی انبوه سازی مسکن مرمت واحیا بافتهای فرسوده و محوطه سازی پارکها . راهسازی :از قبیل ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها وباند 
فرودگاه.ساخت فرودگاهها . پل ها . تونل ها و راه های زیرزمینی. تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات راهداری،عملیات آسفالتی ،روسازی و زیرسازی انواع جاده ها اعم از شهری وبین شهری وروستایی 
وانجام کلیه امور مربوط به راه آب وتاسیسات از قبیل:اجرای کلیه تاسیسات حرارتی برودتی مکانیکی برقی وساخت سیستم های تصفیه خانه های بزرگ فاضالب و سدها بندها وتونلهای انحراف آب 
ومخازن وشبکه های آب وفاضالب وآبرسانی وساخت سازه های دریایی و ساحلی واحداث حوضچه ها وخطوط انتقال آب وفاضالب وگاز واجرای شبکه های آبیاری و زهکشی احداث استخر ومرمت قنوات 
نصب کلیه سیستم های هشدار دهنده وسیستم های ارتباطی ساختمان،حفرکلیه خطوط انتقال آب وفاضالب برق و گاز وسایر مواد معدنی مرتبط با صنعت ساختمان.خرید وفروش و صادرات انواع مصالح 
مربوط به امور عمرانی و مشاوره وطراحی سیستم های آبیاری تحت فشار وکم فشار ،شرکت در کلیه مناقصات در رابطه با موضوع شرکت اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر واعطای نمایندگی به اشخاص 
حقیقی وحقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر 
طبس، پهن کوچه ، بلوار مهندس شکیبی ، کوچه ))محمود ذبیحی(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9791843369 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-39/1783 مورخ 1398/03/11 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 
 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی براتیان به شماره ملی 0839229879 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم رضوانه ذبیحی 
به شماره ملی 0839756232 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای صادق حسینی به شماره ملی 5630006495 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای صفر اردونی به شماره ملی 5639800119 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد براتی به شماره ملی 5739462061 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )931016(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مخابراتی بهین سامانه ارتباط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 
2645 و شناسه ملی 10360043435 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای غالمرضا گرگین به شماره ملی 0650128702 و آقای احسان 
گرگین به شماره ملی 0651899850 و خانم نرگس معروف به شماره ملی 0651989108 و خانم 
سمیه صفائی پور به شماره ملی 0651918693 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 2 -خانم مهر انگیز داوودی به شماره ملی 371956434 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
اعظم میابادی به شماره ملی 0063131341 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931013(

آگهی تغییرات شرکت شهر آرای جوی باریک قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1410 و شناسه 
ملی 14007760421 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/04/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای موسی طرفه به شماره ملی 0880124229 و خانم فاطمه اصغری به شماره ملی 
0880342099 و آقای محمد خورسندی به شماره ملی 0889853045 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2- خانم زهرا طالئی به شماره ملی 088030989 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علی طالئی به شماره ملی 088024219 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )931017(
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امام هادی علیه السالم فرمودند :

َل بِِه َسَخُط الَمْخلُوقیَن َمْن اَطاَع الخالَِق لَْم یُباِل َسَخَط الَمْخلُوقیَن َو َمْن اَْسَخَط الخالَِق فَلْیَیَْقنْ  اَْن یَحِّ

کسی که از آفریدگار پیروی کند از خشم آفریـده  ها بـاکی نـدارد. و کسی که خــدا را به خشـم آورد، باید باور کند که 

مردم بر او خشم خواهند آورد.   )تحف العقول، ص 482(

می خواهیم این امکان را به مردم 
بدهیم تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت بخرند 

:ایده  گفت  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
گشایش اقتصادی و فروش نفت اول در 
وزارت نفت مطرح شد. قرار شد کمیته ای 
و  اقتصاد  وزیر  نفت،  وزیر  از  متشکل 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل 
شود تا ابعاد مختلف آن را ببینند.  امروز 
مردم به دنبال این هستند که طال و ارز 
بخرند و قیمت طال و ارز خیلی باال و 
پایین می رود. ما می خواهیم این امکان 
را برای مردم به وجود بیاوریم که بتوانند 
از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، 
بخرند و با ساز وکاری که آماده می شود، 
اطمینان داده می شود که سودش از سود 
هم  فرض  نمی شود. یک  کمتر  بانکی 
گذاشتیم که اگر قیمت نفت کاهش پیدا 
کرد و کسی خواست نفت خود را بفروشد 
و ضرر کرده بود، قطعا مابه التفاوت آن 
بانکی  با سود  را شرکت نفت متناسب 
است  خوبی  طرح  می کند.  این  تامین 
ندارد، کاال معامله می شود و  زیرا تورم 
شرکت  برای  انگیزه ای  دیگر  طرف  از 
های خصوصی ایرانی ایجاد می کند که 
وقتی خریدهایشان به یک میزانی رسید، 
کنند.   کار  آن  صادرات  برای  خودشان 
با  ریالی و متناسب  این طرح  نفت، در 
قیمت نفت امروز و ارز نیمایی خرید و 
فروش می شود. همه می توانند در بورس 
کنند. فروش  و  خرید  را  نفت   انرژی 

وی با اشاره به طرح گشایش اقتصادی 
در  مورد  این  در  که   هایی  بررسی  و 
حال انجام است ادامه داد: بعد از اینکه 
را  آن  ما  شد  پخته  مقدار  یک  طرح 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  دو  در 
در  که  کردیم  مطرح  قوا  اقتصادی 
مجموع کلیات آن تصویب شد و طبق 
معظم  مقام  خدمت  همیشگی  روال 
اینکه  از  بعد  و  می شود  ارسال  رهبری 
ایشان تائید کنند و نظرات شان را بدهند 
و اصالح کنند ما آن را علنی می کنیم.

دولت  هیئت  جلسه  در  جمهور  رئیس 
گفت:  اینکه می گویند دولت می خواهد 
فشار را به دولت بعدی منتقل کند، دروغ 
ایراد  دولت  طرح  به  که  کسی  است. 
می گیرد لطفاً بگوید که راه حل چیست. 
جمالت  کردن  ردیف  با  و  فحاشی  با 
درشت مشکلی از کشور حل نمی شود. 
دشمنان در تبلیغات می خواهند مردم را از 
قرار گرفتن دولت در سخت ترین شرایط 
تحریم اقتصادی تاریخ کشور، غافل کنند 
و در داخل هم متاسفانه گاهی اوقات 
نسبت به آن بی توجهی می شود. وقتی 
نفت تحریم می شود رشد اقتصادی منفی 
می شود اگر آمار رشد اقتصادی دولت با 
نفت را در سال های اخیر مقایسه کنیم، 

رشد ۱۴ درصد هم داشتیم و به طور 
متوسط ۵ درصد رشد اقتصادی با نفت 
داشتیم. وی با بیان اینکه شرایط ما یک 
شرایط عادی و معمولی نیست، افزود: 
فکر  دشمنان  و  داریم  سختی  شرایط 
می کردند ظرف چند ماه قدرت تاب آوری 
نخواهیم داشت در حالی  که امروز دو 
سال و نیم است که ملت و دولت در کنار 
هم در برابر این فشار و تهدید و فضای 
تحریم اقتصادی تروریستی علیه ملت 
ایران، پابرجا ایستادند و مسیر و راه خود 
را ادامه می دهند. رئیس جمهور تصریح 
که   - بگذاریم  کنار  را  نفت  اگر  کرد: 
رشد  است-  نفت  روی  عمدتا  تحریم 
اقتصادی بدون نفت را محاسبه کنیم، 

بدون  کشور  رشد  سال ۹۸  همین  در 
نفت مثبت و ۱.۱ درصد بود. وی افزود: 
باید کامال توجه داشته باشیم و در زمین 
می خواهد  دولت  نکنیم.  بازی  دشمن 
در بخش بودجه ای بین منابع و مخارج 
تعادل ایجاد کند و سرمایه مطمئن برای 
مردمی که به آینده نگاه می کنند ایجاد 
آنها  اختیار  در  مطمئنی  سرمایه  کند. 
و  کند  تضمین  دولت  را  باشد؛ حداقل 
حداکثری هم هست که مردم می توانند 
بر مبنای آن برنامه ریزی خود را تنظیم 
کنند و یک جان تازه ای هم به بورس 
بدهد. رئیس جمهور گفت: این مجموعه 
طرحی است که ستاد اقتصادی دولت در 
هفته های گذشته روی آن بحث کرده 

و به تصویب رسانده کاری که هفته ها 
قوه  دو  کشیده  زحمت  دولت  ماه ها  و 
دیگر هم زحمت کشیده اند یک سری 
افراد پیدا می شوند نمی دانم مبانی  آنها 
برای اینکه مردم را دلسرد کنند چیست 
و می گویند این طرح ممکن است در 
پرداخت  برای  زحمتی  آینده  دولت 
درست کند و دولت می خواهد فشار را به 
دولت  آینده منتقل کند یک حرف کامال 

دروغ و بی اساس است.

نماینده  روح االمینی  عبدالحسین 
در  پرسشی  با  مواجهه  در  تهران 
مسکن  ودیعه  وام  دریافت  خصوص 
غلط  گفت:  مجلس،  نمایندگان 
موضوعی  چنین  گفته اند  که  کرده اند 
را بپرسید مجلس شورای اسالمی در 
دوره های مختلف مبلغی را به عنوان 
ودیعه مسکن در اختیار نمایندگان قرار 
می دهد. این مبلغ در دوره فعلی ۲۰۰ 

میلیون تومان اعالم شده است.
تسنیم  خبرگزاری  خبرنگاران  برخی 
برای پیگیری همین مسئله، بدون القای 
برخی  با  چالشی،  و  پیش فرض  هیچ 
نماینده های تهران این سوال را مطرح 
کردند که ۱- آیا شما ۲۰۰ میلیون تومان 
 ودیعه مسکن مجلس را گرفتید یا نه؟

 ۲-  اگر گرفتید، یعنی در تهران خانه 
نداشتید؟ 

عبدالحسین روح االمینی نماینده تهران 
اواًل  خبرنگار،  پرسش  با  مواجهه  در 
گفته است که »به تو چه؟« و سپس 
در پاسخ به اصرار خبرنگار که باالخره 
این مسئله ای است که مردم حق دارند 
بدانند، گفته است: در تسنیم غلط کرده اند 
 که گفته اند چنین موضوعی را بپرسید! 
این در حالی است که اگر در ظاهر از 
روح االمینی بپرسید شما موافق شفافیت 

برای  زیاد  احتمال  به  خیر؟  یا  هستید 
تأکید  عمومی  انتقاد  با  نشدن  مواجه 
خواهد کرد که بنده ۱۰۰ درصد موافق 
شفافیت هستم! اما وقتی با کوچکترین 
مواجه  دریافتی  مبلغ  درباره  پرسشی 
می شود به این نتیجه می رسد که غلط 
کرده اند این سوال را از او می پرسند، چرا 
که امثال او باید آسوده باشند که کسی از 

اعمال و رفتارشان چیزی نمی پرسد.

رعایت  لزوم  بر  نگهبان  شورای  دبیر 
پروتکل های بهداشتی در عزاداری های 
تاکید کرد و گفت: دولت و  ماه محرم 
دستگاه های مختلف باید نظارت داشته 
باشند تا برخی افراد که به دنبال برگزاری 
عزاداری به روش های قبل هستند، در 
بگیرند.آیت ا... جنتی  قرار  مسیر درست 
در جلسه شورای نگهبان از پاسخ دقیق و 
مهم آیت  ا... سیستانی مرجع عالی شیعیان 

در شرایط  درباره عزاداری محرم  عراق 
کرونا تشکر کرد و گفت: ایشان به درستی 
و به موقع شرایط برگزاری عزاداری سرور 
و ساالر شهیدان در ایام کرونا را تبیین 
کردند که بسیار راهگشا خواهد بود. وی با 
تاکید بر اینکه همه باید به وظایف شرعی، 
اخالقی و بهداشتی خود نسبت به شرایط 
کرونایی عمل کنیم، تصریح کرد: دولت و 
دستگاه های مختلف، نظارت داشته باشند 

تا عده ای از افراد که به دنبال برگزاری 
کرونا  از  پیش  روش  به  محرم  مراسم 
هستند، هدایت شوند و در مسیر درست 
 قرار بگیرند و عزاداری امام حسین )ع( 
با رعایت کامل مسائل بهداشتی برگزار 
سخنانش  دیگر  بخش  در  وی  شود. 
بیروت گفت:   انفجار  حادثه  به  اشاره  با 
انفجار در لبنان به معنای واقعی کلمه 
یک فاجعه دردناک بود و خسارت های 

مادی و معنوی زیادی بر جای گذاشته 
که امیدوارم همه کشورهای اسالمی در 
بازسازی و جبران خسارت های این کشور 

مقاوم کمک کنند. 

روحانی: با فحاشی مشکلی حل نمی شود

به تو چه درباره وام ودیعه مسکن سوال می پرسی؟ 

تأکید آیت  ا... جنتی بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در محرم

 ستاد مقابله با کرونا مصلحت ندید 
 رئیس جمهور در مجلس حضور یابد

رئیس مجلس گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا در 
پاسخ به استعالم رئیس جمهور برای حضور در 
مجلس حضور ایشان را از جهت شرایط کرونایی 
به مصلحت ندید. وی افزود: این نامه مکتوب است 
و معاون رئیس جمهور هم نامه کتبی دادند که آن 

را به اطالع دوستان در جلسه برسانم.

وزارت اطالعات: پنج تیم جاسوسی 
 متالشی شد

معاون ضد جاسوسی وزارت اطالعات گفت: با 
با تالش های شبانه  و  الهی  الطاف  از  استعانت 
به دنبال  امام زمان )عج(  روزی سربازان گمنام 
جاسوسی  سرویس های  به  پی  در  پی  ضربات 
شد. متالشی  جاسوسی  تیم  پنج  سلطه،  نظام 

حضورنیافتن رئیس جمهور، 
کسر شأن مجلس است 

حضور  عدم  گفت:  مجلس  نماینده  سلیمی 
رئیس جمهور، کسر شأن مجلس است. گفته 
ایشان  به  با کرونا  مبارزه  ملی  می شود ستاد 
توصیه کرده که به مجلس نیاید پس چطور 
به یک میلیون دانش آموز می گویید در کنکور 
است  رنگین تر  شما  مگر خون  کنند  شرکت 

این تبعیض آشکار است. 

میرسلیم:  زیرنظر قالیباف
 اشتباهات مهمی رخ داده است

مرکزی  شورای  رئیس  میرسلیم،  مصطفی 
حزب موتلفه اسالمی گفت: قالیباف در دوران 
مسئولیت های اجرایی خود خدمات ارزنده ای انجام 
داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر 
ایشان اشتباهات مهمی رخ داده که به موقع به وی 
تذکر کتبی و شفاهی داده ام و باید اصالح می شد و 
به این جا نمی رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان 

دستگیر و گرفتار شود.

فتاح با سوءاستفاده، نظام مظلوم را 
آماج تهمت های ناروا کرد        

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: چرا جناب 
فتاح از تابلوی افشای سوءاستفاده ها - با عرض 
پوزش- سوءاستفاده کرده و به بهانه و یا به خیال 
آنکه از نارواها سخن می گوید، نظام مظلوم را 
از  بسیاری  است!  کرده  ناروا  تهمت های  آماج 
اظهارات او واقعیت نداشت و تاکنون هیچ پاسخی 
برای ادعاهای خود نداشته ، در اظهارات او هیچ 
جا سخن از فساد اقتصادی نیست؛ موضوع درباره 
چند نهاد وابسته به نظام است طوری صحبت 

کرد که گویی ارتش و سپاه دشمن هستند.

وزیر جدید صمت باید با استجازه
 از رهبرانقالب معرفی شود

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور  
روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:  
مهلت سرپرستی مدرس خیابانی منقضی شده و 
راهکار باقی مانده این است که رئیس جمهور باید 
با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی 

وزیر جدید به عنوان سرپرست منصوب کند.

مراسم محرم با همان شور همیشگی 
کار خطرناکی  است  

برابر  در  تواند  نمی  افروغ گفت: کسی  عماد 
مراسم  برگزاری  بایستد؛  محرم  سوگواری 
محرم با همان شور همیشگی کار خطرناکی 
به ممنوعیت کلی عزاداری  است. نمی شود 
محرم حکم داد. سوگواری برای امام حسین)ع( 
تنه به تنه واجبات دینی می زند. مراسم مذهبی 
انجام  قابل  اجتماعی  امور  سایر  مانند  نیز 
هستند. علما باید شرایط کرونایی را به مردم 
گوشزد کنند. مردم در خصوص رعایت اصول 
بهداشتی آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.

تخلف ۶۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها 
احراز شده است 

در حاشیه هیئت دولت گفت:  ارتباطات  وزیر 
 ۶۰۰ مبلغ  به  اپراتورها  گران فروشی  میزان 
میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است. وی 
افزود: در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و 
با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد 
کرد. عمل کردن بر خالف مقررات و در جهت 
ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با 

قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

مبنای جدید تعیین سقف مهریه
 چه خواهد بود؟

عضو  حسینی کیا،  جواد  سید  االسالم  حجت 
هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از تهیه طرحی درباره ساماندهی »امور مهریه« 
از سوی جمعی از نمایندگان خبر داد و گفت: بر 
اساس این طرح بناست مبنای محاسبه مهریه، 

میزان دستمزد کارگر در نظر گرفته شود.

محمودآبادی- تا پایان سال زیرساخت هاي الزم 
رسد. مي  اتمام  به  پلیس  سازي  هوشمند   جهت 

پایان  تا  اینکه،  اعالم  با  انتظامي  نیروي  فرمانده 
سال زیرساخت هاي الزم جهت هوشمند سازي 
پلیس به اتمام مي رسد، گفت: نیروهایي همچون 
پلیس راهور که بیشتر در حال خدمت رساني به 
 مردم هستند در اولویت هوشمند سازي قرار دارند.

اشتري در مراسم تکریم و معارفه  سردار حسین 
فرماندهان انتظامي خراسان جنوبي با اشاره به اینکه 
مردم استان پهناور خراسان جنوبی مردمی متدین، 
والیی و سختکوش هستند، گفت: مردم این استان 
با وجود فشار های اقتصادی و خشکسالی همیشه در 
پشتیبانی از نظام و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
هستند. پیشتاز  مختلف  در صحنه های  حضور   و 

انتخابات  در  جنوبي  خراسان  مردم  افزود:  وي 
بیشترین مشارکت را داشته اند و از ابتداي پیروزي 
مذهبي  و  ملي  مراسم  تمامي  در  تاکنون  انقالب 
انقالب و مقام  این استان همواره پشتیبان  مردم 
معظم رهبری )مدظله العالی( بودند. فرمانده نیروی 
انتظامی با اشاره به اینکه خدمت در این نیرو یک 
نعمت الهي است و مي بایست خدا را بابت این 
نیروي  کرد:  نشان  خاطر  بود،  شکرگزار  توفیق 
انتظامي با اقداماتي که با همکاري مردم انجام داده 
قدم هاي موثري را در تامین نظم و امنیت در سطح 

جامعه برداشته است.
اولویت های  از  را  هوشمندسازی  اشتري،  سردار 
پلیس دانست و افزود: امروز پلیس ایران با فناوری 

و تکنولوژی های روز و با استفاده از ظرفیت نخبگان 
 خود هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده است.

هاي  زیرساخت  سال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  وي 
مي  اتمام  به  پلیس  سازي  هوشمند  جهت  الزم 
رسد، خاطر نشان کرد: نیروهایي همچون پلیس 
به مردم  بیشتر در حال خدمت رساني  راهور که 
دارند. قرار  سازي  هوشمند  اولویت  در   هستند 

گیری  کار  به  لحاظ  از  شد:  یادآور  اشتري  سردار 
تجهیزات نیز آموزش کارکنان و نیروهایي که از 
تجهیزات و فناوري روز در این خصوص استفاده 
مي کنند در حال انجام است تا بتوانیم تا پایان سال 
۱۴۰۰ همه خدماتي را که به مردم ارائه مي دهیم 
با استفاده از فناوری هاي روز  انجام دهیم و البته با 
سرعت و دقت بیشتر که نتیجه آن امنیت و آرامش 

بیشتر مردم است.
عدالت،  با  توام  انتظامي  نيروي  اقتدار 

رافت، مهرباني و هوشمندانه
 وي با اشاره به فرمایش گهربار مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( که فرمودند:”مي بایست اقتدار نیروي 
انتظامي توام با عدالت، رافت و مهرباني و هوشمندانه 
باشد” خاطر نشان کرد: پلیس خراسان جنوبي در 
برخورد با کساني که مخل نظم و امنیت مردم هستند 
و به حقوق مردم تعدي مي کنند با اقتدار برخورد 
 کند و در کنار مردم توام با رافت و مهرباني رفتارکند.

جنوبي  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  اشتري  سردار 
بیشترین  داراي  و  کشور  پهناور  استان  سومین 
افزود:  است،  افغانستان  کشور  با  مشترک  مرز 

توسط  که  هایي  مجاهدت  با  راستا  همین  در 
دستگاه  و  امنیتي  انتظامي،  و  نظامي  نیروهاي 
امن  جزو  استان  این  گرفته  صورت  قضایي 
شود. می  محسوب  کشور  هاي  استان   ترین 

نیروی  جدید  ی  فرمانده  فرشید  ناصر  سرهنگ 
انتظامی استان تیز در این مراسم با اعالم اینکه 
یکی از مهمترین رهاوردها در گام دوم انقالب ایجاد 
امید در جامعه و نگاه خوشبینانه به انقالب اسالمی 
 است،گفت: این مهم با ایجاد امنیت عملی می شود.
از  را  رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  وی 
افزود:  و  برنامه های خود عنوان کرد  مهمترین  
با  ناجا  فرماندهی  های  برنامه  اجرای  همچنین 
تالش  و  رسان  خدمات  های  دستگاه  همراهی 
ی  خانواده  به   توجه  و  امنیت  و  سالمت  برای 
 معظم شهدا و نظم و امنیت در اولیت خواهد بود.
 نقش ناجا در تامين امنيت بي بديل است
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی نیز 
در این مراسم، امنیت را از ارکان حاکمیتی دانست که 
در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تأثیر به سزایی 
دارد و افزود: ایران اسالمی از امن ترین کشور های 
 دنیاست که نقش ناجا در تأمین امنیت بی بدیل است.
این مقام مسئول به نقش تاثیرگذار نیروی انتظامی 
در تامین امنیت از مرز ها تا شهر ها اشاره کرد و گفت: 
رویکرد هوشمندانه پلیس باعث اعتماد بیشتر مردم 
نسبت به این نیرو  شده است. معتمدیان با بیان اینکه 
خراسان جنوبی، استانی مهم و استراتژیک است که 
طوالنی ترین مرز را با کشور افغانستان دارد، عنوان 

کرد: حضور نیروی انتظامی در کنار دیگر نیرو های 
مردم،  و همکاری  قضا  دستگاه  و  امنیتی  مسلح، 
نظم و آرامش را برای این استان به ارمغان آورده 
انتظامی  نیروی  درخشان  کارنامه  به  وي  است. 
خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: تالش های شبانه 
روزی پلیس باعث شده تا خراسان جنوبی از نظر 
جرائم خشن، سرقت های مسلحانه و گروگانگیری 
باشد. داشته  قرار  کشور  در  سطح  پایین ترین   در 
استاندار خراسان جنوبي به نقش پلیس در فعالیت های 
ابتدای سال  از  و گفت:  کرد  اشاره  اقتصادی هم 
صادرات در خراسان جنوبی به ۳ برابر افزایش یافته 
 که نشان از تالش نیرو های انتظامی و مرزبانی دارد.

 امنيت پايدار مديون خون شهداست
فرمانده نیروی انتظامی گفت: اگر ایثارگری شهدا 
و ایثارگران نبود امروز امنیت پایدار در کشور برقرار 
و  داد  خواهیم  ادامه  را  راه شهدا  ما  بنابراین  نبود 
مدیون شهدا خواهیم ماند. سردار حسین اشتری 
مهرداد  وطن  مدافع  شهید  خانواده  با  دیدار  در 
مرهون  ایران  امروز  امنیت  کرد:  بیان  سبزبان، 
در  شکوفایی  و  پیشرفت  اگر  شهداست  خون 
کشور وجود دارد و در دنیا سربلندیم مدیون خون 
 شهدا و دعای خیر پدر و مادر این عزیزان هستیم.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که ناجا بیش از ۱۲ 
هزار شهید و ۲۰ هزار جانباز تقدیم انقالب اسالمي 
کرده است، افزود: پلیس مجموعه ای است که هم 
در دوران دفاع مقدس و هم بعد از این دوران در حال 
مجاهدت بوده و تداوم جانفشانی و شهادت کارکنان 

 تاکنون، موید مجاهدت های نیروی انتظامی است.
سردار اشتری با اشاره به این که مسئولیت مستقیم 
است،   انتظامی  نیروی  عهده  بر  کشور  در  امنیت 
ادامه داد: با عنایت خداوند، ایران اسالمی کشوری 
دشمنان  که  این  علیرغم  و  بوده  ثبات  با  و  امن 
اسالمی  ایران  به  زدن  ضربه  دنبال  به  همیشه 
بوده اند ولی الحمدا... حتی در استان مرزی مانند 
 خراسان جنوبی نظم و امنیت کامل برقرار است.
یاد  داشت  گرامی  افزود:  انتظامی  ارشد  مقام  این 
داده  برکت  ایران  اسالمی  جمهوری  به  شهدا 
امروز  نبود  ایثارگران  و  شهدا  ایثارگری  اگر  است 
نبود و ما راه شهدا  برقرار  پایدار در کشور  امنیت 
 را ادامه خواهیم داد و مدیون شهدا خواهیم ماند.
گفتنی است؛ شهید مدافع وطن مهرداد سبزبان در 
سال ۱۳7۰ طی درگیری با اشرار مسلح و سوداگران 
فیض  به  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  مرگ 
شهادت رسید و پیکر پاک این شهید در شهرستان 

بیرجند  به خاک سپرده شد.
 خراسان جنوبی يکی از امن ترين استان های 

کشور 
  فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان نیز با بیان اینکه حفاظت از جان و مال 
واسطه  به  گفت:  است،  پلیس  افتخارات  از  مردم 
و  معزز  علمای  حضور  متدین،  و  نجیب  مردم 
نیروهای مسلح مقتدر، امنیت مطلوبی در خراسان 
جنوبی رقم زده شده و در واقع می توان گفت که 
 این استان یکی از امن ترین استان های کشور است.

سردار حسین اشتری اظهار کرد: نیروهای مسلح باعث 
 زینت کشور و پیشگامان خدمت به مردم هستند.

نیروی  کارکنان  افزود:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
انتظامی با تأسی از مکتب شهدا همواره در حفظ 
امنیت کشور تالش می کنند و هر ماه تعدادی از 
همکاران ما در راه امنیت به شهادت می رسند و در 
این راه جوانان برومندی را تقدیم انقالب کردیم و 
 به برکت خون شهدا امنیت با ثباتی در کشور داریم.

در  گذشته  های  سال  در  ناجا  کرد:  تصریح  وی 
حوزه خدمت رسانی به مردم و ارتقای امنیت در 
سطح جامعه پیشرفت های خوبی داشته و مراکز 
افکار سنجی و نظر سنجی این ادعا را دارند که 
ناجا مجموعه ای رو به رشد بوده و در حوزه تأمین 
نظم و امنیت موفق عمل کرده است. سردار اشتری 
تصریح کرد: در حوزه تجهیزات و امکانات و ساخت 
و سازهای مورد نیاز استان، اقدامات خوبی توسط 
پلیس خراسان جنوبی صورت گرفته و همواره این 
استان در ارزیابی ها نمره خوبی را کسب کرده است.

ناجا ، مقتدر و امين است
عبادی  سیدعلیرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: ناجا 
مقتدر و امین است و هر وقت سخن از حفظ ارزش ها 
 به میان می آید نیروی انتظامی با افتخار می درخشد.

وی افزود: نیروی انتظامی با مسئولیت های مختلفی 
که بر عهده دارد خوش درخشیده و از جایگاه ویژه ای 
نزد مردم برخوردار است و جزو پیشگامان خدمت به 

مردم به شمار می رود.

 تکمیل زیرساخت های هوشمند سازی پلیس تا پایان سال


