
سرمقاله

سه شنبه 8 مهر 1399 * 11 صفر 1442 * 29 سپتامبر 2020  روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4741  

 

 

 

 این طور نیست که همه چیز 
را از چشم دشمن ببینیم

رئیس قوه قضاییه :

صفحه  ۲

برخی اصولگرایان دکمه کت 
احمدی نژاد را می بوسیدند

موسوی الری :

 معتقدم باید مردم را از این 
وضعیت فعلی نجات داد

سردار دهقان  : 

صفحه  ۲

صفحه  ۲

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

ُمهر بی توجهی مدیران
بر پیشانی نیروی انسانی

بر اساس ماده ۵ قانون ششم توسعه،” دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند 
برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت 
بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در 
واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و 
گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند”.  امروزه بهره وری 
به عنوان عامل اساسی توسعه، مورد توجه همه کسانی است که خواهان پیشرفت 
و توسعه هستند، اما نوع نگاه به موضوع بهره وری در شرایط فعلی تفاوت یافته و از 
مفهوم سنتی آن که فقط در بُعد اقتصادی خالصه می شد به زمینه های خدماتی، 
بهبود شرایط زیستی، فناوری اطالعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه و... تسری پیدا 
کرده و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان، آن چه بیش از 
بقیه عوامل در پیشرفت و توسعه یک سازمان نقش آفرین است ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

واگویه های صادرکنندگان استان۱۹۵ درصد کانون های گرد و غبار خراسان جنوبی در وضعیت شدید است 3وضعیت کرونایی ۷ شهرستان پرخطر  است ۵

پیگیری »معتمدیان« برای اجرای مصوبه هیئت امنای ارزی کشور

شهردار مرکز استان در مراسم گرامیداشت روز آتش نشان خبر داد: 

دیدار ملی برای 
شتاب دهی به 

پروژه ریلی
استاندار به منظور انجام پیگیری های الزم برای کوتاه تر 
کردن مراحل اجرایی کار در پروژه راه آهن بیرجند، با 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل بانک رفاه 
دیدار کرد. این دیدارهای معتمدیان با هدف پیگیری 
اجرای مصوبه اخیر هیئت  امنای ارزی کشور مبنی بر 
اختصاص 2۸۰۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن بیرجند 
صورت گرفت. در این دیدارها معتمدیان ، بر تسریع 
در روند اجرای کار، تقسیم بندی وظایف و برنامه ها و 
همچنین تعیین بانک عامل برای پرداخت تسهیالت تأکید کرد. هدف از دیدار با مدیر عامل بانک رفاه نیز ، تعیین 
این بانک به عنوان لیدر بانکی و تأکید بر سرعت بخشیدن به روند تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پرداخت 
تسهیالت ویژه راه آهن بود. طبق گفته ها و وعده  های مسئوالن تزریق این اعتبار، روند اجرای پروژه راه آهن استان 

را شتاب بخشیده و بر اساس اخبار اولیه، تا چند ماه آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی در استان خواهیم بود.

پنج بوستان افتتاح  شد و چهار بوستان 
دیگر   در بیرجند به بهره برداری خواهد رسید

جناب آقای مهندس محمد علی بیجاری 
ضمن تشکر و قدردانی از تالش های ارزنده و خستگی ناپذیر جناب عالی

با کمال مسرت انتصاب شما بزرگوار را به عنوان
 مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان خراسان جنوبی 

 تبریک عرض می نماییم. همچنین
جناب آقای مهندس احمد بیکس

انتصاب جناب عالی را به عنوان
 سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند تان می باشد،تبریک عرض نموده 
 از خداوند متعال برایتان توفیق روزافزون و موفقیت آرزومندیم.

شرکت فروزان بیرجند - شرکت دان و علوفه خوشینه 

قابل توجه همکاران محترم فرهنگی استان
بدین وسیله به اطالع کلیه همکاران فرهنگی استان می رساند: شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان درمیان بیرجند  برای ساخت تعداد محدودی واحد ویالیی در شهرک چهکند و 
دستگرد و آپارتمان در محدوده خیابان پونه بیرجند عضو جدید می پذیرد. لذا متقاضیانی 
که از تمکن مالی مناسب برخوردار می باشند می توانند همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ تا 
تاریخ ۱399/۸/۱ به دفتر شرکت واقع در بیرجند خیابان نارنج ۷ - مجتمع انوشه مراجعه 

و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  تلفن تماس: ۰9۱۵۵۶۲۱۰۸۴ 

هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند

آگهـی استخـدام
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در 
بخش امور مالی در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل به صورت قراردادی دعوت به 
همکاری نماید: ۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته حسابداری ۲- داشتن 
حداقل سه سال سابقه کار 3- آشنایی کامل با Windows و نرم افزارهای حسابداری و 

Microsoft office ۴- داشتن کارت پایان خدمت ۵- جنسیت مرد
متقاضیان واجد شرایط با  در دست داشتن مدارک شامل: ۱- گواهی سابقه 3 سال کار ۲- اصل 
 و کپی مدارک تحصیلی 3- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ۴- اصل و کپی کارت ملی
  ICDL ۵- اصل و کپی کارت پایان خدمت ۶- اصل و کپی گواهینامه های حسابداری و
حداکثر تا پایان وقت اداری 99/۷/۱۰ به آدرس: خیابان پاسداران – حدفاصل خیابان باهنر 

شرقی و پاسداران ۲۶ - پالک ۱۰ بنیاد تعاون زندانیان مراجعه نمایند.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای  مهندس آخوندی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتصاب ارزشمندکه حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی  
اجرایی جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، ضمن 
قدردانی از  تالش های شایسته جناب آقای شفیعی دردوران تصدی 
مسئولیت، سربلندی و موفقیت روزافزون شما را از درگاه بلند یگانه  

هستی بخش آرزو دارم.
    سید محمد حسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای مهندس آخوندی
     انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت  می نماییم.
شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان )معدن طالی شادان(

جناب آقای مهندس آخوندی
     انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف
 تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می نماییم.
شرکت توسعه معادن صدر جهان )معدن طالی شادان(

جناب آقای دکتر عابدی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس انجمن بتن سبک ایران
در  آنجناب  برجسته  هاي   و شایستگی   لیاقت  تعهد،کارآمدی،  بیانگر  که 
صحنه هاي  خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه  خداوند منان مسئلت داریم.

جمعی از کارکنان کارخانه هبلکس بیرجند

سومیـن سالگـرد
 عروج ملکوتی

 مرحومه حاجیه کوکب صفایی
 را با ذکر فاتحه گرامی می داریم.

خانواده  مرحومه

صدو انواع بیمه نامه بدنه
 در اقساط بلند مدت

ابتدای خیابان پاسداران داخل اداره پست  
جنب پلیس + ۱۰     همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۹۴۵۵

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

 شادروان حاج محمد اسدزاده
 )بازنشسته نیروی انتظامی(

 را به اطالع تمامی آشنایان و دوستان می رساند. مراسم 
تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده امروز سه شنبه 
۱3۹۹/۷/8 ساعت ۱4 از غسالخانه برگزار می گردد. 

با توجه به اهمیت حفظ سالمتی شما سروران 
گرامی از عموم عزیزان خواهشمندیم در صورت 

تشریف فرمایی نسبت به رعایت پروتکل های
 بهداشتی اقدام فرمایند.

خانواده های: اسدزاده ، قریب ، ناصری

صفحه  ۶
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ُمهر بی توجهی مدیران بر پیشانی نیروی انسانی 

* بهروزی فر

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در این میان، آن چه بیش از بقیه عوامل در پیشرفت و توسعه یک 
سازمان نقش آفرین است، گزینه عوامل انسانی می باشد كه در سایه دانش و مهارت انجام كار، 
شناخت شغل، حمایت سازمانی و... می تواند صعود و سقوط یک مجموعه را رقم بزند.  در اهمیت 
و جایگاه واحد منابع انسانی در سازمان همین بس كه همواره از نیروی انسانی به عنوان شالوده هر 
سازمان و نیروی محركه آن یاد می شود، چرا كه هر سازمانی بدون حضور كارمندان ، مجموعه ای 
از ساختمان ها، ماشین آالت و مبلمان دفتری است كه به خودی خود بی فایده اند و در ارائه خدمات 
یا تولید محتوا نقشی ندارند، در حالی كه وجود كارمندان و نیروی انسانی سبب پویایی آن سازمان 
 می شود. اگر چه نیروی انسانی با تالش و تکاپو، كارها را پیش می برد اما همانگونه كه دستگاه ها 
و ماشین آالت با روغن كاری شارژ و تقویت می شوند، پرسنل سازمان هم نیاز به توجه دارند. 
امروزه كارمندنوازی به یک واژه آشنا در میان مدیران شركت های مطرح جهان تبدیل شده و بر 
مبنای آن، به نیازهای كارمندان به عنوان منابع با ارزش سازمانی توجه ویژه ای می شود و چون 
بر این باورند كه كارمندان راضی به مراتب دارای بهره وری و كارایی باالتری نسبت به سایرین 
 هستند، همواره سعی شان بر راضی نگهداشتن و ارتقای جایگاه كارمندان در محیط كاری است. 
در یک نگاه كلی به حوزه های سازمانی داخلی می توان به این واقعیت پی برد، ادارات و دستگاه 
هایی كه به نیروی انسانی خود بها می دهند و با تأمین رفاهیات الزم از جمله كنترل مرتب سالمتی، 
تهیه بلیت استخر و باشگاه های ورزشی، برگزاری اردوهای خانوادگی، توزیع بسته های غذایی 
 و... بخشی از هزینه های جانبی فرد را جبران می كنند، به مراتب كارمندانی پویاتر و مصمم تر 
در اجرای كار دارند. در مقابل سازمان هایی هم داریم كه به نیروی انسانی حتی كمتر از آالت و 
ادوات و تجهیزات موجود بها می دهند، دستمزدهای پایین و خرید كار فرد به ثمن بخس، فضای 
فیزیکی نامطلوب، شرایط كاری دشوار، عدم وجود امنیت شغلی، برخوردار نبودن از حداقل های بیمه 
ای، نداشتن قرارداد كاری، بی توجهی به كمترین نیازهای روحی فرد، حذف برنامه های تشویقی از 
فهرست كاری مدیر، بی توجهی به نقاط قوت فرد و انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف كاری، دیده نشدن 
اقدامات ارزنده كارمند، پیش داوری ها، ایجاد فضای رقابتی ناسالم، ترویج فرهنگ ناشایست زیرآب 
زنی و تجسس در امور دیگران و ده ها مورد دیگر از نقصان هایی كه در برخی محیط های كاری 
دولتی و خصوصی استان وجود دارد و ناخواسته بر كیفیت امور تأثیرگذار است. تقریباً تمامی عوامل 
كاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمان، 
ارتباطی متقابل و دو طرفه باشد. مدیر موفق كسی است كه محیط فرهنگی سازمان خود را كه عاملی 
بسیار مؤثر در رفتارهای كاركنان است عمیقاً بشناسد و درك كند و آن را در جهت اجرای برنامه های 
سازمان به كار گیرد. مدیر باید بپذیرد كاركنان، سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند و دستیابی 
به هدف های هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. نیروی كار عامل مهم و 
مؤثری در بهره وری است، نیروی كار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی كار كند و به دالیل گوناگون 
از آینده واهمه نداشته باشد، بهره  وری او باالتر خواهد بود. كم توجهی به این موضوع و تصور مکانیکی 
از روابط  انسانی در سازمان ها می تواند ضریب تنش ها را افزایش داده، محیط را برای پیشبرد اهداف 
سازمانی تخریب كند. بنابراین می توان به این نتیجه رسید كه سازمان ها به ویژه مدیران در چگونگی 
مدیریت جامعه تأثیری تعیین كننده دارند و می توانند به طور شگفت انگیزی در ارتقای سطح زندگی و 
موقعیت جهانی هر جامعه نقش داشته باشند. به عبارتی جزئی از كل، افراد شاغل در یک اداره به عنوان 
بخشی اندك از ساكنان یک منطقه به راحتی می توانند در رشد كمی و كیفی و به عبارتی توسعه آن 
مؤثر باشند. كوتاه سخن این كه اگر طالب توسعه خراسان جنوبی هستیم، باید ساختارها اصالح گردد، 
تعهد كاری و روحیه  مسئولیت پذیری در مسئوالن و كاركنان بیشتر شود و به نیروی انسانی مستعد 
استان در همه حوزه ها، بها داده شده و عنایت ویژه ای شود، چرا كه بدون تردید، سرمایه گذاری بر 
روی نیروی انسانی با هدف اعتالی كیفیت نیروی كار، یکی از زمینه ها و راه های اصلی و اساسی 

ارتقای بهره وری و تسریع رشد و توسعه است.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 09922134287 ارسال بفرمایید(

موسوی الری: برخی اصولگرایان
 دکمه کت احمدی نژاد را می بوسیدند

موسوی الری وزیر كشور دولت اصالحات با 
بیان اینکه همیشه گفته ایم ما به عنوان اصالح 
طلب دیدگاه هایی داریم كه روحانی آنها را دنبال 
نکرده، گفت: اما ما مثل اصولگرایان بعد از اینکه 
تشت رسوایی احمدی نژاد افتاد، گفتند او منحرف 
است، بازی را به هم نزدیم. اصولگرایان  روزی 
قبای امام زمان برتنش می كردند و در مجلس 
دكمه های كتش را می بوسیدند و روزی هم وی 
را منحرف دانستند. ما چنین كاری نمی خواهیم 
با  را  روحانی  اصوال  چون  نمی كنیم  و  بکنیم 

احمدی نژاد قابل قیاس نمی دانیم. 

واکنش نوری مالکی به یادداشت کیهان

نوری مالکی به یادداشت روزنامه كیهان درباره 
آیت ا... سیستانی واكنش نشان داد. مالکی گفت: 
»یادداشت یک روزنامه در ایران و انتقاد موجود 
در آن به مرجعیت عالیقدر در پی استقبال ایشان 
از جنین هنیس پالسخارت، نماینده ویژه سازمان 
ملل را شدیدا محکوم می كنیم، این اقدام توهین 

به همه مردم عراق به شمار می رود.«

ورود اولین سردار به انتخابات ۱۴۰۰

فرارو نوشت: درحالی كه تحركات سیاسی برای 
ریاست جمهوری 1400 كم و بیش در جریان 
است، اصولگرایان تمایل خود را به انتخاب یک 
رئیس جمهور نظامی نشان می دهند و در میان 
نامزد های مورد بحث برای انتخابات نیز نام چند 
چهره نظامی به طور جدی مطرح است. سردار 
حسین دهقان وزیر سابق دفاع در دولت دهم 
گفت: »با قدرت خواهم آمد و معتقدم باید مردم 

را از این وضعیت فعلی نجات داد.«

ما و آمریکا راهی جز گفت وگو نداریم

اصغرزاده، فعال اصالح طلب با بیان اینکه ما و 
آمریکا راهی جز گفت وگو نداریم و این گفت وگو 
و مذاكره باید از موضع برابر باشد، اظهار كرد:  
اگر جو بایدن بیاید معیشت مردم ایران بهبود پیدا 
می كند. وی گفت: روس ها از تجزیه ایران بدشان 
نمی آید و ایران در تعامالت منطقه ای خود باید با 

عربستان به تفاهم برسد.

جذب معلمان حق التدریس منتفی شد

فالحی سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس با 
رد جذب معلمان حق التدریس  گفت:  جذب نیرو 
از طریق كانال هایی غیر از دانشگاه فرهنگیان 
آمدن كیفیت  پایین  دلیل  به  و شهید رجایی 

آموزشی در مدارس در این كمیسیون رد شد.

حقوق و عیدی سال آینده مشخص شد

براساس آنچه دولت در الیحه بودجه سال آینده 
پیش بینی كرده میزان افزایش حقوق كاركنان 
به طور متوسط 2۵ درصد لحاظ شده است. 
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 
سال 1400، مبلغ پاداش پایان سال كاركنان 
تومان  هزار   ۵00 و  میلیون  یک  )عیدی( 

پیش بینی شده است.

صدور قبض رایگان برق امید از آبان ماه

سخنگوی صنعت برق گفت: نخستین قبض 
رایگان طرح برق امید، از ابتدای آبان ماه صادر 
می شود. وی افزود: الگوی مصرف تعیین شده 
برای برخورداری از برق امید در فصول گرم 100 
كیلو وات ساعت در ماه و 80 كیلو وات ساعت 
در ماه های غیر گرم و در مناطق عادی است كه 
البته 82 درصدمشتركان در مناطق عادی هستند.

مخالفت مجلس با سخنرانی ویدئوکنفرانسی روحانی 

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه با درخواست 
دولت برای سخنرانی رئیس جمهور یا معاون اول به صورت 
ویدئو كنفرانس در جلسه رأی اعتماد به وزیر صمت مخالفت 
كرد. وی افزود: در این جلسه پس از بررسی درخواست دولت 
با آن مخالفت شد و آن را مغایر با قانون دانستند و بر این نکته 
نیز تأكید شد كه رئیس جمهور یا معاون اول برای دفاع از وزیر 

پیشنهادی باید در صحن مجلس حاضر شود.

رئیسی: این طور نیست که همه چیز را از چشم دشمن ببینیم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این طور نیست كه همه چیز را از چشم دشمن ببینیم، گفت: درست است كه دشمن 
همواره دشمنی و توطئه می كند، اما به هیچ عنوان نمی تواند ما را متوقف كند. رئیسی با بیان اینکه كاهش ارزش پول ملی 
امری خسارت بار است، گفت: باید از همه ظرفیت ها استفاده كرد تا تورم كنترل، بازار مدیریت و آرامش مردم حفظ شود.

مهدی آبادی-  با عنایت به شروع سال 
در  كشاورزی  بانک  جدید،  تحصیلی 
اجتماعی  های  مسئولیت  ایفای  راستای 
نمایشگر  صفحه  دستگاه  تعداد 33  خود 

آموزش  كل  اداره  به  )مانیتور(  رایانه 
نمود.  اهدا  جنوبی  خراسان  پرورش   و 
كشاورزی  بانک  شعب  ستادی  مدیر 
توجه  با  گفت:  آوا  روزنامه  با  گفتگو  در 

شیوع  زمینه  در  كشور  خاص  شرایط  به 
بیماری كرونا و نیاز سخت افزاری مدارس 
جهت آموزش های الکترویکی و مجازی، 
بانک كشاورزی تعداد 33 دستگاه مانیتور 
كمتر  و  محروم  مناطق  در  توزیع  جهت 
آموزش  اداره كل  به  استان  یافته  توسعه 
و پرورش استان اهدا كرد. حسین مودی 

به آمار  پرداخت تسهیالت در 6 ماه اول 
سال اشاره و افزود: از محل صندوق توسعه 
ملی به 226 نفر با اعتبار 91 میلیارد ریال 
كرد:  اضافه  وی  شد.  پرداخت  تسهیالت 

برای توسعه مکانیزاسیون مبلغ 118 میلیارد 
ریال به 279 نفر تسهیالت پرداخت شد 
كه در مقایسه با سال گذشته با رشد 217 
درصدی مواجه شده است. مودی با اشاره 
تسهیالت  پرداخت  درصدی  رشد 36  به 
 413 مبلغ  افزود:  ازدواج،  الحسنه  قرض 
زمینه  این  در  نفر   812 به  ریال  میلیارد 

بانک  شعب  ستادی  مدیر  شد.  پرداخت 
كشاورزی عنوان كرد: پرداخت تسهیالت 
از محل اعتبارات فنی و اعتباری با رشد 
148 درصدی مواجه شد كه در سال جاری 

مبلغ 34 میلیارد ریال به ۵۵ نفر تسهیالت 
از این محل پرداخت شد. مودی خاطرنشان 
كرد: مبلغ 102 میلیارد ریال تسهیالت از 
محل اعتبارات بند الف تبصره 18 به ۵۵ 
با سال  نفر  پرداخت شد كه در مقایسه 
گذشته با رشد 148 درصدی روبه رو شده 
است. مودی تسهیالت پرداختی در 6 ماهه 

ابتدایی امسال را ۵140 میلیارد ریال دانست 
و اضافه كرد: به 14029 نفر تسهیالت ارائه 
شده كه این رقم در مقایسه با سال گذشته 

17 درصد رشد داشته است.

اهدای ۳۳ دستگاه صفحه نمایشگر 
 به آموزش و پرورش استان

 بانک کشاورزی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام داد ؛ 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف       
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند       تاریخ انتشار: ۹۹/۷/۸

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ در محل سالن اجتماعات )مرحوم 
محبی( مرکز بهداشت شهرستان بیرجند واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 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 برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتي 
هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 

عادی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه به دفتر شرکت تعاونی اقدام نمایند.
دستور جلسه: 

 ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۸  ۳- طرح و تصویب 
 بودجه پیشنهادی سال ۹۹  4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 
5- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت 

در سال ۹۸  ۷-  تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفي ۸- تعیین خط مشی آتی شرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرما ۱- پیمانکاری شرکت 
مینو طعام ۲- پیمانکاری شرکت بیرجند گستر ۳- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز

در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳5۶/ت ۳۶۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم ۱- پیمانکاری شرکت مینو طعام 2- پیمانکاری شرکت بیرجند گستر ۳- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز 
ابالغ می گردد آقای علی اکبر رضائی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹25۱۹۶  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
پاکبان و راننده غلتک داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل 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 ۱5 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 ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
۱- شرکت پتواز ۲- پیمانکاری شرکت تراز گستر

در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳5۶/ت ۳۶۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم ۱- شرکت پتواز 2- پیمانکاری شرکت تراز گستر  ابالغ می گردد آقای علی سعیدی نسب با کد شناسایی 
بیمه ۶۸۹۱۷۰2۳  ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی قالب بندی 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 ۱5 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 ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرما
۱- پیمانکاری شرکت البرز راه بیرجند 

ـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای  در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳5۶/ت ۳۶۰۰5 ه
محترم ۱- پیمانکاری شرکت البرز راه بیرجند ابالغ می گردد آقای محمد شایان مهر با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۱۷۹۱  
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده غلتک 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 ۱5 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

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

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

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم
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0912   032   0168 
0912   032   0169 
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استاد دانشگاه بیرجند: سرمایه گذاری خوبی در زیرساخت های معدنی انجام شد

 استاد زمین شناسی دانشگاه بیرجند گفت: سرمایه گذاری خوبی در بخش زیرساخت های معدنی انجام شده و ریل گذاری مناسبی صورت گرفته است. خطیب افزود: تامین 
زیرساخت هایی مثل راه، برق و گازرسانی به معادن و واحدهای صنعتی استان از جمله اقدامات موثر بوده که قابل تقدیر است. مشاور استاندار در امور آمایش سرزمین، محیط 

زیست و توسعه پایدار اظهار کرد: ایجاد زیرساخت نقش موثری در تسهیل و گسترش فعالیت های معدنی داشته که شاهد پیشرفت بخش معدن در خراسان جنوبی هستیم.
* سرمقاله آقای هرم پور در خصوص 
بازی رنگ ها فوق العاده بود و باید گفت 
جانا سخن از زبان ما می گویی . هر چند 

که ما همچنان به آینده امیدواریم.

*چه دلیلی دارد فرآیندها در اداره راه و 
شهرسازی اصالح نمی شود که مردم 
به موقع از اطالعیه باخبر شوند تا حق 
و حقوق آنها ضایع نگردد. جای سوال 
هست. نکند بی انگیزگی و شاید منافع 
عده ای باعث می شود سامانه های 
اطالع رسانی تلفنی و پیامک در این 
اداره فعال نباشد مثال فرد باید هر هفته 
به این اداره زنگ بزنه ببینه برای مسکن 
ملی کاری باید انجام بدهد یا خیر؟ حتی 
دنبال  نیست و  به روز  سایتشون هم 

نیازسنجی و متناسب سازی نیست.

* سالم آوا ممنون که فریاد رسی، اوایل 
انقالب ۳ سال انقالب فرهنگی شد و 
دانشگاهها تعطیل شدن چه مشکلی 
پیش اومد نمیشد این ۶ ماهه اول سال 
که آنفلوآنزا و کرونا با هم مهمونمون 
هستن مدارس رو بازگشایی نمی کردن؟ 
آقایان  هستیم  کرونا  اوج  در  ما  االن 
اگه خدای  پرورش  و  آموزش  مسئول 
نکرده یک دانش آموز یا معلم به دلیل 
مردم  بایدپاسخگوی  کنه  فوت  کرونا 
باشید مردم ما دارن مثل برگ از درخت 

میریزن کسی نیست به دادمون برسه؟

دادستان  و  فقیه  ولی  نماینده  از   *
محترم که به موضوع گرانی ها ورود 
کرده اند تشکر می کنم هفته گذشته 
برای خرید جهیزیه به بازار رفتم اوال که 
کال مغازه ها جنسی نداشتند بعد هم 
خواستم سفارش بدم صاحب مغازه از 
تهران قیمت گرفت گفتند مثال 1000 
بخرم  که  کردم  مراجعه  عصر  تومان 
اگر  تومان  شده 1200  گفتند   مجددا 
می خواهید سفارش بدهیم واال گرانتر 
وضعی  چه  این  آخه  شد.  خواهد  هم 
هست که تو مملکت درست شده از 
صبح تا بعدازظهر باید قیمت 20 درصد 
جابه جا بشه؟ چطوری جهیزیه بگیریم 
برای بچه هامون و چطوری جوان ها به 

ازدواج امید داشته باشند؟ 

* از پرسنل اورژانس 115 تشکر می کنم 
که در نیمه شب با حضور سریع و گرفتن 
عالئم حیاتی با آگاهی کامل و صبوری 

زیاد باعث آرامش ما شدن.

* لطفا سازمان اتوبوس رانی سرویس ها 
را بیشتر کند برای هر سرویس ۴0 تا ۴5 
دقیقه باید معطل بشی، از یه طرف کرایه 
های تاکسی زیاده از طرف دیگه موقع 
اتوبوس شلوغ میشه  تعطیلی مدارس 
یه ذره به فکر قشر ضعیف باشین. در 
این وضعی که نباید دو نفر نزدیک هم 
باشن در برخی ساعات اتوبوس ها به قدر 

شلوغند که حتی جای ایستادن نیست.

 * خواهشمندیم نسبت به هم سطح کردن
 ورودی نرجس ۴ اقدام کنید که باعث 

خرابی جلوبندی ماشین ها می شود.

به  مراجعین  ما  پیام  لطفا  سالم،   *
دانشگاه بیرجند و شهرک فرهیختگان 
رو به اداره راه برسونید از بارندگی اوایل 
گذرد  می  ماه  یک  از  بیش  شهریور 
 ولی هیچ اقدامی نسبت به جمع آوری

 آبرفت موجود در جاده نشده است.

* سالم . کاظمیه 15 تپه خاکی هست 
لطفا رسیدگی کنید. چندساله می خوان 

آسفالت کنن هنوزکه خبری نشده.

تمامی  زحمات  از  قدردانی  ضمن   *
آتش نشانان ایثارگر و تبریک ۷ مهر 
روز آتش نشانی چرا وقتی مدیر عامل 
سازمان آتش نشانی به صراحت انبار 
شرکت نفت در حاشیه مهرشهر را بسیار 
پرخطر عنوان می کند، شرکت پخش 
فرآورده های نفتی استان نسبت به جا 
به جایی یا تامین ایمنی حداکثری برای 
جلوگیری از سرایت آتش که مورد تائید 
آتش نشانی است اقدام نمی کند؟ چرا 
ارزش  که  چیزی  آن  مسئولین  برای 
ندارد جان آدمی است؟ حتما می بایست 
حوادثی مانند پالسکو رخ دهد تا بعد 
به فکر چاره بیفتیم. منتظر پاسخ مدیر 

شرکت نفت استان هستیم.

* آوا جان خواهشا به شرکت گاز بگین 
زمستان از راه رسید اهالی شارقنج لوله 
کشی خیلی وقت انجام دادن اما علمک 
و کنتور وگازکشی انجام نمیدن با اوضاع 
کرونا میخوام بریم روستا مشکل داریم 
سردسیره و تمام روستاهای اطراف انجام 

شده اما نمیدانم کوتاهی از چیست. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

ذخایر معدنی استان 
بیش از ۱۳ میلیون تن 

افزایش یافت
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: ذخیره قطعی 
نخست  نیمه  در  استان  معدنی  مواد 
و  میلیون  میزان 1۳  به  جاری  سال 
10۴ هزار تن افزایش یافت. حجت 
ایمان طلب با اشاره به نقش پررنگ 
و موثر معادن در ایجاد اشتغال افراد 
بومی و مهاجرت معکوس به روستاها 
تصریح کرد: با صدور این تعداد پروانه 
در نیمه نخست امسال برای حدود ۸0 
نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است. با 
انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی که از 
سال ۹2 در استان خراسان جنوبی آغاز 
شد و شناسایی ظرفیت های معدنی 
نقطه   200 تاکنون  زمین  عمق  در 
امیدبخش معدنی با مساحت بیش از 
20 هزار کیلومتر مربع حاصل مطالعات 
استان  این  در  اکتشافی  پهنه های 
شناسایی شده است. براساس این نقاط 
امیدبخش، شرکت ها کارهای اکتشافی 
را ادامه می دهند و به محض اینکه به 
پروانه اکتشاف رسید و مشخص شد 
که چه ماده معدنی وجود دارد، واگذاری 
شد.  خواهد  انجام  مزایده  طریق  از 
خراسان جنوبی از استان های معدنی 

کشور به شمار می رود.

خبر ویژه

آیا تشدید نظارت
تنها راه حل مشکل

گرانی هاست ؟ 

بازار  کاسب  آوا.  روزنامه  به  سالم  با 
خواندم  روزنامه  در  و  هستم  بیرجند 
بحث گرانی ها و فشاری که به مردم 
می آید را با خبری که چاپ شده به 
گردن عدم نظارت بر بازار و به نوعی 
گرانفروشی کسبه انداخته اید و این به 
نظر من درست نیست. ما کسبه چه در 
دفاع مقدس و چه بعد از آن و چه حاال 
که در جنگ اقتصادی هستیم همیشه 
از مردم و برای مردم بوده ایم اما اینکه 
اشتباهات کالن اقتصادی در مملکت 
و تبعات آن را قرار باشد کاسبی بِِکشد 
که ماه هاست پول اجاره مغازه خود 
را هم در نمی آورد کم لطفی است. 
اینکه گفته اید نظارت بیشتر شود ما 
از  اصال قسمتی  موافق هستیم  هم 
واگذار  نظارتی  به مسئوالن  را  مغازه 
 می کنیم که بیایند دفتر و نماینده ای 
داشته باشند اما همان طور که آقای 
رئیس جمهور متاسفانه با دادن آدرس 
غلط کاخ سفید به مردم می خواهد بار 
مشکالت اقتصادی را از دوش خودش 
 بردارد، دادن آدرس گرانی ها هم به بازار 
بیرجند تقریبا همین ذهنیت را متصور 
در  بازار  از  تر  مظلوم  که  نماید  می 
شود.  نمی  پیدا  جایی  مملکت  این 
همشهریان عزیز تاریخ گواهی خواهد 
کرد که کسبه بیرجند نه تنها هیچ وقت 
فشاری بر جامعه وارد نکرده اند چه بسا  
با حمایت از اقشار محروم جامعه چه 
و چه  موردی  از طریق کمک های 
از طریق خدماتی که ارائه می کنند 
همیشه یاور جامعه بوده اند. اگر قرار 
است آدرسی داده شود به جای گشتن 
در دستگاه های اجرایی و نظارتی و 
کسبه استان ، مراجعه ای به حوزه تولید 
و قیمت تمام شده و عرضه و تحریم 
کاسبی  شود  مشخص  تا  شود   ... و 
که حالل وار جنس داخل مغازه را به 
قیمتی می فروشد آیا برای سفارش 
دوباره آن خودش دو برابر قیمت قبلی 
پول پرداخت نمی کند؟ آیا ما خرید 
ایم که  داده  با قیمت جدید  را  قبلی 
متهم گرانی ها هستیم؟ آیا من کاسب 
واریز  پولی  تا  برای خرید جنس  که 
نکنم جنس به من تحویل نمی شود 
و در فاصله بین سفارش و واریز پول ده 
بار قیمت عوض می شود مقصر گرانی 
هستم یا وضعیت اقتصادی کشور و 
تصمیم گیری های کالن آقایان در 
پایتخت؟ از آوای مردم خراسان انتظار 
جدی داریم در این خصوص گزارشی 
بدانند که  تا مردم حداقل  تهیه کند 

مقصر این مسائل کیست. 
م . ل از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

صادرکنندگان  استان از مشکالت می گویند
ابالغ بخشنامه های متعدد و وجود نواقصی 
صادرکنندگان  ارزی،  تعهدات  قانون  در 
خراسان جنوبی را با مشکالت زیادی اعم 
از تعلیق کارت بازرگانی روبه رو ساخته و در 
انتظار چاره جویی متولیان هستند. این روزها 
نوشتن و گفتن از مشکالت صادرکنندگان و 
فعاالن اقتصادی مسئله ای تازه نیست چراکه 
دردسرهای  از  اعم  مشکالتی  از  دیرباز  از 
بانکی، مالیات، نبود نقدینگی رنج می برند.
اگرچه تاکنون جلسه های زیادی در راستای 
رفع مشکالت تعهدات ارزی صادرکنندگان 
فعاالن  از  عده ای  هم  باز  اما  شده  برگزار 
بررسی  بر  مبنی  جلسه ای  طی  اقتصادی 
مشکالت تعهدات ارزی صادرکنندگان گرد 
اندیشی  و هم  با هم فکری  تا  آمدند  هم 

راهکاری اساسی بیاندیشند.

سردرگمی صادرکنندگان
در پیچ و خم بخشنامه ها

اتاق  واردات  و  صادرات  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی بیرجند در این جلسه رفع تعهدات 
ارزی را مشکلی سراسری دانست. علیرضا 
بیشتر  هرچه  همکاری  خواستار  زر  خامه 
وزارت صمت با صادرکنندگان شد و افزود: 
در شرایط پیش رو فعاالن اقتصادی حمایتی 
برای رفع مشکالت نمی شوند. وی با اشاره 
به مشکالت پیش روی پیله وران در خراسان 
جنوبی بیان کرد: اگر پیله وران در مرز فعالیت 
پیش  زیادی  مشکالت  باشند،  نداشته 
روی صادرات قرار می گیرد. خامه زر تنوع 
بخشنامه ها را یکی از مهم ترین مشکالت 
پیش روی صادرکنندگان دانست و افزود: بر 
اساس بخشنامه، تا 1۶ مرداد ماه سال ۹5 
تعهدات ارزی، ریالی بود. رئیس کمیسیون 
صادرات اتاق بازرگانی بیرجند افزود: بر اساس 
بخشنامه دیگری، به صادرات تا سقف یک 
میلیون یورو، تعهدات ارزی تعلق نمی گرفت. 
وی با بیان اینکه همچنین در بخشنامه ای 
محصوالت کشاورزی معاف از رفع تعهدات 
ارزی هستند، افزود: بسیاری از صادرکنندگان 
به پشتوانه این بخش نامه ها صادرات انجام 

داده اند. خامه زر افزود: اما از ابتدای سال ۹۷ 
تعهدات  رفع  مشمول  صادرکنندگان  تمام 
زیادی  مشکالت  امر  این  که  شده  ارزی 
تعلیق  از  انتقاد شدید  با  را منجر شد. وی 
کارت های بازرگانی فعاالن اقتصادی با سابقه 
از متولیان خواستاریم در  بیان کرد:  استان 

راستای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

مرزنشینان در گرداب مشکالت

رئیس دایره عملیات ارزی یک بانک عامل 

صادرکنندگان  کرد:  بیان  جلسه  این  در 
می توانند از سه روش اعم از خرید اسکناس، 
سامانه نیما و از طریق کوتاژهای صادراتی 

تعهدات ارزی شان را پرداخت کنند.
اینکه  بیان  با  نژاد  شجاعی  عبدالمحمد 
کوتاژ  ثبت  امکان  جاری  سال  تیرماه  از 
صادراتی وجود ندارد، افزود: در حال حاضر 
صادرکنندگان می توانند برای رفع تعهدات 
ارزی، اسکناس را برای ثبت در سامانه سنا 
به بانک تحویل دهند با این تفاوت که نرخ 

آن نسبت به سال گذشته تغییر کرده است.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی 
هم در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر 

1۴ تعاونی مرزنشین در استان وجود دارد. 
اسعد زاده سهم صادرات شرکت های چهار 
میلیون   ۳5 را  مرزنشین  تعاونی های  گانه 
دالر عنوان کرد و افزود: صادرات مرزنشینان 
از  بنابراین برخی  مشروط به واردات است 

تعاونی ها با مشکالتی مواجه شده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه شرکت 
تعاونی مرزنشینان با مشکالت رفع تعهدات 
گفت:  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  ارزی 
روی  پیش  اساسی  مشکل   2۳ همچنین 

مرزنشینان بوده که رفع آنها نیازمند برگزاری 
جلسه ای ویژه است.

صادرات اجباری 
مرزنشینان حذف شود

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی 
تاکید کرد: از مسئوالن خواستاریم در کارگروه 
ماده 12 نماینده ای مجرب، کارشناس و آگاه 
زاده  اسعد  شود.  دعوت  مرزنشینان  بین  از 
و  شد  اجباری  صادرات  حذف  خواستار 
افزود: همچنین در راستای رفع مشکالت 
مرزنشینان باید قانون ساماندهی مرزنشینان 
بازنگری شده و موانع موجود در آن رفع شود. 

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این 
خصوص بیان کرد: سهمیه ای که در کارگروه 
ماده 12 برای تعاونی های مرزنشینان در نظر 

گرفته می شود، مربوط به واردات است.
سعید بهشتی راد با بیان اینکه پیله وران قبل 
از صادرات، باید واردات داشته باشند، افزود: 
آن دسته از تعاونی هایی که گرفتار مشکالت 
رفع تعهدات ارزی شده اند، در ابتدا صادرات 
در  است  نیاز  داد:  ادامه  وی  داشته اند. 

کارگروه ماده 12 نماینده ای از تعاونی های 
مرزنشین دعوت شود. سید حسین خیریه، 
در  هم  تولیدی  کارخانه  یک  مدیرعامل 
این جلسه بیان کرد: خواستاریم شرایطی 
مهیا شود تا دولت صادرات کارخانجات را 
در قبال واردات مرزنشینان از طریق یک 

بازارچه و به صورت تهاتر بپذیرد.

تراز تجاری با افغانستان برقرار شود

بهرام محمدی، یکی دیگر از فعاالن اقتصادی 
در استان هم در این جلسه بیان کرد: تا ۳1 
تیرماه سال جاری رفع تعهدات ارزی بدون 
هیچ مشکلی از طریق بانک قابل انجام بود. 

وی خواستار تمدید مهلت پرداخت تعهدات 
ارزی به مدت سه یا شش ماه شد و افزود: 
کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به 
دلیل عدم پرداخت تعهدات ارزی تعلیق شده 
که نیازمند توجه است. محمدی خواستاری 
افغانستان  ایجاد تراز تجاری بین استان و 
شد و افزود: در حال حاضر سهم زیادی از 
صادرات استان به بازار افغانستان تعلق دارد و 
در مقابل واردات اندکی داریم. وی ادامه داد: 
این در حالی است که بسیاری از محصوالت 
افغانستان مانند ذرت در استان هلمند دارای 
کیفیت خوبی است. محمدی تاکید کرد: اگر 
از شرایط کنونی  افغانستان  با  تراز تجاری 
خارج شود، بسیاری از مشکالت پیش روی 

صادرکنندگان رفع می شود.

مهلت رفع تعهدات ارزی
 تمدید شود

اقتصادی  فعاالن  دیگر  از  خاتمی  نرگس 
باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  استان  در 
در حال حاضر  افزود:  باشد،  اقتصاد  ستون 
صادرکنندگان با مشکالت زیادی رو به رو 
اندیشی  آنها چاره  رفع  برای  باید  بوده که 
شود. خاتمی با بیان اینکه باید به دنبال خلق 
ثروت با استفاده از توان واحدهای تولیدی 
باشیم، اظهار کرد: به چالش کشیدن فعاالن 
اقتصادی در شرایط مختلف مشکلی را حل 
نمی کند. رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت 
جلسه  این  در  هم  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
صادرکنندگان  حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
برگشت  عواقب  از  صادرات  و  تولید  برای 
ارز می هراسند. وی خواستار توجه به عواقب 
ابطال کارت های بازرگانی شد و افزود: اگر 
واحدهای تولیدی زمین گیر شوند به راحتی 
امر  این  که  گردند  برنمی  تولید  چرخه  به 
نیازمند توجه ویژه است. یوسفی، عضو هیئت 
رئیسه اتاق تعاون استان هم در این جلسه 
خواستار تمدید مهلت پرداخت تعهدات ارزی 
شد و افزود: طی برگزاری کمیته ای مقرر شده 
کالسی آموزشی ویژه بازرگانان با همکاری 

اتاق های تعاون و بازرگانی برگزار شود.

سردرگمی صادرکنندگان خراسان جنوبی در پیچ و خم بخشنامه ها

 آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی و ترازنامه شرکت 
برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 به تصویب رسید. 2 - شرکت تعاونی دامداران پیام دام خوسف با 
شناسه ملی 10360028070 با نمایندگی آقای مهدی قاسمی با کد ملی 0652231845 به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره 1735 با شناسه ملی 
 10380152313 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و شرکت سهامی زراعی خضری ثبت شده 
به شماره 12 با شناسه ملی 14000242783 با نمایندگی آقای ابوالفضل زارع فرد با کد ملی 0652225883 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )990599(

تاسیس شرکت آرا تجارت رامیار کویر )سهامی خاص( در تاریخ 1399/06/20 به شماره ثبت 6330 
به شناسه ملی 14009423637 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه و تولید و بسته بندی و پخش و فروش 
کلیه فرآورده های غذایی، خشکبار، حبوبات ، چای و قند و شکر و برنج و لبنیات. صادرات و واردات و 
خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. انجام پروژه های عمرانی از قبیل: امور پیمانکاری مربوط 
به کلیه ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی. انجام امور پیمانکاری مربوط 
به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه 
های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب و انشعابات آن ،کانال های انتقال آب و 
شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی. عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه 
های آب و فاضالب . انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها،آزادراه 
ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راه های زیر زمینی 
و سیستم های حمل و نقل شامل)تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات 
آسفالت. انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های 
برق و تاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم های کنترل برق و ابزار 
دقیق. انجام امور تاسیساتی از قبیل: پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب نفت،گاز، برق(،شبکه 
گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات و 
تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب(و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب 
و فاضالب،وسایل انتقال)آسانسور پله برقی(، سیستم های خبر و هشداردهنده،تجهیزات آشپزخانه و 
سلف و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی،شبکه های رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی)سندپالست(، 
حفاظت کاتودی،پوشش)الینینگ(،ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات مربوط به ساخت و جوشکاری درب 
و پنجره و جوشکاری اسکلت ساختمان. انجام کلیه خدمات مربوط به نقشه برداری و محوطه سازی. 
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 ))فرعی1مالصدرا(( ، کوچه فرعی4]میرداماد3[ ، پالک 2 ، طبقه سوم کدپستی 
9717418386 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 2274/3403/99 مورخ 1399/06/06 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه قدس با کد 3403 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مهران مختاری مسینائی 
به شماره ملی 3610390514 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم معصومه 
مختاری مسینائی به شماره ملی 3621734600 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم میترا مختاری مسینائی به شماره ملی 3622007303 
به سمت عضو 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 خانم معصومه مختاری مسینائی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . بازرسان: خانم مژده مختاری مسینائی به شماره ملی 
3610029579 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای عبدالمجید ساالری طبس به 
شماره ملی 5239635412 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 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )983543(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1414 و شناسه 
ملی 10360031327 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: کلیه فعالیت ها 
در زمینه کشاورزی، دامداری، دامپروری و پرورش طیور ) مرغ مادر گوشتی و تخم گذار، نیمچه گوشتی پولت، 
مرغ تخم گذار، مرغ اجداد مرغ الین ( - تولید و واردات و صادرات دارو، واکسن، انواع سمومات، مواد بیولوژیک 
و مکمل و کنستانتره های دام و طیور- تولید و واردات و صادرات جوجه های یکروزه گوشتی، تخم گذار، مادر، 
تخم مرغ خوراکی و نطفه دار و مواد اولیه غذایی و انسانی و دامی و سمومات و انواع کنستانتره ماشین آالت و 
ادوات به طور مستقیم و غیر مستقیم و یا قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی و 
اعطاء نمایندگی به آنان - احداث و تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی در زمینه های فوق و انجام 
هرگونه معامالت تجاری صنعتی و تخصصی مربوط به نوع شرکت- تولید انواع دان و خوراک دام و طیور و 
آبزیان و مکمل ها و کنستانتره دامی و طیور و سویا فول فت یا سویای پرچرب - مشارکت و اجاره واحدهای 
مذکور- اجاره و خرید زمین و خرید ماشین آالت از داخل و خارج از کشور و کشت علوفه به هر مقدار- کشتار 
، بسته بندی ، قطعه بندی مرغ و انواع طیور )بوقلمون ، بلدرچین،کبک،مرغابی ،قرقاول،غاز (- کشتار ، بسته 
بندی و قطعه بندی شترمرغ و انواع دام سبک و سنگین )گاو ،گوساله ،گوسفند ، بز ( - صادرات و واردات انواع 
دام سبک و سنگین به صورت زنده ،گوشت گرم و گوشت منجمد - صادرات و واردات انواع طیور به صورت 
زنده و گوشت گرم و منجمد -صادرات و واردات انواع ماهی و میگو و سایر آبزیان به صورت زنده، گوشت گرم و 
گوشت منجمد - فراوری، بسته بندی و قطعه بندی انواع ماهی و میگو و سایر آبزیان حالل گوشت – بازرگانی 
و خرید و فروش انواع گوشت سفید و قرمز به صورت بسته بندی و فله،گوشت گرم و گوشت منجمد - خرید 
و فروش و صادرات و واردات انواع پروتئین ها و فراورده های پروتئینی -خرید و فروش، واردات و صادرات انواع 
گوشت های طعم دار فراوری شده و کبابی - خرید و فروش و تولید انواع تخم مرغ خوراکی و نطفه دار )صنعتی 
،محلی،ارگانیک (- خرید و فروش و تولید انواع فراورده های گوشتی )سوسیس،کالباس،همبرگر،انواع ژامبون ها 
( و انواع کنسرو های مختلف - واردات خط تولید کشتارگاه طیور و دام های سبک و سنگین و واردات خطوط 
بسته بندی و قطعه بندی های مربوطه و انواع ماشین آالت سردخانه ، نگهداری و تونل انجماد – ایجاد فروشگاه 
های پروتئینی برای فروش محصوالت مختلف در شهر های مختلف - ایجاد نمایندگی های فروش نهاده های 
مرغداری در شهر های مختلف - توزیع سهمیه های دولتی نهاده در میان مرغداران گوشتی، تخم گذار، مرغ 
مادر - خرید و فروش انواع مرغ زنده ، مرغ مادر ، پولت تخم گذار ، مرغ محلی و سایر طیور - کشتار امانی انواع 
مرغ زنده ، مرغ مادر، پولت تخم گذار، مرغ محلی و سایر طیور و انواع دام سبک وسنگین در کشتارگاه های 
 مختلف- اجاره انواع کشتارگاه های دام و طیور و سالن های بسته بندی دام و طیور و آبزیان – تاسیس و اجاره انواع 
 سردخانه و تونل های انجماد و نگهداری - واردات وصادرات کلیه اقالم مجاز و فروش آن در داخل.پس از اخذ مجوزهای

 الزم درصورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت 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 )990771(



موفقیت و انرژی

کاهش استرس 

عمر طوالنی با دوستان پایدار

دوست  داشتن  ارزش  زیادی  بسیار  تحقیقات 
را ثابت کرده است البته نه فقط در شبکه های 
دانشگاه  در  که  تحقیقی  اساس  بر  اجتماعی. 
ازدواج  شد  مشخص  گرفت  صورت  آکسفورد 
کردن خطر مرگ به دلیل بیماری قلبی را پایین 
می آورد. همچنین داشتن یک شریک در زندگی 
باعث می شود فرد بیشتر به فکر سالمتی خود و او 
باشد. در مورد داشتن تعدادی دوست نیز همینطور 
است: تحقیقات محققان استرالیایی نشان می دهد 
کسانی که تعداد زیادی دوست دارند 22 درصد 
بیشتر از کسانی که دوستان کمی دارند عمر می 
کنند. داشتن روابط صمیمی و مثبت برای رفاه هر 

شخصی ضروری است.

راهکارهای برای کاهش استرس

در بیشتر مواقع فرد در مقابل استرس احساس 
ضعف می کند اما تحقیقات نشان می دهد اقدامات 
با  برای مقابله  بسیاری وجود دارد که می توان 
استرس انجام داد. به گفته متخصصان راه حل 
مورد نظر فرار از احساسات منفی و دردناک نیست 
بلکه باید چگونگی واکنش ذهن و بدن را تغییر داد. 
- آرام کردن سیستم عصبی با واکنش های آرام 
کننده: واکنش های آرام بخش اقداماتی است که به 
طور مستقیم با افزایش استرس، تنش و درد مقابله 
می کند. برای این منظور تنفس دیافراگمی یا دیگر 

تمرینات تنفسی یوگا توصیه می شود.
این روش های آرامش بخش از طریق کاهش 
فشار خون، ضربان قلب و گرفتگی ماهیچه ای 
سیستم عصبی را آرام می کنند. زمانیکه ذهن در 
وضعیت استرس باشد تنفس سخت می شود. اما 
بررسی ها نشان می دهد زمانی که فرد آگاهانه 
تنفس خود را تغییر دهد می تواند به سرعت تغییر 

احساسات خود را حس کند. 
- مدیتیشن )مراقبه(: مدیتیشن هم تکنیک دیگری 
است که واکنش آرام سازی را در پی دارد. اسکن 
مغزی افرادی که به طور مرتب مدیتیشن انجام 
می دهند نشان دهنده کاهش فعالیت در بخش هایی 
از مغز است که با درد مرتبط است. همچنین فعالیت 
را در بخش هایی از مغز افزایش می دهد که با تنظیم 
احساس ارتباط دارد.افرادی که دچار درد مزمن 
یا استرس هستند با انجام مدیتیشن، احساس 
درد روی آنان تاثیر کمتری دارد. زمانیکه تنفس 
دیافراگمی و مدیتیشن به طور مرتب انجام شود 
ذهن و بدن آموزش می بیند تا در برابر عوامل 

استرس زا کمتر واکنش نشان دهد.

فلفل سیاه  و خاصیت ضد التهابی

فلفل سیاه هم خواص خاص خودش را برای 
سالمتی دارد. این ادویه معروف و تند و ُپرطرفدار 
عالوه بر خوش طعم تر کردن غذا، کاربرد پزشکی 
نیز دارد. ضمناً فلفل سیاه به عنوان یک نگهدارنده 

نیز به کار می رود و در عطرسازی نیز مورد استفاده 
دارای خواص  مانند زردچوبه  فلفل سیاه  است. 
ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است و همین باعث 
شده در کنترل بیماری های التهابی و کاهش آسیب  

رادیکال های آزاد، مفید و مؤثر باشد.

سیگار کشیدن را ترک کنید 

سیگار کشیدن تنها باعث سرطان ریه نمی شود، 
بلکه باعث بیماری های قلبی و ایجاد خطر سرطان 
برای تمام اعضای بدن می شود. حتی اگر روزی 
فقط یک سیگار نیز بکشید ممکن است 15 سال 

از عمر خود را تلف کنید. اگرچه با ترک سیگار نمی 
توان ریه ها را به همان حالت سابق خود بازگرداند 
اما ریسک بیماری های ناشی از سیگار را بسیار کم 
می کند.همچنین مصرف سیگار احتمال ابتال به 

کرونا را در افراد بیشتر می کند.

بهتر  بخوابید تا جوان بمانید

در تحقیقی مشخص شد خواب خوب بر جوان 
ماندن تاثیر مستقیم دارد. در این تحقیق دو گروه 
که یکی کمتر از 6 ساعت و دیگری 8 ساعت 
هم  با  خوابیدند  می  شب  طول  در  بیشتر  یا 

 مقایسه شدند. بعد از یک هفته کسانی که خوب 
می خوابیدند کمتر خمیازه می کشیدند و 711 ژن 
در آنها تغییر کرده بود، ژنهایی که روی سوخت و 
ساز، التهاب و ایمنی تاثیر داشتند و می توانند خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و چاقی را افزایش دهند.

از قهوه خود لذت ببرید 

خبر خوب برای کسانی که قهوه دوست دارند 
این است که محققان به این نتیجه رسیده اند 
نوشیدن قهوه به صورت متعادل می تواند بدن 
را در برابر دیابت، سیروز کبدی و سرطان کبد 

 محافظت کند. محققان به این نتیجه رسیدند 
که نوشیدن 3 فنجان قهوه در روز می تواند 
دهد.  کاهش  را  قلبی  های  بیماری  خطر 
فراموش نشود در مصرف قهوه نیز باید رعایت 

اعتدال را داشته باشید

قلیان کرونا را افزایش می دهد

استفاده از قلیان مشترک باعث افزایش صد در 
صدی انتقال کرونا می شود. معاون مرکز سالمت 
و محیط کار وزارت بهداشت گفت: هزار و ۴52نفر 
از همکاران بهداشت محیط تاکنون در کشور به 

بیماری کووید 1۹- مبتال شده اند که برخی از آنها 
بهبود یافته و برخی هنوز درگیر بیماری در مراحل 
حاد هستند. حجم عمده ای از واحدهایی که پلمپ 
شده اند، سفره خانه هایی هستند که مواد دخانی 

عرضه  می کردند. 

وقتی صبح ها پیاده روی می کنید بدن شما تمایل بیشتری برای چربی سوزی دارد، به 2 دلیل: پایین 
بودن سطح قند خون، بدن را مجبور می کند به دنبال منابع دیگری برای تأمین انرژی بگردد، بنابراین از 
ذخایر چربی به عنوان سوخت استفاده می کند.میزان هورمون هایی که چربی سوزی را تسریع می کند 
)مانند کورتیزول( صبح ها باالتر است، همچنین کسانی که صبح ها ورزش می کنند، تمایل بیشتری به 
پیگیری تمرینات شان دارند و بهتر می توانند به برنامه ی ورزشی خود پایبند بمانند و برای مدت طوالنی 
آن را ادامه بدهند.برای بعضی ها ورزش کردن در صبح راحت تر است چون اعصر خسته اند و تمایلی به 

تمرین و ورزش ندارند و این مناسب است و باعث چربی سوزی می شود

دانشمندان هلندی با بررسی آسانسورهای بیمارستانی دریافتند قطرات آلوده به ویروس کرونا تا چه مدت 
می تواند درون فضای آسانسور پخش باشد. طبق یک مطالعه جدید، ذرات ویروس کرونا ناشی از سرفه 
و قطرات تنفسی در صورت بسته بودن درها می تواند تا نیم ساعت داخل آسانسور در هوا پخش باشد. 
متخصصان دانشگاه آمستردام هلند آزمایشاتی را دنبال کردند و مسیر سرفه ها را داخل آسانسور بیمارستانی 
پیگیری کردند تا مشخص کنند دوام آن ها در شرایط مختلف تا چه حدی است. وقتی درهای آسانسور 
بسته می ماند، قطره آلوده می تواند تا نیم ساعت در فضای آسانسور باشد، اما اگر درهای آسانسور مداوم باز 

باشد قطره های آلوده در مدت چهار دقیقه از بین می رود پس باید گاهی در آن را باز نگه داشت.

کرونا در آسانسور چقدر زنده می ماند؟بهترین زمان پیاده روی برای الغری

جالل الدین محمد بلخی معروف به مولوی و موالنا و رومی 
ششم ربیع االول سال 60۴ هجری در شهر بلخ دیده به 
ایرانی تبار  از مشهورترین شاعران  مولوی  جهان گشود. 
پارسی گوی است. تاریخ این چنین می نویسد که روزی 
شمس وارد مجلس موالنا می شود. در حالی که موالنا در 
کنارش چند کتاب وجود داشت. شمس از او می پرسد اینها 
چیست؟ موالنا جواب می دهد قیل و قال است. شمس 
می گوید و تو را با اینها چه کار است و کتاب ها را برداشته در 

داخل حوضی که در آن نزدیکی قرار داشت می اندازد.

موالنا با ناراحتی می گوید ای درویش چه کار کردی برخی 
از این کتاب ها از پدرم رسیده بوده و نسخه منحصر به 
فرد می باشد و دیگر پیدا نمی شود؛ شمس تبریزی در این 
حالت دست به آب برده و کتاب ها را یک یک از آب بیرون 
می کشد بدون اینکه آثاری از آب در کتاب ها مانده باشد. 
این چه سّری است؟ شمس  با تعجب می پرسد  موالنا 
جواب می دهد این ذوق و حال است که تو را از آن خبری 
نیست. از این ساعت است که حال موالنا تغییر یافته و به 
شوریدگی روی می نهد و درس و بحث را کنار می گذارد و 

شبانه روز در رکاب شمس تبریزی به خدمت می ایستد. 
.هر چند مولوی در طول زندگی شصت و هشت ساله 
خود با بزرگانی همچون محقق ترمذی، شیخ عطار، کمال 
الدین عدیم و محی الدین عربی حشر و نشرهایی داشته 
و از هر کدام توشه ای براندوخته ولی هیچکدام از آنها مثل 
شمس تبریزی در زندگی اش تاثیر گذار نبوده تا جایی 
که رابطه اش با او شاید از حد تعلیم و تعلم بسی باالتر 
رفته و یک رابطه عاشقانه گردیده چنانکه پس از آشنایی 
با شمس، خود را اسیر دست و پا بسته شمس دیده است.

8 مهرماه ، روز بزرگداشت مولوی

سه شنبه 8 مهر  13۹۹ * شماره  ۴7۴1
4

یاد یاران

)شهید سید احمد علی آبادی، بیرجند(: پدر و مادر و همسر عزیزم امیدوارم که مرا حالل کنید و مرا ببخشید که نتوانستم وظیفه ام را نسبت به شما انجام دهم و از همه اقوام و 
خویشان و دوستان مي خواهم که حاللم کنند و بر من آسان بگیرید تا خدا بر شما آسان بگیرد. یاري امام را فراموش نکنید.
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با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

برگ سبز خودروی لیفان تیپ )سی سی ۱۸۰۰( ۶۲۰ 
به شماره پالک ۱۹۴ س ۱۳ ایران ۱۲ به نام پریسا 
آرامش به کد ملی ۰۹۴۰۹۷۶۷۷۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ صبا 
 )جی، تی، ایکس(  به شماره پالک ۹۴۵ ط ۲۱ ایران ۵۲ 
به نام غالمحسین آهوی به کد ملی ۰۸۵۸۹۵۵۰۱۶ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

برگ سبز و سند خودروی پراید تیپ ۱۳۲ 
به شماره پالک ۹۸۴ د ۹۲ ایران ۳۶ 

به شماره موتور ۲۹۰۰۶۴۹ و شماره شاسی 
S۱۴۲۲۲۸۸۰۷۰۹۷۵ به نام زهرا حسین زاده 

به کد ملی ۰۹۳۹۹۷۶۹۴۳ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

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

۰9157563875 - 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

از تولید به مصرف )کیفیت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

و صنوف مختلف می باشد.
آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % تلفن: 32357477 - 09151614049  
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق( الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم.

یم ۰۹۱۵۶۶۸۴۸۶۸
ند

زم
نیا به یک منشی ساده خانم جهت کار 

دفتری نیازمندیم.
۰۹۱۵۸۱۳۸۱۱۳ / ۰۵۶۳۲۳۷۱۳۱۵- غالمی یم

ند
زم

نیا

به یک مدرک پایه ۲ نظارت عمران 
جهت آزمایشگاه جوش و بتن نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۲۷۶۰۰ / ۰۹۱۵۳۶۱۳۷۳۳ - عابدینی   م
دی

من
یاز

ن

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

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

ف

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز،
 اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۳ سال ضمانت 

        بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲۸                   تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 6۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰9153617611 -۰5632۰44449

ی
ود

فق
مدرک کارشناسی اینجانب مهدی جهانشاهی م

جواران در رشته مهندسی عمران - عمران با 
شماره دانشجویی ۸۷۰۲۳۸۹۴۱  و شماره شناسایی 
۳۸۷۰۰۵۹۴ و کد ملی ۲۹۸۰۱۹۷۶۳۷ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شروع آموزش نوآموزان پیش دبستانی 
به صورت غیرحضوری

دستورالعمل طرح ملی پوشش سراسری نوآموزان 
و آموزش مجازی پیش دبستانی رایگان، به ادارات 
شهرستان ها و مناطق استان ابالغ شد. محمد علی 
واقعی، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: 
آموزش پیش دبستانی در سال تحصیلی جاری 
به صورت غیرحضوری بوده و فقط گروه هدف 

کودکان ۵ سال تمام را دربرمی گیرد. 

۲۷ پروژه بهداشتی خراسان جنوبی 
در دست اجراست

ایرنا - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
پروژه   ۲۷ حاضر  حال  در  گفت:  بیرجند 
فیزیکی ۵۸  پیشرفت  میانگین  با  بهداشتی 
درصد در نقاط مختلف استان در دست اجرا 
است. کامبیز مهدی زاده افزود: برای تکمیل 
این پروژه ها ۳۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال 
 ۱۲۰ نیز  تجهیزات  تامین  و  خرید  برای  و 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است. 

توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

۱.۳میلیارد برای مبارزه با کرونا به مدارس خراسان جنوبی اختصاص یافت

۱۹  درصد کانون های گرد و غبار استان در وضعیت شدید است

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: یک 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان برای مبارزه با کرونا 
و خرید مواد ضد عفونی بین مدیریت های 
آموزش و پرورش استان توزیع شده است. به 
گزارش مهر، محمد علی واقعی یکشنبه شب 
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
شهرستان  توسعه  برای  اینکه  از  فردوس 
فردوس همه دستگاه های دولتی نگاهشان 
به سمت فضاهای آموزشی است تا در اختیار 
آنها قرار گیرد انتقاد کرد و گفت: در حالی که 
در فردوس با کمبود فضای آموزشی مواجه 

هستیم متاسفانه برخی از فضاهای آموزشی ما 
در اختیار سایر ارگان ها قرار دارد و هنوز نیز از 
ما انتظار دارند تا این همکاری ادامه یابد. وی 
شیب تند بازنشستگی فرهنگیان در چند سال 
آینده را یادآور شد و تاکید کرد: در حال برنامه 
ریزی هستیم تا با استفاده از افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشگاه فرهنگیان و ماده مکمل ۲۸ 
این بحران نیروی انسانی را جبران کنیم درغیر 
این صورت با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
نیز در این جلسه گفت: در حالی که سرانه 

فضاهای آموزشی در کشور ۵.۲ درصد است 
نشان  را  درصد  استان ۷.۲۳  در  مقدار  این 
می دهد. محمود چاوشان باالترین مدارس 
تخریبی استان را متعلق به فردوس دانست و 
افزود: در حال حاضر ۷ مدرسه با ۲۶ کالس 
درس در استان در حال اجراست که نیازمند 
۱۵ میلیارد تومان اعتبار است. وی قول مساعد 
داد نسبت به تکمیل زمین چمن مصنوعی 
هنرستان فردوس و کمک ۱۵۰ میلیون تومان 

به تجهیز مدارس این شهرستان اقدام نماید.
رئیس آموزش و پرورش فردوس نیز کسب 

رتبه ۷ کنکور سراسری، ۹ رتبه زیر ۱۰۰ و ۸۰ 
رتبه زیر ۱۰۰۰ را از افتخارات دانش آموزان 
فردوس در کنکور امسال برشمرد و افزود: در 
بخش پرورشی، قرآنی و آموزشی نیز دانش 
آموزان فردوس در سطح استان و کشور خوش 
درخشیدند.محمد ناظری کمبود شدید نیروی 
انسانی و مدارس تخریبی را دو مشکل مهم 
پیش روی آموزش و پرورش فردوس برشمرد 
و اضافه کرد: تا سال ۱۴۰۳، ۴۴۶ نفر از معلمین 
ما به افتخار بازنشستگی نائل می شوند که اگر 
تدبیری اندیشیده نشود با بحران نیروی انسانی 

مواجه خواهیم شد.
بر  نیز  فردوس  فرماندار  حمید حالج مقدم 
افزایش سهمیه شهرستان فردوس در دانشگاه 
فرهنگیان برای جبران کمبود نیروی انسانی 

مذکور تاکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
گفت: ۱۹ درصد از کانون های داخلی گرد و غبار 
استان در وضعیت فرسایش شدید یا خیلی شدید 
قرار دارد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی 
استانداری خراسان جنوبی، حسن اکبری در 
دومین نشست کارگروه مقابله با پدیده گرد و 
غبار استان در سال جاری که به ریاست معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، با 
اشاره به مطالعات منشاءیابی داخلی فرسایش 
بادی، توفان های ماسه و گرد و غبار کل کشور 
که توسط ستاد ملی مقابله با گرد و غبار از سال 
۱۳۹۷ شروع شد، افزود: این مطالعات با نگاه 
آمار  و  اطالعات  از  بهره گیری  و  همه جانبه 

هواشناسی و داده های ماهوره ای و سنجش از 
دور و به کارگیری داده ها و یافته های زمینی 
انجام شده است. وی گفت: در این مطالعه 
زمینه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار به 
صورت علمی و با اولویت های مشخص فراهم 
شده است.  مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اظهار کرد: براساس مطالعات مذکور 
مساحت کانون گرد و غبار استان پنج میلیون 
اگرچه  که  بوده  هکتار  و ۵۹۷  هزار  و ۱۷۳ 
کانون های گرد و غبار با شدت زیاد و خیلی 
زیاد مساحت نسبتا کمی حدود ۱۹ درصد از 
کل کانون های داخلی را دارا هستند ولی نقش 
قابل توجهی در انتشار ذرات گرد و غبار دارند.

وی افزود: براساس نتایج حاصل از این طرح و 
شناسایی کانون های داخلی گرد و غبار و شدت 
غبار خیزی آن، اقدامات کنترل گرد و غبار 
در استان انجام خواهد شد و این مطالعات به 
عنوان ابزار مدیریتی در جهت بخشی راهکارها 
و اقدامات پیشگیرانه، اصالحی و احیایی مقابله 
در  استفاده  مورد  کانون ها  در  غبار  و  با گرد 
تصمیم گیری ها خواهد بود. اکبری گفت: سال 
گذشته از محل صندوق توسعه ملی در حوزه 
مقابله با پدیده گرد و غبار بیش از ۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار به محیط زیست استان اختصاص 
یافت که بین دستگاه های مختلف توزیع شد تا 
هر دستگاه به تناسب وظایف خود، اقداماتی را 

برای کاهش گرد و غبار انجام دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در 
این نشست تاکید کرد: مدیران استان به دنبال 
جذب کامل اعتبارات مقابله با بیابان زایی و 
کاهش گرد و غبار باشند. سید کمال الدین 
اقدام عملی در  میرجعفریان گفت: مدیران 
زمینه جذب کامل اعتبارات مقابله با بیابان زایی 
و کاهش گرد و غبار انجام دهند و زمان را از 
دست ندهند. وی با اشاره به اینکه پدیده گرد 
و غبار ارتباط مستقیم با سالمت مردم دارد، 
متذکر شد: نیاز است مسئوالن دستگاه های 
اجرایی همه تالش خود را برای ارائه گزارش 
به کار  برای کاهش گرد و غبار،  راه حل  و 

گیرند. معاون استاندار تصریح کرد: کم کردن 
پوشش  توسعه  هوا،  با  خاک  تماس  سطح 
پروژه های  اجرای  و  نهال  کاشت  گیاهی، 
که  است  راهکارهایی  جمله  از  آبخیزداری 
باید مورد تاکید قرار گیرد.  در این کارگروه 
هریک از دستگاه های مشمول دریافت اعتبار 
این حوزه  اقدامات خود در  ارائه گزارش  به 
پرداختند و عنوان شد سه دستگاه اداره کل 
حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان 
در جذب کامل اعتبارات سال ۹۸ و اجرایی 
کردن همه برنامه ها در حوزه مقابله با پدیده 

گرد و غبار موفق عمل کرده اند.

۳۱۷۷نفر، آمار مجموع مبتالیان به کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما  - آمار مبتالیان به کرونا در استان به ۳۱۷۷نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تا کنون در خراسان جنوبی ۱۵هزار آزمایش کرونا انجام شده که از این تعداد، 
۱۱هزار و ۸۳۱مورد منفی و ۳هزار و ۱۷۷آزمایش مثبت بوده است.دکتر دهقانی افزود:هم اکنون ۱۵۸بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری اند که ۵۲نفر آنان مبتال به کرونایند.وی 
گفت:از ۵۲بیمار مبتال به کرونا در استان، ۱۳نفر در بخش های مراقبت ویژه بستری اند که حال دو نفر از آنان وخیم است. تعداد فوتی های کرونا در خراسان جنوبی همچنان ۱۶۰مورد است.

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس   *
عزاداری  مراسم  برگزاری  از  بیرجند 
امام حسین)ع( در محل موقوفه امام 
در  روز  مدت ۶۰  به  بیرجند  رضا)ع( 

راستای اجرای نیت واقف خبر داد.
*مدیر آموزش و پرورش بیرجند گفت: 
در  بیرجند  شهرستان  دانش آموزان 
آزمون سراسری سال ۹۹ بیش از ۹۰ 

رتبه زیر هزار را کسب کردند.
* مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  در 
آیین رونمایی از کتاب »حال مستان« اظهار 
کرد : تاکنون ۱۵۶ عنوان کتاب در حوزه 
دفاع مقدس با حمایت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان چاپ شده است.

* مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان 
جنوبی از آزادی ۶۷ زندانی در شش ماهه 

نخست امسال در استان خبر داد.
* کمک های مردمی در نیمه نخست 
امسال ۶۳ درصد در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال افزایش یافت.
*دو مدل دستگاه ضدعفونی کننده دست 
توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند برای 

مقابله با کووید۱۹ طراحی و ساخته شد.
* ۶ شهرستان آلوده به آفت سن غالت 
در استان شناسایی شده است. مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
آفت سن گندم و جو در شهرستان های 
قاین، نهبندان، سربیشه، خوسف، طبس و 

زیرکوه گزارش شده است.
* مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند 
از سهمیه ۱۵۰ نفری این شهرستان در 

طرح یارانه دستمزد خبر داد.
* مهلت شرکت در بخش های رقابتی 
ملی جشنواره “سینماحقیقت” تمدید شد.

اخبار  کوتاه 

دشمن با ده ها واسطه روی تصمیم  
مسئوالن تأثیر می گذارد

فارس-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه دشمنان ممکن است با ده ها واسطه، بر روی 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها تأثیر بگذارند، 
گفت: چرا رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
رابطه با اقتصاد مقاومتی به گوش هیچ مسئولی 
نمی رود؟ حجت االسالم والمسلمین عبادی در 
جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای سپاه 
انصارالرضا)ع(  استان تأکید کرد: جهاد شما در راه 
خدا و حفظ ایمان، ناموس و ارزش های مردم یک 
بحث است اما کار شما تنها در چارچوبه ارزش ها 
خالصه نمی شود، بلکه برای نجات نوع انسان که 

محبوب خدا است، جهاد می کنید.

تکمیل ظرفیت دو مرکز آی سی یو 
بیمارستان  ولیعصر)عج( بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، دکتر ضیائی متخصص بیماری های 
عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان ولیعصر 
)عج( در خصوص وضعیت بیماری کرونا در استان 
گفت: با شیوع مجدد بیماری کرونا در استان و کشور 
مواجه هستیم و موارد شدید بیماری در حال زیاد 
شدن است. دو مرکز آی سی یو پر شده و شاید 
مجبور شویم آی سی یو ۳ را نیز راه اندازی کنیم 
با توجه به مشکالتی که از نظر امکانات و کمبود 
پرسنل است راه اندازی آن آسان نخواهد بود.

برخورد قاطع با متخلفان 
در عرضه گاز ال پی جی

به صورت  فقط  مایع  گاز  توزیع  صداوسیما- 
الکترونیکی انجام و با متخلفان در عرضه گاز ال 
پی جی برخورد قاطع می شود. معاون بازرسی و 
حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت استان 
گفت: تمام مصرف کنندگان صنعتی، واحد های 
تولیدی و صنفی متقاضی می بایست در سامانه 
سدف ثبت نام نمایند و امکان تامین گاز مایع تنها 
از طریق ثبت نام در این سامانه میسر خواهد بود.
تهوری تاکید کرد: فروش گاز مایع توسط واحد های 
صنفی غیر مرتبط تخلف محسوب و با متخلفین با 
جدیت برخورد خواهد شد. وی افزود: نظارت های 
مشترک با تعزیرات، شرکت پخش فرآورده های 
نفتی، پلیس امنیت اقتصادی و آتش نشانی بر 
یافت. افزایش خوهد  مایع  گاز  مراکز عرضه 

خراسان جنوبی الگوی موفق توسعه 
ورزش زورخانه ای در کشور است

فارس-رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی گفت: احداث گودهای ورزش 
زورخانه ای در روستاهای مرزی و مناطق عشایری 
خراسان جنوبی و استقبال بی نظیر مردم از این 
ورزش ملی به عنوان الگو در ایران مطرح می باشد. 
جوهری با اشاره به حضور موفق مربیان، داوران 
و مرشدان خراسان جنوبی در کسب کرسی های 
مدیریتی و کمیته های فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی خاطرنشان کرد: این 
موفقیت ریشه در برنامه ریزی  مدون و ارتباط گیری 

منظم با حوزه های فرادستی دارد.

توزیع روزانه ۱۵تن تخم مرغ در خراسان جنوبی
معاون سازمان صمت  استان:

از  خراسان جنوبی  صمت  سازمان  معاون 
استان  در  مرغ  تخم  تن  روزانه ۱۵  توزیع 
قیمت  افزایش  چرایی  گفت:  و  داد  خبر 
مسئوالن  از  باید  حوزه  این  مشکالت  و 

مربوطه در جهادکشاورزی پیگیری شود. به 
گزارش مهر، در اولین هفته پاییز بازار گرانی 
کاالها داغ شده و قیمت انواع مواد مصرفی 
مردم روند افزایشی پیدا کرده است. مردم 
خراسان جنوبی گالیه مند از اعالم نرخ های 
مصوب مسئوالن در رسانه ها هستند. قیمت 
های مصوب گویی فقط در دفتر مسئوالن 
تصویب می شود و در بازار نظارتی وجود 
ندارد. تعیین نرخ ها در فروشگاه ها روزانه 
محصوالتی  از  خبری  و  شود  می  اعالم 
که نرخ مصوب آن اعالم می شود در بازار 
نیست. روز دوشنبه هفتم مهر ماه خبرنگار 
مهر قیمت تخم مرغ را از چند فروشگاه در 
بیرجند جویا شد که فروشندگان نرخ های 

۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان را اعالم نمودند و عنوان کردند این 

نرخ شناور است و روزانه تغییر می کند.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی در این باره اظهار کرد: 
با توجه به افزایش قیمتی که در خصوص تخم 
مرغ در کشور به وجود آمد نهایت تالش خود را 
کرده ایم که در خراسان جنوبی مردم به این کاال 
با قیمت مصوب و با سهولت دسترسی داشته 
باشند. الیاس جویبان بیان کرد: قیمت تخم مرغ 
در مراکز عرضه مستقیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

است و روزانه بین مراکز توزیع می شود.
شهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  جویبان 
در  تخم  توزیع  اصلی  مرکز  سه  بیرجند 

خیابان جمهوری کار توزیع را انجام می دهد، 
ادامه داد: البته کار توزیع تخم مرغ با قیمت 
خراسان جنوبی  شهرستان های  در  مصوب 
کاال  این  به  مردم  دسترسی  برای  نیز 
خوشبختانه  گفت:  وی  می گیرد.  صورت 
کل نیاز خراسان جنوبی به تخم مرغ از محل 
تولیدی  واحدهای  از  و  استان  داخل  تولید 
خراسان جنوبی تأمین می شود و از این نظر 
کمبودی در خراسان جنوبی در زمینه تأمین 

این محصول وجود ندارد.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد: روزانه 
حدود ۱۵ تن تخم مرغ در خراسان جنوبی 
متولی  البته  افزود:  توزیع می شود. جویبان 

و  مرغ  چون  کاالهایی  تحویل  و  تولید 
تخم مرغ با قیمت مصوب درب واحدهای 
چرایی  و  است  کشاورزی  جهاد  تولیدی 
افزایش قیمت و مشکالت این حوزه باید 
از مسئوالن مربوطه در این سازمان پیگیری 
شود.اگرچه مسئول مربوطه اعالم کرده که 
قیمت مصوب در مراکز عرضه مستقیم ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان است اما آیا در این شرایط 
کرونایی مردم امکان دسترسی به این مراکز 
در یک منطقه شهری برای خرید یک کیلو 
تخم مرغ به نرخ مصوب را دارند. جای سوال 
است قیمت های مصوبی را که مسئوالن در 
رسانه های ملی و استانی اعالم می کنند را 

چرا مردم نمی توانند لمس کنند؟

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
پیرو آگهی شماره     به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود :

ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی پالک 16717 فرعی از 1554- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی 
شمال شهر مورد تقاضای خانم کنیز غالمی

در روز ۱۳۹۹/8/5 ساعت ۱0 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 ۱5 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 ۲0 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: 1۳۹۹/7/8               علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ملی  شناسه  و   ۱۱68 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  طبس  کاوش  سامان  شرکت  تغییرات  آگهی 
 ۱۴005۱۳0۱70 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/0۳/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای مهدی کرم پناه خویدکی به شماره ملی ۳7۱۹6057۹5 و شرکت سامان فراز قشم )سهامی خاص( 
به شناسه ملی ۱۴000۲680۱5 با نمایندگی آقای ماشاا... حسنی به شماره ملی ۲۹۹۲۹7۴57۹ و شرکت 
نفت و گاز امید خاورمیانه )سهامی خاص( به شناسه ملی ۱۴008۹56۹65 با نمایندگی آقای محمد سرحدی 
اول به شماره ملی ۳6707۴7۴۳5 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
۲ - موسسه حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱0۱005۳8۲0۳ به سمت 
بازرس اصلی و خانم نیلوفر کریمی ترکده به شماره ملی 00۱۱0۱۳6۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )۹۹077۲(

ملی  شناسه  و   ۴۲۳8 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بنا  ابتکار  سازه  رهاب  شرکت  تغییرات  آگهی 
 ۱0۳600568۳۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹7/۱۱/0۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقایان سعید داوری به شماره ملی 065۱8۹۴۳60 و آقای مهدی میری به شماره ملی 065۱۹0۹۱۴7 
و آقای مهدی محمدی به شماره ملی 065۱۹۴۱87۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم زکیه شیخ زاده به شماره ملی 065۲۹۳6۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مرتضی شیخ زاده به شماره ملی 06۴006۹۲۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند. ۳-روزنامه 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 )۹68۳71(

ملی  شناسه  و   5۲5۳ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  راویس  جوان  فناوران  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۴005550860 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/05/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ 
- خانم عادله عاطفی راد به کد ملی 06۴0۲5۹۳67 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا محمدی به 
کد ملی 06۴0۲۱657۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم یوسفی به کد ملی 
065۲۱8۱۱0۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای رضا محمدی )مدیر عامل( و خانم 

عادله عاطفی راد )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹68408(

ملی  شناسه  و   5۲5۳ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  راویس  جوان  فناوران  شرکت  تغییرات  آگهی 
 ۱۴005550860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/05/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ۱ - خانم عادله عاطفی راد به کد ملی 06۴0۲5۹۳67 و آقای رضا محمدی به کد ملی 06۴0۲۱657۹ 
و خانم مریم یوسفی به کد ملی 065۲۱8۱۱0۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ۲ - خانم وحیده محمدی به کد ملی 06۴0۱۱5۳۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
خادمی به کد ملی 06۴0۲6۱8۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - 

روزنامه 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 )۹6840۹(

ملی  شناسه  و  ثبت 5۲5۳  شماره  به  خاص(  )سهامی  راویس  جوان  فناوران  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۴005550860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/05/۳0 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله ۱7 شهریور ، کوچه دانشگاه ۴ ، خیابان دانشگاه ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی ۹7۱67۱۳66۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲ - موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : ایجاد و بهره برداری از دفاتر 
خدمات پیشخوان دولت و ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی، ارائه کلیه خدمات موبایل )تلفن همراه( و 
فراهم کردن زیر ساخت فروش آنالین خدمات شامل اتوماسیون اداری و خدمات شبکه های اطالع رسانی و 
 مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ، اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک ها - 
پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی. ضمنا ثبت موضوع فعالیت 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 )۹68411(

ملی  شناسه  و   ۱۱68 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  طبس  کاوش  سامان  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۴005۱۳0۱70 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/0۳/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - 
آقای مهدی کرم پناه خویدکی به شماره ملی ۳7۱۹6057۹5 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان 
فراز قشم )سهامی خاص( به شناسه ملی ۱۴000۲680۱5 با نمایندگی آقای ماشاا... حسنی به شماره ملی 
۲۹۹۲۹7۴57۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نفت و گاز امید خاورمیانه )سهامی خاص( به 
شناسه ملی ۱۴008۹56۹65 با نمایندگی آقای محمد سرحدی اول به شماره ملی ۳6707۴7۴۳5 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد سرحدی اول به شماره ملی ۳6707۴7۴۳5 به عنوان مدیرعامل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 

و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 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 طبس )۹۹0774(

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۹۴7 و شناسه ملی 
۱0۳600۳66۳8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹8/0۴/0۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید 
انواع کاغذ و مقوا و تولید انواع ورق چند الیه همراه با انواع چاپ و چاک و برش و تولیدکاغذ بسته بندی و 
سایر تولیدات و فرآورده های جانبی از ضایعات کاغذ و مقوا شامل کاغذ الینر ‘ کرافت الینر ‘ تست الینرو 
فلوتینگ وتولید فرآورده های جانبی از کربنات کلسیم و تامین و ایجاد واحدهای تولیدی مربوطه و فرآوری 
و آماه سازی انواع خاک بدنه کاشی و سرامیک ‘ واردات کلیه و انواع ماشین آالت تولیدی اصلی و جانبی ‘ 
دستگاه ها و تجهیزات الزم و مواد اولیه مورد نیاز و واردات و صادرات در زمینه تولیدات فوق الذکر ‘ گشایش 
اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک ها و ادارات ‘ ترخیص کاال و ماشین آالت از گمرکات داخلی ‘ انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ‘ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای 
داخلی و خارجی ‘ مشارکتو سرمایه گذاری در اجرای پروژه های تولیدی و صنعتی ‘ واردات تکنولوژی 
 صنایع مادر سلولزی پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی. ضمنا ثبت موضوع فعالیت 

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 )۹۹077۳(
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 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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امام حسین)علیه السالم(  فرمودند:
 أَنَّ َحَوائَِج النَّاِس إِلَیکْم مِْن نَِعِم ا... َعلَیکْم فاََلتََملُّوا النَِّعَم فَتَُحوُزوا نَِقما 

نیازهای مردم به شما از نعمت های خداوند بر شماست پس از نعمت ها ملول نگردید تا به گرفتاری دچار نشوید.
) بحاراألنوار، ج 71، ص318، ح80( 

ایمنی  قاسمی- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
تجهیز  خودرو  دستگاه  هفت  گفت:  بیرجند  شهرداری 
شده امدادی به ناوگان سازمان آتش نشانی اضافه شده 
امداد و نجات و هم در  ، این دستگاه ها هم در زمینه 
علی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  حریق  اطفای  زمینه 
حسینی روز گذشته در آیین گرامیداشت روز آتش نشانی 
و ایمنی همراه با تقدیر از تالش های یک ساله آتش 
نشانان  افزود: این تعداد خودرو با همکاری شهرداری 
بیرجند و سازمان آتش نشانی تجهیز شد و از خارج خودرو 
خریداری نکردیم، بلکه این اقدام با هماهنگی و مدیریت 
شهرداری انجام شد و خودروها به همه امکانات اطفای 
حریق مجهز شده است. وی تصریح کرد: با ورود این 
خودروها به حوزه امداد و نجات، زمان رسیدن به حوادث 
امسال  وی  گفتۀ  به  می یابد.  کاهش  استان  مرکز  در 
میانگین زمان رسیدن به حادثه ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه است 
در حالی که سال قبل سه دقیقه و ۴۴ ثانیه بود و این 
نشانه حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند از 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی است. 

490 نفر داوطلب آتش نشان
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نشان  آتش  اجرای طرح  در  امسال  بیرجند عنوان کرد: 
داوطلب تاکنون ۴۹۰ نفر آتش نشان داوطلب به مجموعه 
ما اضافه شدند و ۵۸ نفر از تاکسیرانانی هستند که یک 
کپسول اطفای حریق در اختیار آنها گذاشته و آموزش های 
الزم نیز ارائه شده است. حسینی گفت: ۱۵ هزار و ۸۴۰ 
با  را  سازمانی  درون  آموزش های تخصصی  نفر ساعت 
موضوعات امداد و نجات و اطفای حریق برای کارکنان 
برگزار کردیم و مرکز جامع علمی - کاربردی نیز همکاری 
خوبی داشتند که از خدمات آنها تشکر می کنیم. وی افزود: 
از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۶۰۰ مورد بازدید ایمنی 
از مکان های مختلف داشتیم و تاییدیه ها و گواهی های 
ایمنی و علت یابی های حریق در حوزه پیشگیری انجام شده 

که نتیجه آن کاهش حوادث بوده است.
ساخت فرهنگسرا با اعتبار 50 میلیارد تومان

این مراسم عنوان کرد: عملیات  نیز در  بیرجند  شهردار 
شهر  اسالمی  شورای  دوره  این  در  بوستان   ۹ اجرایی 

بیرجند آغاز شد که تاکنون پنج بوستان افتتاح شده است 
و چهار بوستان دیگر را تا پایان این دوره به بهره برداری 
می رسانیم. محمد علی جاوید افزود: ساخت فرهنگسرا با 
اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات داخلی شهرداری 
برای ما هزینه داشت که اگر می خواستیم کار عوام فریبانه 
انجام دهیم می توانستیم به جای این پروژه ۵۰ پروژه یک 
میلیاردی را در شهر تعریف کنیم. وی بیان کرد: انتظار ما 
این است که خدمات شهرداری خوب دیده شود و مظلوم 
واقع نشویم، صرف اینکه ما منتخب شورای اسالمی شهر 
هستیم و این شورا منتخب مردم است نباید عملکردها با 

نگاه سیاسی دیده شود.
نگاه سیاسی به مجموعه شهرداری

 نداشته باشیم
 شهردار بیرجند با اشاره به اینکه امسال چهارمین سال 
فعالیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند است، 
خدمات  از  تجلیل  راستای  در  داشتیم  بنا  کرد:  عنوان 
شبانه روزی آتش نشانان جان بر کف برنامه مفصلی داشته 
باشیم اما بنا به شرایط کرونایی، امکان برگزاری این مراسم 

در سالن نبود. جاوید تصریح کرد: آتش  نشانی و شهرداری 
مجموعه مظلومی است و نگاه ما ، نگاه مردمی است چون 
سازمان های  و  شهرداری  مجموعه  در  سیاسی  نگاه  ما 
وابسته نداریم و نمی خواهیم کسی هم به ما نگاه سیاسی 
داشته باشد. وی بیان کرد: کارکنان شهرداری بیرجند در 
دیگر مجموعه های این نهاد به طور شبانه روزی در حال 
تالش برای خدمت به مردم هستند و در عرصه سالمت، 
حوزه خدمات شهرداری خدمات ارزشمندی را انجام داده 
است. به گفتۀ وی حوزه عمرانی ما هم روزانه کار آسفالت، 
خیابان سازی و پارک سازی را انجام می دهد اما گاهی 
نامهربانی هایی احساس می شود. در نظر بگیریم شرایط 
کنونی شرایطی نیست که کار عمرانی انجام شود ولی امروز 
شاهدیم که در همه نقاط شهر کار عمرانی انجام می شود و از 
کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته تشکر می کنم و ما 
 خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم و این خدمت افتخار 
ماست. همچنین در این آیین با حضور شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر بیرجند از شماری آتش نشان تجلیل و 
رژه خودرویی یگان امدادی سازمان آتش نشانی برگزار شد.

به مناسبت روز آتش نشان انجام شد:

رونمایی از 7 دستگاه خودروی امدادی آتش نشانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي بدون ارزیابی کیفی
  دانشگاه بزرگمهر قائنات )مناقصه گزار به نشانی خراسان جنوبی- شهرستان قائن- انتهاي خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات - تلفن 31006000 - 056 در نظر دارد:
ا جراي پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان( 

 واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مربوطـه حـداکثر تـا سـاعت 19 روز چهارشـنبه مـورخ 99/07/09 
 www.buqaen.ac. ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.setadiran. ir  بـه سـامانه تـدارکات بـه آدرس 

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصـات بـه نشـانی  http:// iets. mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس مدت پیماننوع پیمانمحل اجراپروژه
بها 1399 )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاري 
اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ بازگشایی

تکمیل احداث ساختمان 
آمفی تئاتر دانشگاه 

بزرگمهر قائنات 

شهرستان 
قائن

مترمربع زیربنا )سرجمع( موضوع 
بخشنامه 9۶/1۲991۸۸ مورخ 139۶/۵/۴ 

به همراه آخرین اصالحیه مربوطه

۶ )شش( ماه 
شمسی

ساعت 19 روز شنبه ۲3/۵39/9۵0/۵1۸1/1۸0/000/000
99/۷/19

ساعت 10 روز 
دوشنبه مورخ 

99/۷/۲1

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: به صورت وجه نقد به حساب شماره 257418325 بانک رفاه کارگران شعبه قائن واریز یا حواله نموده و یا ضمانتنامه بانکی است که باید براي مدت سه ماه 
از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه، این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات 
و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد2 -  محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائن- انتهاي خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات 3 - اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( از محل اعتبارات 

عمرانی و به صورت نقدي می باشد.

کباب کوبیده فقط با 
گوشت بّره و روغن حیوانی

09153617539 -32421835 -32442884
آدرس: نبش معلم 29 

با بیش از 20 سال 
تجربه و  افتخار 

جناب آقای دکتر حنفی 
 سرکار خانم دکتر شیرنژاد

پاسخگویی مناسب کارکنان ، فضای زیبا و بهداشتی مطب و تکریم بیماران در کنار تجربه 
و تخصص شما بزرگواران آرامش خاطر را به همشهریان هدیه می دهد. از نگاه مسیحایی 
شما در خدمت رسانی و کاهش آالم بیماران مراجعه کننده صمیمانه تشکر نموده و برایتان 

سالمتی و توفیق بیش از پیش آرزومندم.  

جعفـری

السالم علیك یا ابا عبدا... )علیه السالم(

در شانزدهمین سالگرد
 عروج پدر و مادر عزیزمان ، یاد و خاطره 

مرحوم غالمحسین تناکي 
همسر و فرزند دلبندشان 

را گرامي داشته و برای شادی روحشان فاتحه ای 
هدیه فرمایید.


