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فشار بر دولت جز افزایش 
مشکالت دستاوردی ندارد

معاون اول رئیس جمهور  : 

صفحه  ۶

رئیس جمهور درد مردم را 
نمی شنود و بی اعتناست

اسماعیلی ، نماینده مجلس:

 هم احمدی نژاد دروغ می گفت 
و هم روحانی می گوید

حجاریان ، فعال سیاسی  :

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

جای خالی مدیریت شهری
در گره های کور ترافیکی

 حمل و نقل و ترافیک شهری، مانند شبکه ای به هم تنیده، روزانه میلیون ها 
امروزه  آمار،  گواه  به  دهد،  می  هدر  را  شهروندان  سرمایه  و  وقت  از  ساعت 
بیش از ۸۵ درصد جمعیت شهری باالتر از شش سال به طور مستقیم و تمام 
ساکنان شهرها به شکل غیرمستقیم و به همراه دیگران، هر روز با شبکه های 
پیاده و سواره و نیز سیستم های حمل و نقل شخصی و همگانی تماس دارند 
دریافت  خرید،  تحصیلی،  شغلی،  نیازهای  از  طیفی  به  پاسخگویی  برای  و 
کنند. می  استفاده  شهری  نقل  و  حمل  از  بازدید،  و  دید  و  تفریح   خدمات، 

در استفاده از این ظرفیت، هیچ شهر و منطقه ای مستثنی نیست و شهر بیرجند هم 
در این قاعده جایگاهی ویژه دارد، به گونه ای که در حال حاضر ترافیک در برخی 
خیابان های بیرجند به مرحله ای رسیده که اگر چه با کالن شهرها قابل قیاس 

نیست اما گره های کور ترافیکی در بعضی نقاط کاماًل  ... مشروح در صفحه 2

* بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

5 خراسان جنوبی بیشترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را جلب کرد 5استان می تواند به برند کشوری فرآوری چرم تبدیل شود ؛ آمادگی برای ایجاد کشتارگاه صنعتی

ُمفت ؛ قیمت فروش  
زعفران  خراسان جنوبی

سهم ویژه استان
ازآزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی

در ادامه رایزنی های سریالی استاندار در پایتخت، نوبت به کمیته امداد رسید ؛ 

قدردانی معتمدیان از 
خدمات ماندگار بختیاری

در دیدار استاندار خراسان جنوبی با رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور به سرمایه گذاری این نهاد در 
پروژه های عمرانی و عام المنفعه استان تأکید شد. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ 
در این دیدار که با حضور جمعی از معاونان کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور همراه بود، اقدامات مؤثر 
و انقالبی این نهاد و همچنین روند پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی، سرمایه گذاری و حمایتی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در بخش مرزی درح در شهرستان سربیشه مورد بررسی قرار گرفت. معتمدیان 
با تأکید بر این که اقدامات کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان دستگاه معین محرومیت زدایی از 

بخش درح، بسیار ارزنده است، اظهار کرد: حمایت های همه 
جانبه شخص آقای بختیاری از این پروژه، موجب رقم خوردن 
تحوالت عظیمی در زندگی مردم محروم این منطقه شده است. 
به گفته وی؛ برون داد مشارکت این نهاد در بحث محرومیت 
زدایی از منطقه درح، بنا به تفاهم  نامه ۱۵ مهر ماه سال گذشته در 
حوزه شهری و روستایی کاماًل مشهود است. استاندار به اعتبارات 
هزینه شده در زمینه اجرای پروژه های مختلف در بخش درح 
اشاره کرد و ... ادامه در صفحه 2

با تشکر از تمامی عزیزانی که در این مدت
 با همدردی خود باعث تسلی خاطر شدند

 در چهلمین روز درگذشت شادروان

 مهندس محمد مهدی محمد پور
 با خواندن فاتحه روحش را شاد و یادش را گرامی می داریم.

خانواده

جناب آقای مهندس محمدعلی آخوندی
حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان

سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف
که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 

توفیق روزافزون تان را خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان

 شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور

صفحه  ۶

صفحه  3
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جای خالی مدیریت شهری
  در گره های کور ترافیکی

* بهروزی فر

حمل و نقل و ترافیک شهری، مانند شبکه ای به هم تنیده، روزانه میلیون ها ساعت از وقت 
و سرمایه شهروندان را هدر می دهد، به گواه آمار، امروزه بیش از ۸۵ درصد جمعیت شهری 
باالتر از شش سال به طور مستقیم و تمام ساکنان شهرها به شکل غیر مستقیم و به همراه 
دیگران، هر روز با شبکه های پیاده و سواره و نیز سیستم های حمل و نقل شخصی و همگانی 
تماس دارند و برای پاسخگویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، دریافت خدمات، 
تفریح و دید و بازدید، از حمل و نقل شهری استفاده می کنند. در استفاده از این ظرفیت، هیچ 
شهر و منطقه ای مستثنی نیست و شهر بیرجند هم در این قاعده جایگاهی ویژه دارد، به گونه 
ای که در حال حاضر ترافیک در برخی خیابان های بیرجند به مرحله ای رسیده که اگر چه 
با کالن شهرها قابل قیاس نیست اما گره های کور ترافیکی در بعضی نقاط کاماًل مشهود و 
هویداست و از طرفی گسترش روزافزون اتومبیل ها و عدم توسعه متوازن شهر باعث شده معابر 
شهری، دیگر پاسخگوی نیازهای ترافیکی در بیرجند نباشد. موضوع گره های کور ترافیکی 
در خیابان های طالقانی، منتظری، سه راه اسدی و ... بحث دیرینه ای است که سال هاست 
متولیان امر برای برون رفت از آن طرح و برنامه های متعددی ارائه نموده اند. یک طرفه کردن 
خیابان طالقانی، استفاده از ظرفیت خیابان شیرین، ممانعت از پارک خودروها در حاشیه خیابان 
منتظری، احداث آیلند میانی خیابان جمهوری اسالمی و ... راهکارهای متعددی است که بارها 
و بارها رسانه ای شده اند، برخی ها اجرا شده و بخش عمده ای نیز در حد مصوبات شورای 
ترافیک شهرستان و حتی استان باقی مانده اند. اگر چه طرح جامع مطالعات ترافیک شهر 
بیرجند به عنوان راهکاری مهم برای رفع مشکالت موجود در حال تدوین است و امید می رود 
آبی بر آتش مشکالت موجود در معابر قدیمی ساز و دیرینه شهر باشد اما آن چه نمی توان 
نادیده گرفت، کم دقتی متولیان امر در رعایت توازن های الزم در خیابان ها و گذرهای تازه 
تأسیس می باشد، گواه این ادعا، خیابان های انتهایی بلوار شهید آوینی است که به جهت عدم 
تناسب حجم جمعیت با عرض معابر از یک سو ، کم توجهی در بلندمرتبه سازی های بی حد 
و اندازه بدون درنظر گرفتن تعداد پارکینگ های الزم به تعداد واحدهای مسکونی تعبیه شده 
در برج ها که پارک خودروها در معابر راه به همراه دارد از سوی دیگر و همچنین تعبیه خیلی 
از کاربری های عمومی که بدون تردید ازدحام به همراه دارد، آسایش را از ساکنان این منطقه 
سلب نموده است. نمونه این خیابان در محالت شمال شهر هم نمودی عینی دارد و با وجود 
جوان بودن این گذرها، رعایت اصول و ضوابط ترافیک شهری در آنها  بسیار کمرنگ است. 
واقعیت این است که در دوره های مختلف، منابع اعتباری خاصی هم به موضوع حل مشکالت 
ترافیکی شهر اختصاص داده شده اما این که چرا همچنان اندر خم یک کوچه ایم؟ موضوعی 

است که پاسخ به آن را از متولیان امر انتظار داریم.
نگاهی کوتاه به منشور حقوق شهروندی به این سؤال که مدیران در قبال شهروندان چه 
مسئولیت هایی به عهده دارند؟ این گونه پاسخ می دهد که؛ “ دولت در برابر شهروندان خود 
تعهداتی دارد که باید به آنها عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، تالش برای آبادانی، 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری 
از انباشت آن، تخصیص عادالنه منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم 
و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی، همگی از تعهدات دولت در قبال شهروندان 
است”. کوتاه سخن این که بی توجهی به اصول برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک در تهیه طرح 
جامع و تفصیلی باعث شده که شهر بیرجند بی قواره رشد کند و به طبع آن معبرها تنگ تر شده و 
خدمات حمل و نقل از این توسعه  عقب تر بماند، موضوعی که اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم 

قطعاً می تواند در ادامه راه دردسرساز شود و زیبایی شهر تاریخی مان را تحت الشعاع قرار دهد.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 099221342۸7 ارسال بفرمایید(

قدردانی معتمدیان از 
خدمات ماندگار  بختیاری 

  ) اول  صفحه  از  خبر  ادامه   (
استاندار به اعتبارات هزینه شده در 
زمینه اجرای پروژه های مختلف در 
بخش درح اشاره کرد و گفت: کمیته 
منظور  به  خمینی)ره(  امام  امداد 
نامه  تفاهم  مفاد  کردن   عملیاتی 

محرومیت زدایی از درح، در حوزه 
آموزش،  شامل  زیرساختی  های 
به  آبرسانی  درمانی،  و  بهداشتی 
احیای  مرزی،  مناطق  و  روستاها 

برق رسانی،  توسعه شبکه  قنوات، 
بهداشت  شبکه  ساختمان  احداث 
اندازی  راه  ای،  جاده  اورژانس  و 
صدا  دیجیتال  فرستنده  ساختمان 
و سیما،افزایش فضاهای تفریحی و 
ورزشی، توسعه کتابخانه ها، احداث 

همه  از  و  دارالقرآن  ساختمان 
مهمتر تحقق پروژه احداث ۵ هزار 
واحد مسکونی روستایی ، اقدامات 

مؤثری انجام داده است. 

امام  امداد  کمیته  عزم  معتمدیان، 
خمینی )ره( برای مشارکت  2 هزار 
و 3۶0 میلیارد ریالی در پروژه های 
عمرانی شهرستان سربیشه را قابل 
تقدیر خواند و گفت: در گام نخست 
برای سال اول برنامه میان مدت، 

میلیارد   300 بر  بالغ  هایی  پروژه 
جهت  به  که  شده  تعریف  ریال 
وصول مبالغ مربوط به آن، درحال 

اجرای این پروژه ها می باشیم. 

وی ادامه داد: عالوه بر این، مبلغ 
قابل توجه هزار و 374 میلیارد ریال 
برای اشتغالزایی در این منطقه در 
استقبال  با  که  شده  گرفته  نظر 
خانواده های ساکن در بخش درح، 
شاهد تحول اساسی در اقتصاد این 

منطقه محروم خواهیم بود. به گفته 
امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  وی، 
در سال جاری عالوه بر مشارکت 
در  عمرانی  های  پروژه  اجرای  در 

بخش درح سربیشه، در ایام شیوع 
و 7۵0  میلیارد   ۸1 از  بیش  کرونا 
تأمین  راستای  در  ریال  میلیون 
اقالم بهداشتی و کمک به معیشت 
پوشش  تحت  عزیز  های  خانواده 
در  پوشش  تحت  غیر  و  نهاد  این 

استان هزینه کرده است. 
به صدور مجوز  ادامه  استاندار در 
نیازمند  های  خانواده  از  حمایتی 
هزار   2( کرونا  از  دیده  آسیب 
خانواده جدید( و افزایش چشمگیر 
و چند برابری وام های کارگشایی 
به عنوان دیگر اقدامات این نهاد 
 ۵0 افزایش  گفت:  و  کرد  اشاره 
نیز  اشتغال  های  وام  درصدی 
استان  در  عظیم  تحولی  منشأ 
همت  از  معتمدیان  است.  بوده 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
ریال  میلیارد   100 اختصاص  به 
صندوق  از  حمایت  راستای  در 
امام  امداد  کمیته  وام  ضمانت 

وی  داد.  خبر  نیز  خمینی)ره( 
تنگناهای  و  مشکالت  از  سپس 
استان  مختلف  مناطق  در  موجود 
بیرجند  شهر  شمال  در  ویژه  به 
رئیس  مساعد  قول  با  که  گفت 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
زیرساخت های  توسعه  در  کشور 
شد. همراه  بیرجند  شهر   شمال 

این  پایان  در  است:  ذکر  شایان 
جنوبی،  خراسان  استاندار  جلسه، 
ضمن تشکر از اقدامات مدیرکل، 
معاونان و کارکنان پرتالش  اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
معاونین  و  رئیس  از  استان   در 
این نهاد برای حضور در استان و 
بازدید پروژه ها از نزدیک دعوت 
از  تقدیری  لوح  اهدای  با  و  کرد 
ارزنده  اقدامات  و  ها  مساعدت 
امام  امداد  رئیس کمیته  بختیاری 
خمینی)ره( کشور در اجرای پروژه 
های عام المنفعه استان تشکر کرد.

 در ادامه رایزنی های سریالی استاندار در پایتخت ،  نوبت به کمیته امداد رسید ؛ 

تخصیص ۳۰ میلیارد ریال به اورژانس بیمارستان نهبندان

صداوسیما- 30 میلیارد ریال برای ساخت اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان اختصاص یافت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای 
اجرای این پروژه تفاهم نامه سه جانبه فی مابین استانداری ، دانشگاه و بنیاد برکت امضا شده است. دکتر دهقانی با بیان اینکه برای ساخت این پروژه 
1۵0 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، افزود: از این رقم 100 میلیارد ریال تعهد وزارت بهداشت است و سهم بنیاد برکت ۵0 میلیارد ریال می باشد.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی
     لولـه بازکنـی 

  شبانه روزی
رتر(

) مدرن ب

شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند در نظر دارد: یک دستگاه وانت پیکان دوگانه سوز 
کارخانه مدل ۸۷ ، رنگ سفید را از طریق مزایده به فروش برساند.

 لذا جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به 
حساب ۵۵۱۹۹ به نام هیئت اجرایی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه در پاکت پیشنهاد 

قیمت قرار گیرد. 
زمان شرکت در مزایده: تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۷/۱۲ می باشد. 

محل بازدید از خودرو: شهرک فرهیختگان، خیابان دانش ۱۹ 
 ضمنا هزینه آگهی روزنامه، هزینه انتقال سند و مراحل پیگیری انتقال سند به عهده خریدار می باشد.

 محل تحویل پاکت پیشنهاد قیمت: شهرک فرهیختگان، بلوار دانش، دانش ۱۰، دفتر 
هیئت اجرایی مسکن دانشگاه.

 
* 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

32 44 66 66 
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

قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

0۹۱۵   ۱6۵   0400 
0۹۱۵   ۱6۵   0600
0۹۱۵   ۱6۵   0۷00
0۹۱۵   ۱6۵   0۹00 
0۹۱۵   ۱6۵   ۵300 

0۹۱۵   ۱6۵   ۷200 
0۹۱۵   ۱6۵   ۷400 
0۹۱۵   ۱6۵   ۷600 
0۹۱۵   ۱6۵   ۹۱00 
0۹۱۵   ۱6۵   ۹200 

0۹۱۵   ۱6۵   ۹300 
0۹۱۵   ۱6۵   ۹400 
0۹۱۵   ۱6۵   ۸400 
0۹۱۵   ۱6۵   ۱364 
0۹۱۵   ۱6۵    2۷00

0۹۱۵   ۱64   0300 
0۹۱۵   ۱6۵   0300
0۹۱۵   ۱64   02۱۱ 
0۹۱۵   ۱64   06 63 
0۹۱۵   ۱64   24۵۹ 

0۹۱۵   ۱6  444 63 
0۹۱۵   ۱64   ۵4۹6 
0۹۱۵   ۱64   ۵۷۹۵ 
0۹۱۵   ۱64   603۸ 
0۹۱۵   ۱64   603۹ 

0۹۱۵   ۱64   ۹306 
0۹۱۵   ۱64   ۹۵۷4 
0۹۱۵   ۱64   ۹۸ 3۱ 
0۹۱۵   ۱64   66 ۷6
0۹۱۵   ۱64   64 4۵

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالک ۱۶۷۱۴ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش ۲ 
بیرجند )قسمتی از پالک ۱۵۱۴- اصلی بخش ۲ بوده که با سایر پالک های اصلی شمال شهر تحت پالک ۱۵۵۴- اصلی 

تجمیع گردیده( واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای آقای مهدی خسروی در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1399/7/3     علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین معروف به کاله آهنگری پالک ۵۳۳ فرعی از 

۵۸۱- اصلی بخش دو بیرجند واقع در مزرعه بهدان مورد تقاضای آقای محمد علی بهدانی با والیت آقای عباس بهدانی در تاریخ ۹۹/۸/۷ 
ساعت ۱۰  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 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 و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1399/7/3          علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرما ۱- پیمانکاری شرکت مینو طعام

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
۱- پیمانکاری شرکت مینوطعام ابالغ می گردد آقای  حسن عرب  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۳۳۹۴۹ ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی پاکبان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی ، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالک ۱۶۷۱۴ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش ۲ 
بیرجند )قسمتی از پالک ۱۵۱۴- اصلی بخش ۲ بوده که با سایر پالک های اصلی شمال شهر تحت پالک ۱۵۵۴- اصلی 

تجمیع گردیده( واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای آقای مهدی خسروی در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1399/7/3                  علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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جوابیه  شهرداری بیرجند

در پاسخ به پیام شهروندان و بنا بر اعالم 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری در خصوص نصب سرعتگیر 
در خیابان 17 شهریور به استحضار می 
رساند: این مورد با توجه به درخواست 
های مردمی و موارد پیش آمده توسط 
شهرداری بیرجند در شورای ترافیک 
شهرستان مطرح و بررسی شد که در 

صورت تصویب، اجرا خواهد گردید.

پاسخ مسئوالن 

هزار و ۲۵۰ نفر در خراسان جنوبی مشمول دریافت وام ودیعه مسکن شدند

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: ۲ هزار و 7۵۸ نفر در استان برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته 
شدند. وحید داعی با بیان اینکه متقاضیان وام ودیعه مسکن باید فاقد زمین و مسکن و دارای اجاره نامه رسمی باشند، گفت: در مرحله اول وام ودیعه مسکن به افراد زیر 

پوشش کمیته امداد و حقوق بگیران تعلق می گیرد.
گرامی  مقدس  دفاع  هفته   ، *سالم 
باد، باسپاس فراوان از استاندار محبوب 
و گرامی جناب مهندس معتمدیان و 
فرماندهی معزز سپاه انصارالرضا)ع( و 
برگزاری مراسم  با  دیگر عزیزانی که 
تجلیل از رزمندگان وپیشکسوتان دفاع 
مقدس باعث و بانی تجدید خاطره ای  
به یادماندنی و بی نظیرشدندکمال تشکر 

و امتنان را دارم مؤید و سربلند باشید.

* آزمون عملی رشته تربیت بدنی در 
شهر بیرجند برگزار شد بعنوان شرکت 
کننده اصال برنامه ریزی خوبی نداشتن 
در حالی ساعت آغاز به کار 7 اعالم شده 
بود کار از ساعت ۸ با یک ساعت تاخیر 
امکانات  و هیچ  به کندی شروع شد 
رفاهی برای خانواده شرکت کنندگان 
مهیا نبود سرویس های بهداشتی خیلی 

کثیف و اکثرا خراب بود.

* مسئوالن چرا تکلیف اراضی موسوی 
رو مشخص نمی کنید چرا بعضی از 
مردم معرفی نامه دارن ولی االن گفته 
میشه تعداد زمین ها کمتر است و بعد از 

7 سال هنوز تکلیف ما روشن نیست.

* در تایید حرف خانمی که در مورد 
بیمار کرونا گفتن، می خواستم از رئیس 
محترم دانشگاه علوم پزشکی بپرسم 
چرا مریضای مشکوک به کرونا رو که 
بستری میکنن همون اول تست کرونا 
ازشون نمی گیرن؟ چرا بعد از چند روز 
که بستری هستن تست می گیرن؟ اون 
 وقت اگر مثبت باشه بقیه رو در خطر 
می ندازن و اگر هم نداشته باشه تو اون 

چند روز از بقیه می گیرن.

انتظامی  نیروی  محترم  فرماندهی   *
های  حاشیه  به  نسبت  خواهشمندیم 
و  کنید  نظارت  پیش  از  بیش  شهر 
گشتی ها را اضافه نمایید تا قبل از آن 
که اتفاق های ناگواری رخ بدهد یا اینکه 
به زحمت زیادی بیفتید. فضا رو برایشان 
نا امن کنید نه آنکه آنها استان را نا امن 
کنند آنها حاشیه شهر را جای امنی می 
دانند و برای خرید و فروش و حمل مواد  
بخصوص شهرک چهکند که از اواخر 
شب ماشین هاشون رو می زنند داخل 

خانه و تا اذان صبح درگیرند.

آژانسم.  راننده  من  محترم   *دولت 
کرایه آژانس ها سال به سال افزایش 
می یابد. اجناس و کاالها ثانیه به ثانیه 
درآمد ثابت یا سرمایه نداریم سال به 
سال کاال تهیه کنیم. چرا بیمه خودرو، 
تأمین  بیمه  گاز،  برق،  و  آب  قبوض 
اجتماعی را افزایش می دهید؟چرا؟ اینها 
را که مردم گران نمی کنند فقط دست 
شما درکاره ...  درآمد ماهی به 7۰۰ هزار 
تومان  نمی رسد اون هم اگر تصادف 
و جریمه یا به خرابی خودرو بر نخوریم 
فشار روحی روانی تا کی؟ چرا تاکسی و 
آژانسها را حمایت نمی کنید. درآمدمان 
کارمند  کمتره.  هم  سرگذر  کارگر  از 
حقوق ثابت دارد می تواند برنامه ریزی 
داشته باشد. خدایی نکرده خودرو خراب 
شود مجبورم از وعده غذایی بگذریم 

درحدی که ازگرسنگی تلف نشویم.

* سه هفته شده ۳۰۰ دانش آموز رو 
آوردن شمال شهر هنرستان ... در این 
وقتی که اینترنت و تلفن الزمه مدرسه 
بدون تلفن و اینترنت هست. به  هرکی 
آقای  نیست.  پاسخگو  گی  می  هم 

استاندار و فرماندار به دادمون برسید.

برگزاری  از مسئولین  * ضمن تشکر 
دفاع  پیشکسوتان  از  تجلیل  مراسم 
مقدس تصاویر را که در روزنامه دیدم 
دلم سوخت که نبودم کاش در فضای باز 
گرفته می شد چرا که اگر دقت کردید 
حضرت آقا هم حتی حاضر نشدند روضه 
هر ساله را با جمعیت در سالن مسقف 

بگیرند و فقط  ایشان و مداح  بودند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

کدام شهرهای استان از 
طرح اقدام ملی مسکن 
بیشتر استقبال کردند؟

تسنیم - معاون مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی گفت: بیش از 1۵ هزار نفر 
متقاضی در ثبت طرح اقدام ملی مسکن 
کردند  نام  ثبت  جنوبی  خراسان  در 
که از این تعداد 11 هزار و ۵۸۳ نفر 
سهمیه آزاد، دو هزار و ۲۳۰ نفر سهمیه 
سهمیه  نفر  و 7۰۰  هزار  فرهنگیان، 
ایثارگری است که از تعداد دو هزار و 
7۵4  نفر تاکنون نسبت به واریز وجه 
اقدام کردند. علیزاده افزود: افرادی که در 
مرحله اولیه این طرح ثبت نام کردند و 
پیامک واریز پول را دریافت کردند اگر 
به هر دلیلی تمایلی به ادامه حضور در 
این طرح نداشتند فرم جیم آنها قرمز 
نمی شود. وی بیان کرد: باالترین آمار 
متقاضیان این طرح مربوط به طبس و 
بعد بیرجند و نهبندان است که در شهر 
بیرجند ۲7 هکتار تغییر کاربری دادیم 
و برای این طرح در نظر گرفته ایم که 
اگر کمبود زمینی ایجاد شود افزایش 
محدوده را خواهیم داشت، در طبس 
هم ۵۰ هکتار زمین برای اجرای این 
طرح در نظر گرفته شد که با توجه به 
تعداد باالی متقاضی افزایش محدوده 
به وسعت 6۵ هکتار مصوب شده است.
علیزاده افزود: طرح اقدام ملی مسکن در 
بیرجند در سایت اداری اجرا می شود و 
متقاضیان در قالب گروه های پنج نفره 
تقسیم می شوند و زمین ۲۰۰ متری 
در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا به 

صورت گروهی اقدام به ساخت کنند.

خبر ویژه

آموزش و پرورش منتظر 
چیست ؟ آموزش مجازی 

را تقویت کنید 

با سالم به مسئوالن محترم آموزش 
و پرورش و ضمن تشکر از زحمات 
سال  شروع  از  روز   1۲ تقریبا  شما 
خوب  ما  هم  و  شما  هم   گذشته 
چه  به  مدارس  وضعیت  دانیم  می 
بر  اصراری  والدین  نه  است  شکلی 
حضور در مدرسه دارند و اولیای مدرسه 
کلی  های  دستورالعمل  علیرغم  نیز 
وزارتخانه باز هم منطقی برخورد می 
اما  ندارند  کنند و اصراری بر حضور 
سوال مهمی که وجود دارد این است 
حاال که همه ما نیاز به بحث آموزش 
مجازی را می دانیم چرا هیچ اقدامی 
شروع  از  روز   1۵ از  بعد  شود.  نمی 
که  اقداماتی  آخرین  تحصیلی  سال 
فناوری های نوین در اختیار گذاشته 
فقط ارسال چند برگه مشق در کانال 
را  آن  آموزان  دانش  که  بوده  شاد 
ارتباط زنده و تصویری  حل کنند و 
آقایان  است.  نیفتاده  اتفاق  مناسبی 
مسئول شما که اشراف دارید و می 
دانید که آموزش حضوری به نتیجه 
آموزش  روی  چرا  رسید  نخواهد  ای 
مجازی سرمایه گذاری نمی کنید. به 
مدرسه فرزندم زنگ زدم و شرح ماجرا 
کردم می گویند امکانات نداریم برای 
کل مدرسه فقط یک سری تجهیزات 
مناسب ارتباط زنده وجود دارد خوب 
من  نظر  به  چیست؟  تکلیف  پس 
معلمان همان ساعت مشخص  اگر 
مجازی  فضای  طریق  از  را  تدریس 
به صورت زنده برگزار کنند و امکانات 
اختیارشان  در  تصویربرداری  مناسب 
قرار گیرد بسیار بهتر از ارسال کلیپ و 
مشق هایی است که نمی تواند جایگاه 
معلم را پر کند. عاجزانه از مسئوالن 
محترم استدعا داریم مخصوصا برای 
ما خانواده هایی که بچه کالس اولی 
باشند  داشته  بیشتری  تالش  داریم 
تهران  های  دستورالعمل  منتظر  و 
نمانند. آخر قصه ما می مانیم و آموزش 
مجازی که هر چه دیرتر شروع شود 
خودمان بیشتر ضرر می کنیم. خیرین 
محترم هم به نظرم االن باید به کمک 
 مدارس بیایند و هر کدام به هر اندازه ای 
که امکان دارد مشارکت کنند. ضمن 
اینکه اگر انجمن های اولیا و مربیان 
بگیرد  شکل  سریعتر  جدید  سال 
نمایندگان والدین راحت تر می توانند 
به تصمیم واحد برای آموزش برسند و 
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 دیدگاه خوانندگان

ُمفت ؛ قیمت فروش  زعفران  استان
ایسنا- با کیفیت ترین و بیشترین زعفران 
جهان و به عبارتی گران ترین ادویه جهان را 
تولید می کند اما حاصلش شده ضعف دستش 
و زمینی که پس از قرن ها جایش را می دهد 
به محصول دیگری؛ پی در پی فکر می کند 
چه محصولی ارزش جایگزینی با زعفران دارد؟ 
هنوز امیدوار است به نتیجه نرسد و زعفران 
بی رقیبش همچنان در زمین هایش لبخند 
بزند. بیش از 4۳۰ تن زعفران و 9۵ درصد 
این طالی خوراکی مرغوب جهان در ایران 
و عمده در اراضی خراسان شمالی، جنوبی و 
رضوی تولید می شود اما از حدود ۳۵۰ میلیون 
دالر فروش آن به اروپا و دنیای غرب، تنها 
دسته گلی ۲۵ هزار تومان نصیب زعفران کار 
می شود. دلیل آن ساده و روشن است اما بسیار 
تلخ؛ آفتاب نزده و در پاییز سرد کویر با دقت هر 
چه بیشتر گل های حساس و لطیف بنفش 
زعفرانی را دست چین می کنند، سنتی دسته 
بندی می کنند و فله ای به دالل می فروشند 
و دالل و صادرکننده با ۲۵ برابر قیمت خرید 
در قالب بسته های ۳ کیلویی به اسپانیا که تنها 
یک تن در کل دنیا زعفران تولید می کند صادر 
می کنند و آنها هم خیلی شیک و مرتب در 
بسته بندی های لوکس به نام اسپانیا به سراسر 
جهان صادر می کنند. از گل بنفش آن تا کالله 
اش و پرچمش ُپر است از خاصیت و پول ساز 
به طوری که یک کیلوی آن ۵۰۰۰ دالر در 
افسردگی  داروی ضد  از  و  ارزد  آمریکا می 
گرفته تا طعم دهنده، معطر کننده و رنگ 
دهنده غذاها تنها بخشی از کاربردهایش است.

گران شدن نهاده ها و نیروی 
کارگری در تولید زعفران

با این همه ارزآوری که برای ایران دارد و در 
شرایطی که فروش نفت ایران تحریم است 
اما جواد  بگیرد  را  ایرانیان  تواند دست  می 
رضائیان، یکی از تولیدکنندگان زعفران در 
خراسان جنوبی به ایسنا گفته آنقدر قیمت 
نهاده های اولیه تولید مانند کود گران شده 
و نرخ کارگران افزایش یافته حتی نمی تواند 
پول کارگر را پرداخت کند. قیمت زعفران 
با افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته 
هنوز  که  هنوز  بنابراین  و  نداشته  تغییری 
دستش  روی  گذشته  سال  زعفران   است 
 مانده چراکه دلش نمی آید با قیمت پایین تر 
از هزینه تمام شده به فروش برساند. در حالی 
که پرچم های زرشکی گل زعفران دلبری 
با  را  آن  دانه  به  دانه  ها  ایرانی  و  می کنند 
وسواس و بدون هدررفت برای خوش عطر 
و خوش رنگ کردن غذاهایشان استفاده می 
کنند اما این کشاورز، دسته زعفرانش را ۲9 
هزار و ۵۰۰ تومان و زعفران سرگل را ۳۲ 
هزار تومان به بازارمی فروشد.رضائیان ناامید 
شده و می گوید: اینطور پیش برود کشاورزان 
زعفران کار باید زمین های آبا و اجدادیشان را 

که سالیان سال به کاشت زعفران اختصاص 
داده بودند با محصول دیگری جایگزین کنند 
و این رنج بزرگی است برای او که حاال باید 
خاکش را برای محصول دیگری درو کند 
و این یعنی ضعف دست های زخم خورده 

کشاورز.

8۰ درصد زعفران ایران
خام و فله ای صادر می شود

این است وضعیت خاستگاه زعفران دنیا که 

به گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران۸۰ 
تنها  و  خام  صورت  به  زعفرانش  درصد 
۲۰ درصد آن به صورت بسته بندی صادر 
می شود.احتشام با تصریح بر اینکه قیمت 
کشاورزان  که  زحمتی  نسبت  به  زعفران 
تاکید  ایسنا  به  نیست،  مطلوب  می کشند، 
کرده، بسته بندی زعفران باید با برند ایرانی 
بوده و با این برند صادر و زعفران باید در دنیا 

به نام ایران شناخته شود.
او اضافه کرده، میزان قیمت خرید زعفران 
از کشاورز یک بیست و پنجم بازار جهانی 
است و در واقع قیمت خرید از کشاورز با 
قیمت صادراتی بسیار فاصله دارد؛ با افزایش 
به  ارز، سرمایه کشاورزان زعفران کار  نرخ 
بین  بسیاری  قیمتی  فاصله  و  رفته  هدر 
صادراتی  بازار  تا  کشاورز  از  خرید  قیمت 
ملی  شورای  معرفی  با  دارد.وی  وجود 
ملی  تشکلی  این شورا  داد:  ادامه  زعفران 
است که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
در سطح ملی تشکیل شده است؛ شورای 
و  برندسازی  با  دارد  تالش  زعفران  ملی 
بازار  مدیریت  و  جهانی  بازار  در  حضور 
صادرات زعفران به سمتی حرکت کند که 
قیمت زعفران به نفع کشاورزان منصفانه 
 1۰ افت  از  احتشام  شود.محسن  تعیین 
ماه  چهار  در  زعفران  صادرات  درصدی 
نخست امسال به علت شیوع ویروس کرونا 

خبر داده اما این نوید را هم داده که با تاکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از 
خام فروشی، مقرر شد کارگروه ملی زعفران 
با حضور نمایندگان وزارتخانه های صمت، 
تجارت  توسعه  سازمان  جهادکشاورزی، 
شورای ملی زعفران، اتاق های بازرگانی و 
تعاون و تمام افرادی که در حوزه زعفران 
رئیس  شود.  تشکیل  فعالیتند،  به  مشغول 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند یادآور شد: شورای ملی زعفران از 

۸ سال گذشته اقدام به اجرای طرح ملی 
ارتقای سطح زعفران برای ارتقای کیفیت 
کارگروه  در  و  است  کرده  محصول  این 
ملی زعفران، با حضور اتاق های بازرگانی و 
تعاون ایران و شورای ملی زعفران با تعامل 
زعفران رسیدگی  به وضعیت  دولت،  بدنه 

خواهد شد.

صادرات زعفران از خراسان جنوبی، 
صورت نمی گیرد، چرا؟

تا اینجای گزارش مهمترین مشکل یکی 
از بهترین ظرفیت های صادراتی ایران در 
زعفران  فروشی  خام  نفت،  بدون  اقتصاد 
صادرات  برای  مناسب  کار  و  ساز  نبود  و 
استان  داخل  در  نادرست  بندی  بسته  و 
خراسان جنوبی عنوان شد. اما قوسی، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در 
جمع خبرنگاران این نوید را داده  به کمک 
بورس زعفران خراسان جنوبی که با حمایت 
سال  از  کشاورزی  بخش  توسعه  صندوق 
امنی  بستر  است،  شده  راه اندازی  گذشته 
برای معامالت اقتصادی شود. او گفته ورود 
زعفران خراسان جنوبی به بازار بورس و قرار 
گرفتن نام آن در تابلوهای معامالتی، سبب 
شده تا دست دالالن از بازار این محصول 
کوتاه شود و زعفران به قیمت روز و توافقی 
نقدی  صورت  به  فروشنده  و  خریدار  بین 

معامله شود. قوسی هم به مانند همه دست 
اندرکاران تولید زعفران معتقد است به دلیل 
فراهم نشدن ظرفیت ها، صادرات زعفران از 
خراسان جنوبی، صورت نمی گیرد. این را هم 
تصریح کرده که با توجه به اینکه صادرات 
انجام  افغانستان  مرز  سمت  به  زعفران 
نمی شود و بهترین بازار برای صادرات آن، 
بازارهای اروپایی است؛ هم اکنون زعفران 
خراسان جنوبی از طریق استان های همجوار 
از جمله خراسان رضوی و تهران که این 

انجام  است،  فراهم  آن  در  بستر  و  فرایند 
می شود.البته قوسی به تالشهای انجام شده 
برای ایجاد بستر صادرات از همین استان نیز 
اشاره کرده و افزوده،  برای بهره وری بیشتر 
از این محصول در حال حاضر چهار واحد 
فرآوری با ظرفیت 7.۵ تن در استان راه اندازی 
شده که در این خصوص نیازمند صدور جواز 
به  نیز هست.  برای ۲4 تن زعفران دیگر 
گزارش ایسنا و به نقل از قوسی، برداشت گل 
زعفران در خراسان جنوبی اوایل آبان آغاز 
می شود و تا اواسط آذر ادامه دارد؛ بیشترین 
سطح زیرکشت زعفران استان با پنج هزار 
هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد و 
خراسان جنوبی از نظر کیفیت زعفران در رتبه 
اول کشور و از نظر تولید در رتبه دوم کشور 
قرار دارد.  تعداد بهره برداران کشت زعفران 
در استان ۳۸ هزار نفرند و سال گذشته 6۸ 
تن زعفران از 16 هزار و ۸۰7 هکتار سطح 
زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی 
برداشت شده است.غالمرضا قوسی، رییس 
جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
همچنین از آغاز کشت پیاز زعفران در سطح 
17هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
خراسان جنوبی خبر داد و گفت: امسال کشت 
طالی سرخ در اراضی کشاورزی استان در 
حالی آغاز شده که امسال 4۰۰ هکتار به 

سطح زیرکشت استان افزوده می شود.

۹ مصوبه برای حمایت از محصول 
زعفران چه می گوید؟

با وجود تمام این مشکالت، اخیرا کمیسیون 
حمایت  برای  مصوبه   9 مجلس،  تلفیق 
بلکه  تا  زعفران تصویب کرد  از محصول 
مرهمی باشد برای کشاورزانی که محصول 

جهانی تولید می کنند اما جهانی نیستند.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه 
در مجلس گفته این کمیسیون با حضور کاظم 
نیکزاد  خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علی 
نمایندگان  از  رئیس مجلس، جمعی  نایب 
مجلس و برخی از صادرکنندگان و زعفران 
کاران برای حل مشکالت و مسائل زعفران 
کاران کشور برگزار کرده و در پی آن تصویب 
شد 6۰ تن زعفرانی که توسط وزارت جهاد 
کشاورزی خرید حمایتی شده، صرفاً صادر 
شده و به بازار داخلی عرضه نشود.نماینده 
مردم قاین و زیرکوه در مجلس خاطرنشان 
کرد: قیمت کارشناسی عرضه این زعفران 
از کارشناس  در کمیته سه جانبه متشکل 
رسمی دادگستری به عنوان نماینده تعاون 
صادرکنندگان  اتحادیه  نماینده  روستایی، 
عنوان  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  و 
شد.  خواهد  تعیین  الطرفین  مرضی  داور 
همچنین مصوب شد صادرکنندگان متناسب 
با زعفران دریافتی، ضمانت بانکی در اختیار 
تعاون روستایی قرار  دهند.وی با بیان اینکه 
تبلیغ  با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
رایگان زعفران در شبکه های برون مرزی 
با  کرد:  تصریح  می شود،  انجام  صداوسیما 
پیگیری وزارت جهاد کشاورزی تعهد ارزی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده 
برای واردات نهاده های کشاورزی را خواهد 
داشت.نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
بیان کرد: کاهش یا افزایش قیمت زعفران 
صادراتی تاثیری در تعهدات صادرکنندگان 
به  ملزم  صادرکنندگان  و  داشت  نخواهد 
تعهدات خود  و  تعیین شده  قیمت  رعایت 
هستند.اسحاقی ادامه داد: جهت خرید ۵۰۰ 
دستگاه خشک کن، ۵۰۰ فقره وام 1۰میلیون 
تومانی با کارمزد شش درصد به تشخیص 
اختیار  در  مجلس  نمایندگان  معرفی  و 
کشاورزان قرار می گیرد.وی با بیان اینکه همه 
مصوبات منوط به تایید سازمان بازرسی کل 
کشور حداکثر تا 1۰روزاست، افزود: مقررشد 
جلسه ای در کمیسیون کشاورزی متشکل از 
این کمیسیون، وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشاورزی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پیرامون سیاست های کشور در بخش 
زعفران تشکیل  شود.نماینده مردم قاین و 
اینکه  برای  شد:  یادآور  در مجلس  زیرکوه 
دغدغه مردم را برطرف کنیم باید به سمت 
صادرات رفته و باید کاری کنیم تا زعفران 

جایگاه صادراتی خود را پیدا کند.

چالش ارزان فروشی در تولید باکیفیت ترین زعفران دنیا در خراسان جنوبی؛

آگهی تغییرات شرکت دیباسراسازان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5095 و شناسه ملی 
14005098786 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای محمد محمدنژاد با شماره ملی 0889059969 و آقای مهدی عابدینی با شماره ملی 
0651850207 و خانم اعظم صبیانی با شماره ملی 0889054002 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای گل محمد عابدینی به شماره ملی 0650361547 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علی زیوری با شماره ملی 0653211236 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 97 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )981153(

تاسیس موسسه غیر تجاری جوانان گردشگر کویر درتاریخ 1399/06/22 به شماره ثبت 549 به شناسه 
ملی 14009427780 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. خالصه تقاضانامه ثبت موسسات غیرتجاری ثبت موسسه با مشخصات ذیل تقاضا می گردد 
نام : جوانان گردشگر کویر موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :همکاری جهت شناساندن ظرفیت ها و جاذبه 
های گردشگری و سیاحتی استان خراسان جنوبی و معرفی آداب و سنت ها و صنایع دستی و سوغات بومی 
محلی به موجب مجوز از اداره کل وزارت ورزش وجوانان برابر با شماره مجوز 3049/1399092214140 
در تاریخ 1399/01/31 در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل اداره کل 
میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی برابر با شماره مجوز 1690/1202/992 در تاریخ 1399/04/25 
در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مدرس )امام حسین ع(
کدپستی  همکف  طبقه   ،  23 پالک   ، شرقی  صفوی  نواب  شهید  خیابان   ، تیمورپور  شهید  خیابان 
9713614331 دارایی شخصیت حقوقی 0 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا . مدیران: 
آقای سید دانیال کاظمی به شماره ملی 0640210104 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای 
احسان سلمانی به شماره ملی 0640434827 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای علی 
الوانی به شماره ملی 0640570712 به سمت خزانه دار به مدت 3 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 3 سال خانم سیده معصومه کاظمی به شماره ملی 0651839807 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 3 سال خانم سیده ریحانه احمد زاده صفار به شماره ملی 0690749686 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قرارداد ها تفاهم نامه ها و اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهد 
آور موسسه متققا با امضای آقای سید دانیال کاظمی به سمت دبیر موسسه و امضای آقای علی الوانی به 
سمت خزانه دار به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضای آقای سید دانیال 
کاظمی دبیر موسسه همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود بازرسان آقای مجتبی صدیق نژاد به شماره 
ملی 0640267351 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. به موجب مجوز از اداره کل اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری وصنایع دستی برابر با شماره مجوز 1690/1202/992 در تاریخ 1399/04/25 و مجوز از اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی به شماره 6479/42 در تاریخ 1399/06/20 در استان مربوطه این 

آگهی به ثبت رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )984911(

آگهی تغییرات شرکت شهر آرای جوی باریک قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1410 و شناسه ملی 
14007760421 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
موسی طرفه به شماره ملی 0880124229 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه اصغری به شماره ملی 
0880342099 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خورسندی به شماره ملی0889853045 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1401/04/17 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد آقای موسی طرفه )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )981373(

آگهی تغییرات شرکت ژرف پژواک هامون )سهامی خاص( به شماره ثبت 5833 و شناسه ملی 14007811202 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حامد خسروی 
بیژائم به شماره ملی 0653116616 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد امین کامرانی 
فرد به شماره ملی 0651880726 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرشد زاده به شماره 
ملی 0651938929 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق 
 و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای حامد خسروی بیژائم 

)مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )984910(



موفقیت و انرژی

لذت بردن از زندگی

راهی که آغاز کرده اید را به پایان برسانید

برای خودتان هدف مشخص کنید. راهی که بدون 
 داشتن هدف مشخص آغاز شود، به قول قدیمی ها 

به ترکستان ختم خواهد شد.
پس از مشخص شدن هدف، خودتان را مجبور 
به طی کردن مسیر منتهی به آن کنید. هنگامی 
که شما هدفی را برای خود تعیین کرده و تمام 
تالش خود را برای رسیدن به آن به کار می بندید، 
به صورتی ناخودآگاه قدم های محکمی در راستای 
ساختن اعتماد به نفس و افزایش آن برداشته اید. 
این شیوه از شما فردی خستگی ناپذیر، قدرتمند و 

مسلط بر اوضاع پیرامون خود می سازد.
برای خود یک راهنما و الگوی مهم قرار دهید و بر 

اساس آن به برنامه ریزی بپردازید.

مهارتی برای لذت بردن از زندگی  
مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی، 
یکی از مهارت های مهم در زندگی هر فردی 
است که در مطالعات علمی زیادی نیز مورد بررسی 
قرار گرفته است. چرا که تاثیر بسزایی در افزایش 
سطح شادمانی افراد و بهبود افسردگی ها  آنها دارد.

مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی، 
با درک عمیق لحظات شیرین و خنثی کردن و 
کش دادن عمدی و طوالنی کردن آگاهانه لحظه 
های زندگی افراد ارتباط دارد. راحیل شمسایی, 
کردن  مزه  مزه  مهارت  با  رابطه  در  روانشناس 
لحظات شیرین زندگی اظهار کرد: اگر بخواهم 
مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی را 
به عنوان یکی از مهارت های بسیار لذت بخش 
توضیح دهم ذکر یک مثال ساده می تواند کمک 
کننده باشد. همه ما برای یک بار هم شده تجربه 
خوردن یک تکه کیک خوشمزه را در طول زندگی 
خود داشته ایم که برایمان لذت بخش و خاطره 
انگیز بوده و این تجربه ساده توانسته است حتی 
برای چند دقیقه هم که شده حس خوبی را به ما 
منتقل کند. از این رو تمرین این مهارت ساده می 
تواند در زندگی مان بسیار موثر باشد. وی بیان کرد: 
مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی به 
دلیل این که تا حدی سرعت زندگی را در دنیای 
مدرن امروز کم می کند، از امتیاز و مزایای بسیار 
زیادی برخوردار است که در حقیقت با تمرین 
کردن این مهارت، می توان این فرصت را به خود 
داد تا از ساده ترین چیزها، جزییات شاد را حس و با 
تمام وجود خود تجربه کرد و از آن ها به نفع شادتر 
بودن و رهایی از احساساتی که منجر به افسردگی 

مان می شود، استفاده کنیم.

رابطه استرس و مشکالت گوارشی

اکثر ما مشکالت گوارشی مان را به بیماری های 
معده و روده و عادت های غذایی نادرست مان 
نسبت می دهیم. غافل از اینکه این دو مسئله به 
طور تنگاتنگی با هم در ارتباط هستند. دستگاه 

گوارش اتصاالت زیادی با ناقل های عصبی مغز 
دارد. بنابراین هر اتفاقی که در ذهن بیفتد و شما را 
دچار استرس و تنش های روحی کند تأثیر خود را 
به طور مستقیم روی دستگاه گوارش گذاشته و 

شما را دچار مشکالت گوارشی خواهد کرد.

خواص دارویی عناب

خواص دارویی عناب مدت های طوالنی است 
که شناخته شده است. این میوه با خواص تخفیف 
استرس مطرح شده است. پودر میوه عناب برای 
آرامش اعصاب و اضطراب به کار برده می شود. 

میوه عناب خون را تصفیه وسموم را از سیستم بدن 
دفع می کند. عناب پوست را روشن می کند، مانع 
 مشکالت قلبی می شود و احساس آرامش می دهد.

خواص آنتی اکسیدان عناب همچنین به جلوگیری 
از سرطان کمک می کند.

دانه چیا برای جلوگیری از یبوست

دانه های چیا بسیار کوچک، اما قوی هستند. 
هر 30 گرم از دانه های چیا دارای بیش از 10 
گرم فیبر است که می تواند 42 درصد نیاز روزانه 
بدن را تامین کند. دانه های چیا پس از تماس 

با آب، متورم و بزرگ شده و مانند ژله عمل می 
کند. این کار باعث می شود مدفوع راحت تر دفع 
 شود. تخم شربتی هم  همانند دانه های چیا عمل 
می کند و می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری 

از یبوست و دفع راحت مدفوع باشد.

صبحانه در رژیم کاهش وزن

برای اینکه بتوانید وزن تان را کاهش دهید باید 
یک برنامه غذایی مناسب داشته باشید و حتما 
ورزش کنید. برای صبحانه می توان یک تکه نان 
تست و یا هر نان دیگری که از گندم تهیه شده 

باشد، استفاده کنید. می توانید یک قاشق غذاخوری 
کره بادام زمینی و یا مربا نیز روی آن بمالید. کره 
بادام زمینی سرشار از فیبر و پروتئین است و به همین 
دلیل سطح قند خون را تنظیم می کند و باعث می 

شود برای مدت بیشتری احساس سیری کنید. 

معایب تراشیدن موی سر

وقتی موهای سرتان را می تراشید، باید مراقب 
پوست سر باشید تا هم موقع تراشیدن و هم بعد 
از آن تا زمان در آمدن موها آسیب نبیند. بعضی 
از پوست ها با تراشیدن مو دچار پوسته، آکنه و 

جوش می شود. پس مراقب باشید که این اتفاق 
برای شما نیفتد.به هر حال موها باعث گرم نگه 
داشتن سر می شود و در شرایطی که شما آن 
 ها را تراشیده اید احتمال سرماخوردن سر بیشتر

می شود پس به مراقبت بیشتری نیاز دارید.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور گفت: همه افراد در خطر مشابه ابتال به آنفلوآنزا و 
فرم های شدید این بیماری نیستند؛ بنابراین انتظار است مردم اجازه دهند ابتدا واکسن به گروه های پرخطر 
برسد و بعدا افراد کم خطر از آن استفاده کنند. احسان مصطفوی افزود: واکسن آنفلوآنزا، واکسنی است که 
انسان را علیه ابتال به آنفلوآنزا محافظت می کند. هرسال واکسن جدیدی برای آنفلوآنزای فصلی همان سال 
ساخته می شود؛ چراکه ویروس آنفلوآنزا به  سرعت خود را تغییر می دهد. وی ادامه داد: واکسیناسیون علیه 
آنفلوآنزا، شدت بیماری، مراجعات پزشکی، بستری شدن بیمارستانی و مرگ را کاهش می دهد. واکسن های 

آنفلوآنزا در مجموع بی خطر هستند و یکی از بهترین روش های محافظت علیه آنفلوآنزا هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: همچنان بنیان پیشگیری از کرونا بر استفاده 
صحیح از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی است و این 2 عنصر اصلی پیشگیری و محور کنترل بیماری کرونا 
هستند. میالد علوی، فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران نقص ایمنی و پیوند اظهار کرد: شواهد علمی 
هم نشان می دهد این دو موضوع تا حد زیادی می توانند از انتقال بیماری جلوگیری کند. هرچند استفاده از 
ماسک تا حد زیادی جلوی ابتالی بیماری را می گیرد اما به تنهایی نمی تواند 100 درصد از ما محافظت کند 
و باید اصولی مانند فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، عدم حضور در تجمعات و حضور نداشتن طوالنی 

مدت در فضاهای بسته را حتما رعایت کنیم.  

این دو اصل تنها راه پیشگیری از کرونا استتزریق واکسن آنفلوآنزا برای همه الزم است؟

امام حسن مجتبی علیه السالم به روایتی در 7 صفر سال 
پنجاه هجری در سن 47 سالگی به دستور معاویه و به دست 
جعده دختر اَْشَعِث بِن ِقیس مسموم شد و بر اثر همان زهر 
به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 
حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام )ع(  گرچه به 
بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام 
حسن)ع( مانع به اجرا درآوردن برخی از نّیات پلید آنان بود. از 
جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای 
خود بود. وی از اجرای این تصمیم که برخالف مفاد صلح نامه 

او با امام حسن )ع( بود وحشت داشت و می دانست که اگر 
در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست بزند، بدون 
شک با مخالفت شدید امام  روبه رو خواهد شد. بر این اساس 
تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام علیه السالم را به شهادت 
برساند. پس از بررسی های زیاد جعده همسر امام حسن علیه 
السالم را مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به این 
هدف پلید دید. آن گاه به صورت محرمانه و با ارسال صدهزار 
 درهم به جعده، به او قول داد که اگر امام حسن علیه السالم 
را به شهادت برساند او را به همسری یزید درخواهد آورد. 

بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر در آب 
آشامیدنی مسموم کرد. امام حسن )ع(  این گونه وصیت 
فرمودند: گواهی می دهم به وحدانیت خدا و این که برای او 
شریکی نیست و تنها او سزاوار پرستش است.هرکه اطاعت 
او را در پیش گیرد رستگار می شود و هرکه نافرمانی اش 
کند گمراه می گردد و کسی که از گناهان و تقصیراتش 
به نزد او توبه کند هدایت می شود. ای حسین، جنازه مرا در 
کنار جدم رسول خدا )ص( دفن کن به شرط آن که کسی 

مانع این کار نباشد.

شهادت امام حسن مجتبی )ع( تسلیت باد
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۹۵
4۹۸۵

۸۱
۹۱4۷

۷4
۳۶۵

۶۳4
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.

۸4۵۷۲۹۳۱۶

۱۷۹۶۳۸۲4۵

۳۶۲۱۵4۹۸۷

4۳۷۸۹۲۶۵۱

۵۸۱۳4۶۷۹۲

۲۹۶۵۷۱۵۳۸

۹۱۸4۶۷۵۲۳

۷۲۳۹۸۵۱۶4

۶۵4۲۱۳۸۷۹

جدول سودکو

یاد یاران
شهیدمحمدمسعود خاوری ،فردوس: از برادران و خواهران حزب الهی می خواهم حتی المقدور سعی کنند در زندگی ، ساده زیستی را پیشه کنند و از خریدن و فراهم 
کردن کاالهای غیر ضروری خودداری کنند ، از اسراف و تبذیر خودداری کنند که قرآن می گوید : خداوند اسراف کاران را دوست ندارد پس سعی کنید رشته برادری بین خود و 

شیاطین را پاره کنید.

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷۶۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹8 - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹8  
۳۲۲۱8۴۹۰ - ۳۲۲۱8۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق( خرید و فروش کلیه لوازم منزل و اداری     
اختالف قیمت را با ما تجربه کنید 

 )فقط با یک تماس(   
   نبش ۱۷ شهریور ۲۷

واتساپ:
۰۹۱۵۶۶۳۳۹۳۷ -۰۹۳۳۵۶۱۲۵۰8 

به چند نفر همکار خانم و آقا با ظاهر آراسته
 و روابط عمومی باال جهت فروشندگی نیازمندیم. 

آدرس: شیرینی عربی - اول خیابان معلم   
 ۰۹۱۵۵۶۱۳۹8۲    

استخدام شیرینی عربی

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

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

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳8۳۴8 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.
۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲

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

به یک نفر منشی خانم جهت کار در دفتر 
کارخانه پنجره های upvc نیازمندیم. بین 
توحید ۱ و ۳ / ۰۹۰۲۳۶۱۰۱۰۶ - اسفهرودی م

دی
من

یاز
ن

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

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

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 0۹۱۵۵۶۱۲۵۳۳
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اجرای ۳۰ پروژه سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری خراسان جنوبی

مدیرکل میراث فرهنگی، استان گفت: عملیات 
اجرایی ۳۰ پروژه سرمایه گذاری در یک سال 
اخیر در استان انجام شد. حسن رمضانی گفت: 
بیشترین نوع پروژه های سرمایه گذاری استان 
اقامتگاه های بومگردی و سپس سفره خانه 
سنتی و مجتمع گردشگری است. وی افزود: 
و 2  بومگردی  اقامتگاه  گذشته 18  سال  در 
دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری افتتاح شد 
و همچنین ۳ سفره خانه سنتی و یک مجتمع 

گردشگری به بهره برداری رسید.

۳۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صنعتی در نهبندان ثبت شد

اداره صنعت، معدن و تجارت  ایرنا - رئیس 
نهبندان گفت: 1۰ فقره جواز تاسیس صنعتی 
با پیش بینی سرمایه گذاری ۳8۰ میلیارد تومان 
امسال در این شهرستان صادر شده است. رضا 
اردونی افزود: این تعداد جواز تاسیس با اشتغال 
۴۳۶ نفر در ۶ ماه نخست امسال صادر شده 
است. وی بیان کرد: این مجوزها در رابطه با 
تولید شمش طال، منیزیت دانه بندی، پروکروم، 

بتن آماده و محصوالت سنگی است.

پرونده انتقام سردار سلیمانی بسته نشده است

خراسان جنوبی می تواند به برند کشوری فرآوری چرم تبدیل شود

با  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تأکید بر اینکه استان خراسان جنوبی می تواند 
در بحث فرآوری چرم به برند کشور تبدیل 

ایجاد  در  گذاری  سرمایه  از  گفت:  شود، 
کشتارگاه های صنعتی استقبال می کنیم.  به 
گزارش تسنیم، سید کمال الدین میرجعفریان 
ساماندهی  کمیته  در  دیروز  ظهر  از  پیش 
کشتارگاه های دام استان اظهار کرد: خراسان 
جنوبی در بحث دام سبک و سنگین استعداد 
زیادی دارد و ایجاد کشتارگاه ظرفیتی برای 
دامی  محصوالت  فرآوری  زنجیره  تکمیل 
است از این رو آمادگی الزم برای حمایت از 

سرمایه گذاران این حوزه را داریم.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: کشتارگاه های سنتی باید تجمیع و به 
کشتارگاه صنعتی تبدیل شود. وی افزود: بیش 
از 2 میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک، ۳5 
هزار نفر شتر و تعداد زیادی دام سنگین و 
نیمه سنگین در استان وجود دارد که توجه 
به این پتانسیل ها، خراسان جنوبی می تواند 
در بحث فرآوری چرم به برند کشور تبدیل 

شود. میرجعفریان از فعالیت 1۰ کشتارگاه در 
سطح استان خبر داد و گفت: در دو شهرستان 
ندارد  وجود  کشتارگاه  زیرکوه  و  خوسف 
که قرار است ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( احداث کشتارگاه در این دو 
شهرستان را بر عهده بگیرد. وی تصریح کرد: 
عالوه بر آن ممیزی کشتارگاه ها نیز مدنظر 
نواقص  رفع  راستای  در  کار  این  که  است 
موجود در حوزه های زیرساختی کشتارگاه ها 

انجام می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اظهار 
کرد: کشتارگاه صنعتی شهرستان خوسف که 
8۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد با سرمایه 
بهره برداری  به  خصوصی  بخش  گذاری 
کشتارگاه های  احداث  مجوز  و  می رسد 
نهبندان و زیرکوه نیز صادر شده و قرار است 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  توسط 

خمینی)ره( اجرا شود.

افزایش قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به 152 نفر

 صدا و سیما  - تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید به 152 نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 
هم اکنون 1۴2 بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد ۶۳ نفر مبتال قطعی بیماری کرونا و 12 نفر از مبتالیان کرونا در بخش 

مراقبت های ویژه بستری هستندکه حال عمومی 2 نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

* پیکرمادر شهید محمدرضا دباغ در 
فردوس تشییع و به خاک سپرده شد.
* همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس 
یادواره شهدای پدافند هوایی ارتش در 
منطقه پدافند هوایی شرق کشور برگزار شد.
* نماینده مردم شهرستان های نهبندان 
از  تعدادی  همراه  به  که  سربیشه  و 
سفر  افغانستان  کشور  به  نمایندگان 
کرده بود به قابلیت های مرزی و تقویت 
اقتصاد مرز اشاره کرد و بر فعال شدن 

بازارچه دوکوهانه نهبندان تاکید کرد.
* زمین چمن مصنوعی سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی شهر اسدیه در سومین روز 
ازر هفته دفاع مقدس به بهره برداری رسید.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   *
از هزینه کرد 82۰ میلیون تومان از 15 
شهریور تاکنون در راستای اجرای پروتکل 

های بهداشتی مدارس استان خبر داد.
* جشنواره دوچرخه سواری به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با حضور عالقه مندان 
به این رشته ورزشی روز سه شنبه در 

بیرجند برگزار شد.
* هزار و 5۰۰ تن کود شیمیایی فسفاته، 
پتاسه و اوره از دیروز دوم مهرماه بین 

کشاورزان استان توزیع می شود.
* از آغاز طرح 99در9 تاکنون برای 1۶۰ 
هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی 

سند کاداستر انجام شد.
* بانوان قالیباف زیرپوشش کمیته امداد، 
در نیمه نخست امسال 1۰میلیارد ریال از 

بافت فرش درآمد کسب کردند.

اخبار  کوتاه 

خیزش صنعتی و اقتصادی خراسان 
جنوبی با سرمایه گذاری در ظرفیت ها

صداوسیما- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس خواستار خیزش صنعتی و اقتصادی 
خراسان جنوبی با سرمایه گذاری در ظرفیت های 
اسفزار  استان شد. حسین خسروی  این  غنی 
دیروز در اولین نطق میان دستور خود در صحن 
علنی مجلس رسیدگی به مشکالت سیل زدگان 
شهرستان بیرجند را اولویت اول اعالم کرد و از 
مسئوالن خواست هر چه زودتر به مشکالت مردم 
این مناطق رسیدگی کنند. وی از وزیر نیرو خواست 
تا نسبت به تامین آب پایدار و اصالح سیستم 
فرسوده و قدیمی آبرسانی این منطقه تالش فوری 
و مضاعف کند. حسین خسروی اسفزار خطاب به 
دولت گفت: تکمیل بیمارستان نیمه تمام شهرستان 
خوسف و رسیدگی به فاضالب این شهر، دوبانده 
شدن محور اسدیه - بیرجند و فعالیت دوباره میل 
۷۳ در شهرستان درمیان، حداقل خواسته مردم 

شیعه و سنی این حوزه انتخابیه است.
95 درصد مصوبات سفر استاندار

 به فردوس اجرایی شده است

سربازی- فرماندار فردوس در جلسه پیگیری 
مصوبات سفر استاندار به فردوس گفت: تا کنون 
95 درصد مصوبات این سفر اجرایی شده است. 
حمید حالج مقدم با بیان اینکه در سفر اوایل سال 
گذشته استاندار به فردوس ۴۰ مصوبه در زمینه 
های فرهنگی، آموزشی، عمرانی، بهداشتی و 
ورزشی به تصویب رسیده بود افزود: از این تعداد 
11 مصوبه به صورت کامل اجرا و به بهره برداری 
رسیده است. وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه 
های باقی مانده سفر استاندار به فردوس را ۶۰ 
درصد اعالم و اضافه کرد: باید مسئوالن استانی 
بکار  را  تالششان  تمام  شهرستان  مدیران  و 
 ببندند تا این مصوبات به صورت کامل اجرا شود.
حالج مقدم اظهار امیدواری کرد: تا پایان امسال 
تمام این مصوبات تکمیل و به بهره برداری 
برسد. در این جلسه که برخی معاون مدیران کل 
استانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و کمیته 
برنامه ریزی استان حضور داشتند هر کدام از 
اعضای جلسه در خصوص پروژه های بر زمین 
مانده توضیحاتی ارائه و راهکار ادامه کار و تکمیل 
آنها بررسی و مقرر شد در بحث تخصیص اعتبار، 

مصوبات سفر استاندار در اولویت قرار گیرد.

سهم 5۰۰ میلیونی منابع استانی 
 برای منابع طبیعی خراسان جنوبی

محمودآبادی -سهم منابع استانی برای راه اندازی 
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی 5۰۰ میلیون 
تومان تعیین شد. یکی از 9 طرح سازمان جنگل 
ها،مراتع و آبخیزداری کشور در سال 99 راه اندازی 
و رونق صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی 
است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گفت: مقرر شده بعد از تخصیص اعتبار استانی 
سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری نیز به میزان 2 
برابر به صندوق ما کمک کند. نصرآبادی از پیگیری 
های انجام شده برای راه اندازی این صندوق در 
استان خبر داد و گفت: تمام امور مربوط به راه اندازی 
این صندوق در استان انجام شده و منتظر تخصیص 

اعتبار  استانی  هستیم. 

 خراسان جنوبی بیشترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را جلب نمود 
کسب  محیط  ملی  پایش  طرح  اجرای  در 
بیشترین  جنوبی  خراسان  کشور  در  کار  و 
میزان رضایت فعاالن اقتصادی را در سال 
قانون   ۴ ماده  اساس  بر  نمود  جلب   1۳
بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق های 
بازرگانی تعاون و اصناف ایران موظف هستند 
تا به منظور اطالع سیاست گذاران از وضعیت 
محیط کسب و کار در کشور، شاخص های 
ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین 
از  نماینده مدیر کل دفتر جذب و حمایت 
سرمایه گذاری استانداری با اعالم این مطلب 
افزود: در همین راستا و پس از اجرای طرح 
پایش ملی محیط کسب و کار ) به صورت 

فصلی ( و طرح شاخص کل اقتصاد و صنعت 
به صورت ماهانه، اتاق ایران ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهاد های 
مرتبط با محیط کسب و کار را بعمل آورده 
است. علی اکبر اکبری راد گفت: در اجرای 
نتایج اولین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی کشور در سال 98 که در 
آن 1۶۰۰ فعال اقتصادی از مجموعه ۳ اتاق 
بازرگانی تعاون و اصناف ایران در اردیبهشت 
گرفت،  انجام  جاری  سال  ماه  خرداد  و  ماه 
دستگاه های اجرایی در سه استان خراسان 
ترتیب  به  یزد  و  غربی  آذربایجان  جنوبی، 
بیشترین میزان رضایت فعاالن را جلب نموده 

اند و در مقابل در ۳ استان تهران، خراسان 
رضایت  میزان  کمترین  اصفهان  و  شمالی 
 فعاالن اقتصادی را به خود اختصاص داده اند 
از سرمایه  و حمایت  دفتر جذب  مدیر کل 
گذاری افزود: سهولت در فرآیند های اداری و 
سرعت در ارائه خدمات” کیفیت رسیدگی به 
درخواست های قانونی مراجعان، نحوه رفتار 
رجوع،  ارباب  تکریم  و  اقتصادی  فعاالن  با 
شفافیت و اطالع رسانی در زمینه ارائه خدمات 
معیار شاخص و معیار هایی بودند که توسط 
1۶۰۰ فعال اقتصادی در ۳ اتاق ایران مورد 
ارزیابی قرار گرفتند که در این راستا و در پی 
ایجاد محیط مناسب کسب و کار در استان و 

اهتمام ویژه استاندار و تالش مدیران دستگاه 
خراسان  شاخص،  این  برای  اجرایی  های 
جنوبی توانست رتبه برتر را کسب کرده و 

رضایت فعاالن اقتصادی را جلب نماید. 
علی اکبر اکبری راد گفت: بر اساس گزارش 
اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ایران 
بخش  در  اقتصادی  فعاالن  رضایت  میزان 
اجرایی  از عملکرد دستگاه های  کشاورزی 
بخش  در  اقتصادی  فعاالن  با  مقایسه  در 
است.  ارزیابی شده  بهتر  و صنعت   خدمات 
از سرمایه  و حمایت  دفتر جذب  مدیر کل 
گذاری همچنین اظهار کرد: در بین نهادهای 
تعاون  اتاق  بازرگانی،  اتاق  نیز  دولتی  غیر 

بیشترین رضایت  به ترتیب  اتاق اصناف  و 
 فعاالن اقتصادی در کشور را کسب نموده اند.
استان های خراسان جنوبی ، آذربایجان غربی 
و یزد به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن 

اقتصادی را در سال 98 جلب نموده اند .

گفت:  کشور  کل  دادستان  خبر-  گروه 
کشور آمریکا بداند، پرونده انتقام فرزند عزیز 
االسالم  حجت  است.  نشده  بسته  ایران 
والمسلمین منتظری در ارتباط تصویری در 
و  عمومی  دادستان  معارفه  و  تکریم  آیین 
انقالب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه 
یکی از جنایت های فاحش آمریکا به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی بود، گفت: سکوت در 
برابر این جنایت معنا ندارد و پرونده ترور شهید 
سلیمانی تا زمان انتقام گرفتن از مسببان این 

جنایت بسته نخواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری همچنین 
افزود:  اولویت های دستگاه قضا  به  با اشاره 
تحول در قوه قضاییه باید از درون آغاز شود 
تا این قوه در رسیدگی به وظایفش، از هر گونه 

آسیب وفساد مصون بماند.
رئیس کل دادگستری استان هم در این آیین با 

قدردانی از خدمات دادستان سابق بیرجند گفت: 
هدف از این جابه جایی ها ارائه خدمات بهتر و 
مطلوب تر به مردم است. حجت االسالم ابراهیم 
حمیدی افزود: دفاع از حقوق  عامه، تعقیب 
اجرای  دادگاه،  از  کیفر  درخواست  مجرمان، 
احکام جزایی بخشی از وظایف دادستان است.

خوش خبر، معاون سیاسی استاندار خراسان 
جنوبی هم در این مراسم با اشاره به تالش 
دشمن برای برهم زدن آرامش ملی ایرانیان 
دسیسه های  و  تحریم ها  علیرغم  گفت: 
دشمن، همدلی مردم و مسئوالن باعث شده 
تا خراسان جنوبی در کشور به عنوان یک 

استان امن شناخته شود.
دادستان عمومی و انقالب بیرجند هم در این 
آیین گفت: در خراسان جنوبی تکریم ارباب 
با  و  ماست  برنامه های  مهمترین  از  رجوع 
همت همه همکاران قضایی به نحو احسن 

االسالم  می کنیم. حجت  مدیریت  را  امور 
علی نسایی زهان افزود: ارباب رجوع همان 
پدر و مادر و خواهر و برادر ماست و باید حرف 

ارباب رجوع شنیده شود زیرا اجرای عدالت 
از رهگذر خلق و خوی محمدی به نتیجه 
می رسد و مهرورزی نسبت به مردم یعنی 

حرف مردم را شنیدن و همین که به حرف 
مردم گوش دهیم، موجب تکریم ارباب رجوع 
است. دادستان جدید بیرجند گفت: امیدواریم 

خداوند به ما توفیق دهد که راه شهدا را ادامه 
دهیم چون ادامه راه شهدا در این مقطع حفظ 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. 

حجت االسالم نسایی اظهار کرد: از ظرفیت 
شوراهای حل اختالف برای صلح و سازش 
استفاده می شود تا صلح  و سازش در استان 
بیشتر شود و نظارت بر زیرمجموعه صورت 
می گیرد. وی توجه به ابعاد حقوق عامه و 
احیای آن را از دیگر دستور کارهای دادستانی 
مرکز استان اعالم کرد و گفت: مسووالنی 
که در مقطعی مسئولیتی داشته اما ترک فعل 
کرده اند باید پاسخگو باشند چون به واسطه 
ترک فعل آنها به جامه آسیب خورده و این 
کار موجب جلوگیری از ترک فعل خواهد شد.
در این آیین حجت االسالم علی نسایی زهان 
به عنوان دادستان جدید مرکز خراسان جنوبی 
مقدسی  حسین  سید  خدمات  از  و  معرفی 
دادستان عمومی و انقالب سابق بیرجند تجلیل 
دادگستری  رئیس  عنوان  به  مقدسی  شد. 

شهرستان بیرجند منصوب شد.

 در پی ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای سرمایه گذاران در استان توسط استاندار:

تاسیس شرکت سامیار جوجه )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1399/06/20 به شماره ثبت 6331 به شناسه ملی 14009424448 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :واردات دام زنده وفرآورده های خام دامی ، نهاده های خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط . انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی . احداث مزارع 
به منظور پرورش دام و طیور. ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته بندی گوشت. ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم. ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. صادرات و واردات طیور و کلیه اقالم مجاز 
بازرگانی 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 خیرآباد ، کوچه 
جمهوری اسالمی 19 ]شهید صادقی[ ، خیابان جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 9715894451 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای سید محمد پورشمسیان به شماره ملی 0650938372 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سید صادق پورشمسیان به شماره ملی 0653135165 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سید محمد پورشمسیان به شماره ملی 0650938372 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید صادق پورشمسیان به شماره ملی 0653135165 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 هریک از اعضای 
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 )983414(

تاسیس شرکت بازرگانی و صنایع غذایی دنیای اقتصاد تجارت سبز )سهامی خاص( در تاریخ 1399/06/22 به شماره ثبت 6334 به شناسه ملی 14009426834 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :1- بازرگانی در زمینه تامین مواد اولیه کارخانجات 
2-صادارات و واردات کاال و محصول مجاز 3- احداث خطوط تولیدی صنایع غذایی 4 - تولید مواد غذایی 5- فروش کاالی مجازی و تاسیس فروشگاههای آنالین 6- 
فعالیت های سوپرمارکتی و پخش مواد غذایی 7- طراحی و بسته بندی صنایع غذایی 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 پونه ، کوچه ))صادقی(( ، کوچه امیرکبیر5 ، پالک 
14 ، طبقه دوم کدپستی 9717419835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 122 مورخ 1399/06/16 نزد بانک ملی ایران شعبه حکیم نزاری با کد 9023 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مسعود آذری سراب به شماره ملی 0651965111 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم شکوفه گل محمدی به 
شماره ملی 0653125089 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای جمشید گل محمدی به شماره ملی 0769446477 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقای مسعود آذری سراب )رئیس هیئت مدیره( و خانم شکوفه گل محمدی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: خانم مهناز میری به شماره ملی 0049631667 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و 
آقای امین گل محمدی به شماره ملی 0651902843 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 )987486(

تاسیس شرکت بازرگانی و صنایع غذایی آفاق سبز هزاره سوم )سهامی خاص( در تاریخ 1399/06/22 به شماره ثبت 6332 به شناسه ملی 14009426737 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :1- بازرگانی در زمینه تامین مواد اولیه کارخانجات 
2- صادارات و واردات کاال و محصول مجاز 3- احداث خطوط تولیدی صنایع غذایی 4 - تولید مواد غذایی 5- فروش کاالی مجازی و تاسیس فروشگاه های آنالین 
6- فعالیت های سوپرمارکتی و پخش مواد غذایی 7- طراحی بسته بندی صنایع غذایی. 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 معلم ، بلوار شهید آیت ا... غفاری ، کوچه 
معلم3]ش محمدهادی فرخی،غفاری1[ ، پالک 21 ، طبقه همکف کدپستی 9717897591 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 120 مورخ 1399/06/16 
نزد بانک ملی ایران شعبه حکیم نزاری با کد 9023 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مسعود آذری سراب به شماره ملی 0651965111 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم شکوفه گل محمدی به شماره ملی 0653125089 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای جمشید گل محمدی به شماره ملی 0769446477 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 مشترک آقای مسعود 
آذری سراب )مدیر عامل( و خانم شکوفه گل محمدی )عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: 
 خانم مهناز میری به شماره ملی 0049631667 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای امین گل محمدی به شماره ملی 0651902843 
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 )987485(

09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* 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
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سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفس های خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادت هایشان بازدارید

)غرر الحكم ، ح4522(

از یک میلیارد دالری که رهبری دستور 
دادند، به جز سهم کوچکی، نگرفته ام

سعید نمکی، وزیر بهداشت در دل نوشته ای خطاب 
به سردار سلیمانی نوشت: حدود ۸ ماه خودم و 
یارانم یک روز آرام نداریم. هر چه می گوییم که 
همه گیری را نمی شود با التماس و تمنا و بدون 
کمک های ویژه مهار کرد کسی باور نمی کند.
نمکی ادامه داده است: من امروز از سربازانم در 
جبهه سالمت شرمسارم. مطالبات شان معوق 
پاییز  می شود.  خالی  از سالح  انبارهایم  مانده، 
سنگینی فرا می رسد. موج حمله جدیدی شکل 
گرفته، یک میلیارد دالری که رهبری از صندوق 
به جز سهم  توسعه موافقت کردند ماه هاست 
کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای کدام کار مهم تر 
نگرانی  با دل  زیادیست  گذاشته اند؟ شب های 
نخوابیده ام و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه 

سکوت گرفته ام اما تاب آوری تا کجا؟!

  پایداری خانواده ایرانی به ۹ سال رسید
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به 
برای  گفت:  کشور  اجتماعی  شورای  گزارش 
میزان طالق  در ۲ سال گذشته  بار  نخستین 
کاهش یافته و افزایش پایداری خانواده از 7 سال 
به ۹ سال رسیده است؛ ۲۵۰ هزار خانواده نیز از 
طالق منصرف شده اند. عاملی با اشاره به اینکه 
تعداد معتادان در کشور متأسفانه به مرز ۲ میلیون 
نفر رسیده است، گفت: ۹۰ درصد کسانی که به 
اعتیاد کشیده می شوند دارای سطح سواد پایینی 
هستند و در میان افراد دارای سواد باالتر میزان 

 آسیب های اجتماعی بسیار کمتر است.
اطالعیه مهم سازمان بورس درباره 
 معامالت پایین تر از 500 هزار تومان

طبق اطالعیه بورس تهران، ورود سفارش کم 
حجم ) پایین تر از ۵۰۰ هزار تومان ( به غیر از 
یک مورد اکیدا ممنوع و تخلف است و در صورت 
عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن 
کد معامالتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع 
در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می شود. 
مدیران شرکت های  کلیه  به  اطالعیه  این  در 
سهامداران  کلیه  است:  شده  اعالم  کارگزاری 
حقیقی و حقوقی در نمادهای با دارایی کمتر از 
ارزش پنج میلیون ریال که از سامانه نامک یا 
برخط آن کارگزاری اقدام به سامانه معامالت 
می کنند، ملزم هستند به منظور عدم اخالل در 
فرآیند قیمت گذاری اوراق بهادار از ورود سفارش 

 یا انجام معامله در حجم کم خودداری کنند.
 اعالم ظرفیت ۳ رشته پرطرفدار کنکور

ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی کنکور 
از  و  است  اعالم شده  سراسری سال ۱۳۹۹ 
این  ظرفیت  نفری  هزار   ۵۴ پذیرش  جمع 
و  دندانپزشکی  پزشکی،  رشته  سه  گروه، 
داروسازی ۸ هزار و ۴۱۹ نفر ظرفیت دارند. 
همچنین ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمی در این 

 سه رشته حدود ۹۹۲ نفر است.
واعظی: شاهد عالمت های مثبتی از 

 کره جنوبی درباره مطالبات مالی هستیم
آغاز  از  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس   ، واعظی 
اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات از کره 
جنوبی خبر داد و گفت:  اخیرا شاهد عالمت های 
مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم و منتظریم 

به آنچه که گفته اند، عمل کنند.

جزئیات افزایش قیمت مرغ، برنج 
و شکر طی یک سال گذشته

مقایسه قیمت گوشت مرغ، برنج و شکر سفید در 
مرداد امسال با مرداد سال گذشته نشان می دهد 
طی مدت یک سال قیمت این کاالها از ۲۳ تا 
۹۵ درصد افزایش یافته است. جهان نیوز نوشت:  
در حالی که قیمت هر کیلوگرم شکر در مرداد 
۹۸ حدود ۵۱۸۵۸ ریال بوده قیمت هر کیلوگرم 
از این کاالی اساسی در مرداد ۹۹ به ۸76۸۰ 
ریال افزایش یافته است. براین اساس قیمت هر 
کیلوگرم شکر سفید در مرداد ماه امسال نسبت 
درصد  از 6۹  بیش  ماه سال گذشته  مرداد  به 
افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه نیز از ۱۴۳۲۴7 ریال مرداد ماه ۹۸ با 
۲۳.۴ درصد افزایش به ۱767۰۹ ریال در مرداد 
ماه ۹۹ افزایش یافته است. همچنین قیمت برنج 
پاکستانی باسماتی درجه یک در مرداد ۹۹ نسبت 
به مرداد ۹۸ با ۹۵.۸ درصد افزایش از هر کیلوگرم 
۱۰6۱77 به هر کیلوگرم ۲۰7۸۵6 رسیده است. 
برنج  و  درصد  نیز ۳۹.۲  تایلندی  برنج  قیمت 
داخلی هاشمی درجه یک ۱۵.7 درصد افزایش 

قیمت داشته است. 

 ورود واکسن آنفلوآنزا تا یک ماه آینده 
این که  به  اشاره  با  احمر کشور  معاون هالل 
هالل احمر در حال تامین واکسن آنفلوآنزا مورد 
توجهی  قابل  ورود حجم  از  است،  کشور  نیاز 

واکسن آنفلوآنزا تا یک ماه آینده خبر داد.

معاون اول رئیس جمهور: فشار بر دولت 
جز افزایش مشکالت دستاوردی ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: فشار بر دولت 
جز افزایش مشکالت مردم دستاورد دیگری به 
همراه نخواهد داشت. جهانگیری با بیان اینکه 
کشور در جنگ اقتصادی است، افزود: اقتصاد 
تصمیمات  و  تدابیر  به  اتکا  با  تاکنون  کشور 

شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است.

مشکل اصالح طلبان، کارنامه آنهاست
  نه ترامپ یا بایدن

کرد:  اظهار  گذشته،  در  برجام  حامی  یک 
حتی روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا هم 
اصالح طلبان را احیا نمی کند. بهشتی پور گفت: 
دولت آقای روحانی اگر به امید پیروزی بایدن 
است تا شاید  اصالح طلبان بتوانند با باز شدن 
مسائل  در  موضوعات  دیگر  و  مذاکره  درهای 
سیاسی و انتخاب آتی کشور عرض اندام کنند، 
سخت در اشتباه است. آنها برای چنین نگاهی 
شانسی ندارند. وی افزود: اگر بایدن هم به کاخ 
سفید راه یابد،  به این معنا نیست که اصالح طلبان 
در انتخابات خرداد پیروز می شوند. ۱۰ ماه دیگر 
تا انتخابات آتی ریاست جمهوری کشور باقی 
مانده است؛ آیا فضای کشور به گونه ای خواهد 
شد که یکی از این اصالح طلبان رئیس جمهور 
شود؟ یقینا خیر. مردمی که این همه کم کاری از 
اصالح طلبان در دولت و مجلس قبلی دیده اند، آیا 
فرصت پیروزی یا شانس دوباره حضور در پاستور 

 را به اصالح طلبان می دهند؟
 هم احمدی نژاد دروغ گفت، هم روحانی  
فعال معروف اصالح طلب در مصاحبه ای با انتقاد 
تند و تیز از روحانی و احمدی نژاد تصریح کرد: 
ما یک دهه پیش با پدیده ای روبرو بودیم که در 
دوربین زل می زد و دروغ می گفت. سعید حجاریان، 
در  مورد وضعیت نابسامان اقتصادی گفت: من 
از عوامل اصلی  به دفعات گفته ام دروغ یکی 
 این وضعیت نابهنجار ماست که بی  اعتمادی 
نتایج آن است. واقعیت این است هم  از  یک 

 احمدی نژاد دروغ گفت، هم روحانی.
 روحانی بدون ما نمی توانست رأی بیاورد

مازنی فعال اصالح طلب با بیان اینکه روحانی 
بدون ما نمی توانست رأی بیاورد، گفت: او یک 
شخصیت اصولگرا بوده و هست و این امکان 
را نداشت و اکنون هم ندارد که با اصولگرایان 
به اجماع برسد، به همین دلیل در سال۹۲ با 
اصالح طلبان ائتالف کرد که اگر در انتخابات 
کناره گیری  انتخابات  از  عارف  سال  آن 

نمی کرد، اکنون رئیس جمهور نبود.

نظر زیباکالم درباره روابط ایران
و آمریکا پس از انتخابات ۱۴00

صادق زیبا کالم  در خصوص آینده روابط ایران و 
آمریکا گفت : توافقی که ترامپ به آن اشاره می 
کند ، به طور قطع در دولت روحانی منعقد نخواهد 
شد، چرا که طیف تندرو نمی خواهند به مانند 
برجام امتیازات اقتصادی توافق احتمالی به اسم 
دولت او تمام شود، بنابراین این وضعیت تعلیقی 
که وجود دارد و همچنین حالت بی تصمیمی تا 
زمان انتخابات سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و 
بعد از آن که دولت محبوب اصولگرایان روی 
توافق  یک  برای  مذاکرات  زمان  آن  آمد،  کار 
جامع آغاز می شود. وی افزود: سال ۱۴۰۰ شاهد 

کاهش تنش ها با آمریکا خواهیم بود.

 رئیس جمهور درد مردم را نمی شنود 
تورم، گرانی،  میانه در مجلس گفت:  نماینده 
کاهش  و  جوانان  اشتغال  مسکن،  مشکل 
درآمد کمر مردم را شکسته است و باید اوضاع 
بدون فوت وقت  را  اقتصادی مردم  نابسامان 
دولتمردان اصالح کنند. وی خطاب به رئیس 
جمهور گفت: آقای روحانی چرا دردهای مردم 
هیچ  که  دارد  تعجب  جای  و  نمی شنوید  را 

 اعتنایی به مشکالت مردم نمی کنید.
 هشدار یک اصالح طلب درباره دلواپسان

داریوش قنبری  فعال اصالح طلب گفت : دولت 
در شرایط کنونی ماموریت دارد  کشور را از این 
مخمصه نجات دهد،  اما همچنان عده ای به خود 
را می دهند.  با دولتی ها  رویارویی آشکار  اجازه 
کار به جایی رسیده که صراحتاً از تالش برای 
ساقط کردن دولت حرف می زنند. هر نوع حضور 
دلواپسان در عرصه سیاسی خطرناک است و باید 

 مراقب حضور آنان بود.
اگر انتخابات آزاد نباشد ملت ایران 

 تصمیم نهایی را خواهد گرفت  
نوشت:  ای جدید  نامه  در  خوئینی ها  موسوی 
و  گروه ها  و  احزاب  تمام  که  است  آن  زمان 
فعاالن سیاسی از هر قشر و جناحی در انتخابات 
حضوری فعال داشته باشند. اگر در کشور آزادی 
است و انتخابات آزاد برگزار می شود، پیروزی 
یک جناح و شکست جناح دیگر هیچ خطری 
برای کشور و ملت و جمهوری اسالمی ندارد. 
راه و  اگر انتخابات آزاد نباشد و از همان آغازِ 
مرتکب  عده ای  انتخابات،  مختلِف  مراحل  در 
کارهایی شوند که نباید بکنند، سرانجام این ملت 
بزرگ ایران است که تصمیم نهایی را خواهد 
گرفت و در این صورت خسران از آن کسانی 

است که راه را بر اصالحات بستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
استان  ویژه  سهم  از  جنوبی  خراسان 
آزمون  هشتمین  در  جنوبی  خراسان 

فراگیر دستگاه های اجرایی خبر داد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  حسینی  جنوبی؛  خراسان 
های  پیگیری  با  کرد:  خاطرنشان  خبر 
 ۱۵۰۰ مجموع  از  استاندار،  شخص 
کشور،  وزارت  استخدامی  سهمیه 
استانداری خراسان جنوبی به لحاظ تعداد 
مجوز در بین استانداری های هم درجه ، 

اولین استانداری می باشد.
استخدام  مجوز  آخرین  داد:  ادامه  وی 
به  مربوط  جنوبی  خراسان  استانداری 
سال ۱۳۹۲ بوده که با وجود شرایط مالی 
فرمانداری  و  استانداری  به  دولت  خوب 
های تابعه استان 6۰ سهمیه اختصاص 

داده شده بود.
البته در  به گفته وی؛ در سال جاری و 
شرایطی غیرقابل قیاس از نظر وضعیت 
از  با پیگیری ویژه استاندار  مالی دولت، 
اداری  بودجه،  و  برنامه  های  سازمان 
تعداد  کشور،  وزارت  و  استخدامی  و 
استانداری  به  استخدامی  سهمیه   ۸۰
اختصاص داده شد و حقوق و مزایای آنها 

نیز تأمین اعتبار گشت. 

پیگیری  با  نمود:  تأکید  استاندار  معاون 
استانداری  سهمیه  مجدانه،  های 
ای  گونه  به  یافته،  چشمگیری   افزایش 
که در میان ۱6 دستگاه  اجرایی استان 
اند،  گرفته  سهمیه  آزمون  این  در  که 
درصد   ۱6 حدود  داشتن  اختیار  در  با 
دارد. را  سهمیه  دومین   مجوزها، 
حسینی یادآور شد: آموزش و پرورش که 
از نظر تعداد نیروی انسانی و تشکیالت 
سازمانی  هیچ  با  مقایسه  قابل  سازمانی 
درصد   6۰ حدود  آزمون  این  در  نیست، 
مجوزها را به خود اختصاص داده است. 
وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان 
خواست درخصوص جذب سهمیه از ستاد 
در  را  الزم  های  پیگیری  خود  وزارت 

دستور کار قرار دهند.
معاون استاندار با بیان این که در راستای 
های  سهمیه  تمامی  استاندار  تأکید 
و  ها  فرمانداری  برای  یافته  اختصاص 
بخشداری های تابعه به جز مرکز استان 
 در نظر گرفته شده، گفت: توزیع سهمیه ها 
براساس چارت سازمانی مصوب و پست 
های بالتصدی فرمانداری ها و بخشداری 
ها انجام گرفته است. حسینی درخصوص 
علت این تصمیم گفت: وضعیت تشکیالت 
سازمانی فرمانداری ها و بخشداری های 

تابعه استان در شرایط فعلی مطلوب نیست 
و حدود ۵7 درصد پست  های سازمانی 
در این حوزه ها بالتصدی می باشد. وی 

جذب  و  آزمون  برگزاری  با  شد:  متذکر 
وضعیت  این  یافته،  اختصاص  سهمیه 
در بخشداری ها و فرمانداری ها به طور 

محسوسی تغییر خواهد کرد و به حدود ۸۰  
درصد ارتقا خواهد یافت.

با عنایت به  معاون استاندار اظهار کرد: 

تمدید مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز 
انتظار می رود  جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹ 
هم استانی های عزیز جویای شغل که 

در  مندرج  اختصاصی  و  شرایط عمومی 
آگهی استخدامی منتشر شده را دارند، از 
فرصت به وجود آمده استفاده کنند و با 
از  مندی  بهره  منظور  به  کامل  آمادگی 
حداکثر سهمیه های استخدامی در نظر 
نمایند.  شرکت  آزمون  در  شده   گرفته 
که  اطالعاتی  اساس  بر  افزود:  حسینی 
قوانین  عنوان شد، طبق  قبلی  اخبار  در 
کشور،  اداری  نظام  بر  حاکم  مقررات  و 
سهمیه های پیش بینی شده در آزمون 
مذکور  شامل سهمیه  ایثارگران، سهمیه 
و هم  باشد  آزاد می  و سهمیه  معلولین 
با مراجعه  توانند  استانی های عزیز می 
سنجش سازمان  اینترنتی  آدرس   به 
مطالعه  ضمن   www.sanjesh.org

شرایط عمومی و اختصاصی ، با اطالعات 
کامل نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.

در  شرکت  کارت  است،  ذکر  شایان 
از  فراگیر  مشترک  امتحان  هشتمین 
روز سه شنبه 6 آبان ماه بر روي سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور قرار می 
گیرد و آزمون روز جمعه ۹ آبان در تهران و 
مراکز استان ها برگزار خواهد شد )مالک 
تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، شهرستان 
محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضا 

نامه درج خواهند نمود.(

از مجموع ۱500 سهمیه استخدامی وزارت کشور، استانداری خراسان جنوبی به لحاظ تعداد مجوز ، اولین استانداری است 

سهم ویژه خراسان جنوبی  در
 هشتمین آزمون دستگاه های اجرایی

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی خبر داد : 

برادران محترم ُلر
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان و تمامی بازماندگان صمیمانه تسلیت 

عرض می نماییم، برای شما بزرگواران صبر جزیل و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات
از خداوند متعال خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری ماسن

خاندان محترم خّرم نژاد و بستگان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده،

 برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
 از خداوند منان مسئلت دارم.

حاج محمد علی حسین زاده

»بقا مختص ذات اوست« 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان ، مادری دلسوز و خواهری فداکار 

مرحومه حاجیه صبیه پهلوان
 )مادر شهید محمدرضا نباتی(

 امروز پنجشنبه مورخ ۹۹/۷/۳ از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰ در محل مزار آن مرحومه 
گرد هم می آییم تا با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن عزیز سفر کرده را شاد و قرین رحمت نماییم.

خانواده های: نباتی، پهلوان، تقوی و سایر بستگان

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها 
و مهربانی هایش سپری می کنیم و 

اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان مرحومه

 فاطمه کبری صفاریونپور 
)همسر مرحوم حاج علیرضا صفاریان(

 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 
)هزینه برگزاری مراسم  
صرف امور خیریه گردید( 

فرزندان

اطالعیــه
پژوهشگران محترم می توانند به منظور اطالع از فراخوان اولویت های پژوهشی 
مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی  به سایت سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان به نشانی http://khj.mporg.ir  مراجعه نمایند. 

به پاس بزرگداشت ارتحال عالم پارسا مرحوم

آیت ا... شیخ محمد ابراهیم 

رّبانی  مهموئی ) قدس ا... نفسه الزکیه( 
که الگوی کاملی از نظر تقوا، رفتار، اخالق و ساده زیستی 
بوده و نیز با دلی نورانی، مصفا و با اخالص سالیان 
متمادی  منشاء آثار و خدمات علمی، معنوی و اجتماعی 
 در استان شده است و از سال ۱۳۷۲ امامت جماعت
مسجد الرسول بازار را نیز برعهده داشتند جلسه یادبودی 

 پنجشنبه ۹۹/۷/۳ بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد الرسول بازار برگزار می گردد.

انجمن اسالمی اصناف بیرجند- اتاق اصناف مرکز استان
پایگاه شهید نواب صفوی )بسیج اصناف( - هیئت امنای مسجد الرسول بازار


