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شرایط جنگی است ولی 
جنگ نظامی منتفی است

فرمانده کل سپاه :

صفحه  ۶

خون شهید لغزنده است، 
مراقب باشید  لیز نخورید

کرمی ، نماینده مجلس :

 رسالتم را در به قدرت رسیدن 
شخص خودم نمی دانم

محمد رضا عارف  : 

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

کرونای روحی

آمار مبتالیان به کرونا به شدت در حال افزایش است. خیلی از ما که تا چندی پیش از 
شنیدن ابتالی فردی به کرونا در شهرهای استان خراسان جنوبی تعجب می کردیم، 
این روزها یا خودمان جزو مبتالیان هستیم، یا مبتال شده ایم و بهبود پیدا کرده ایم،  
و یا هم حداقل چند نفر از دوستان، آشنایان و خویشاوندان مان را می شناسیم که  
به این بیماری مبتال شده اند. از این میان، عده کمی فوت کرده اند و عده بسیار 
 بیشتری با عالمت های مختلف، خوشبختانه کسالت شان رفع شده و بهبود یافته اند. 
می خواهم چند خطی از یک بی سلیقگی، بی تدبیری و شاید یک بی فرهنگی محض 
 صحبت کنم که در افزایش آمار کرونا و آسیب ها و حواشی آن به شدت اثر گذار 
بوده است. شما هم مثل من احتمااًل احساس می کنید که بعضی از دوستان، اقوام 
یا همکاران محل کارتان در صورت ابتال به کرونا به هر نحو در تالشند آن را پنهان 
کنند و یا تالش می کنند »راز بزرگ« ابتالیشان در پستوهای محرمانگِی گفته ها و 

شنیده ها بماند و جایی مطرح نشود. چرا؟ ... ادامه در صفحه 2

*   هرم پور

#  من ماسک می زنم

بی سامانی مشاغل آالینده  بعد از ۱۳ سال 2نگاه تخصصی به روابط عمومی در استان ایجاد شود 2خبرهای خوش نماینده  برای زیرساخت های حوزه سالمت ۵

گالیه مشترک مسئوالن قضایی و انتظامی استان  از
سهل انگاری جدی شهروندان نسبت به حفاظت اموال شان

نماینده ولی فقیه در بازدید از نمایشگاه »اقتدار ۴۰«: 

آژیر قرمز برای
افزایش سرقت 
در سطح استان

دفاع مقدس ؛  بزرگترین دانشگاه است

رئیس پلیس آگاهی : مردم با یک اطمینان کاذب، نسبت به حفاظت از اموال شان سهل انگاری می کنند که 
این موضوع وقوع سرقت را آسان می کند /  در برخی از استان های دیگر در بسیاری از کوچه ها هم دوربین 
نصب شده که این اقدام یک نوع سرمایه گذاری برای شهر محسوب می شود / معاون اجتماعی و پیشگیری از 
 وقوع جرم دادگستری: مرخصی زندانیان با چندین سابقه سرقت با حداکثر محدودیت انجام شود / هر کس 
در هر صنفی ضایعاتی از کسی می خرد حتماً باید مشخصات او را به دقت ثبت کند وگرنه در صورت سرقتی 
بودن این عمل به پای او نوشته خواهد شد / رئیس اتاق اصناف استان :  ۱۸۰ واحد مرتبط با خرید ضایعات در 
 استان وجود دارد که از این تعداد فقط  ۷۶ واحد پروانه کسب دریافت کرده اند / معاون دادستان بیرجند : 

۹۰ درصد سرقت ها توسط معتادان رخ می دهد ...  مشروح در صفحه ۳

تصویـر نگـار داتیـس

دوربین مداربسته ، شبکه های کامپیوتری و فیبر نوری
تلفن: 32464349 - 056         09152643853

آدرس : بیرجند - بین مدرس 62 و میدان جماران

قصر موبایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

091۵ - 0912
091۵  ۵61  6161

برادر ارجمند جناب آقای  مهندس  بیجاری
مدیرکل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان  

خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی که حاصل توانمندی ، درایت وکارآمدی 
حضرت عالی می باشد را تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی 

روزافزون تان را در مسئولیت جدید آرزو دارم.
    سید محمد حسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای احمد محبی
با خرسندی انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل روابط عمومی استانداری
 خراسان جنوبی

 که نشان از تجربه ، تخصص ، عشق به خدمت و صداقت 
شماست تبریک گفته، یقین داریم با توسل به پروردگار 

و با عشق وافر به مردم فهیم خراسان جنوبی 
خدمتگزاری الیق خواهید بود. 

شرکت چاپ و نشر گلرو

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران 
شرکت مدیریت ساخت تجارت

 به عنوان مدیر طرح پروژه های بانک تجارت 
در نظر دارد

 بازسازی شعب بانک تجارت در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت های پیمانکاری دارای سابقه اجرای بازسازی 
و نوسازی شعب بانک ها، دعوت می شود از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱2 با مراجعه به آدرس  
www.ticc.ir  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم ها، فایل الکترونیکی 
اسناد، مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/2۷ به آدرس تهران - خیابان 
آزادی - بین خیابان های نواب و اسکندری - پالک ۱۹۰ - ساختمان بانک تجارت - 

طبقه چهارم  - دبیرخانه مدیریت طرح، ارسال نمایند.

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران                         
 شرکت مدیریت ساخت تجارت به عنوان مدیرطرح پروژه های                                         

 بانک تجارت در نظر دارد                                                                
 

در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،    بانک تجارتبازسازی شعب  
 12/07/99شود ازتاریخ  دعوت میها،  بانکسابقه اجرای بازسازی و نوسازی شعب  لذا از شرکتهای پیمانکاری دارای  

ها، فایل الکترونیکی اسناد،  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم   www.ticc.irبا مراجعه به آدرس  
تاریخ   تا  مربوطه،  مستندات  و  آدرس   27/07/99مدارک  آزادی  -تهران  به  و    -خیابان  نواب  خیابانهای  بین 

 ، ارسال نمایند.دبیرخانه مدیریت طرح  -طبقه چهارم  -ساختمان بانک تجارت   - 190پالک  -اسکندری
 

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران                         
 شرکت مدیریت ساخت تجارت به عنوان مدیرطرح پروژه های                                         

 بانک تجارت در نظر دارد                                                                
 

در سراسر کشور را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،    بانک تجارتبازسازی شعب  
 12/07/99شود ازتاریخ  دعوت میها،  بانکسابقه اجرای بازسازی و نوسازی شعب  لذا از شرکتهای پیمانکاری دارای  

ها، فایل الکترونیکی اسناد،  اسناد ارزیابی را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم   www.ticc.irبا مراجعه به آدرس  
تاریخ   تا  مربوطه،  مستندات  و  آدرس   27/07/99مدارک  آزادی  -تهران  به  و    -خیابان  نواب  خیابانهای  بین 

 ، ارسال نمایند.دبیرخانه مدیریت طرح  -طبقه چهارم  -ساختمان بانک تجارت   - 190پالک  -اسکندری
 

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت مادرمان

 حاجیه فاطمه سادات حسینی
 )همسر مرحوم حاج حسین زحمتکش( 

را به اطالع می رساند: مراسم تدفین  امروز چهارشنبه 
۹۹/۷/۹ ساعت ۱4 در محل روستای کوشه سفلی 
)۵ کیلومتری شهرستان خوسف( برگزار می گردد. 

به لحاظ رعایت بهداشت عمومی و صیانت از سالمتی 
همشهریان عزیز برگزاری مراسم ترحیم آن مرحومه 
امکان پذیر نیست. با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن 
عزیز سفر کرده را شاد و قرین رحمت الهی نماییم.

 خانواده های: زحمتکش، حسینی و سایر بستگان

جناب آقای احمد محبی
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی 

که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

سربلندی و موفقیت روز افزون تان را در مسئولیت جدید 
از درگاه خالق هستی آرزومندیم.

روابط عمومی  و امور بین الملل
جناب آقای احمد محبی سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی 

مدیر کل روابط عمومی استانداری
 خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از 
درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، تبریک عرض نموده 

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات الهی 
برایتان مسئلت داریم.

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی

صفحه  2
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کرونای روحی

* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول (  شما هم مثل من احتمااًل احساس می کنید که بعضی از 
دوستان، اقوام یا همکاران محل کارتان در صورت ابتال به کرونا به هر نحو در تالشند آن 
را پنهان کنند و یا تالش می کنند »راز بزرگ« ابتالیشان در پستوهای محرمانگِی گفته 
ها و شنیده ها بماند و جایی مطرح نشود. چرا؟ چون همه ما و به ویژه طیفی از مسئوالن و 
مدیران، با صحبت ها، نیش و کنایه ها، رفتارهای خارج از عرف و ابالغیه ها و دستورالعمل 
هایمان، متأسفانه در این ماه ها به صورتی با کرونا و مبتالیانش  برخورد کرده ایم که انگار 
فرد مبتال، خدای ناکرده به جذام مبتال شده، یا بیماری ُمسری العالجی گرفته، یا معتاد 
شده یا حتی آلوده به ایدز شده، یا جنایت بزرگ و غیرقابل بخششی انجام داده، یا سرقت 
کرده و یا هم به حریم کسی دست درازی کرده است! فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ 
باور کنید نیمی از مبتالیان به کرونا از بروز بیماریشان در جامعه و بین اطرافیان واهمه 
دارند و بالقوه، ناقالن پنهان این ویروس می شوند. به همین سادگی. این روزها از نحوه 
برخورد جامعه با کرونا خیلی تعجب می کنم و احساس می کنم متولیان و مسئوالن در 
کنار اینکه برای درمان کرونا و مباحث پیشگیری از آن باید تالش کنند، بخش بیشتری از  
همت شان را هم باید روی بی اثرکردن تبلیغات منفی در زمینه ابتال و مبتالیان به کرونا 
بگذارند! جامعه )یعنی همگی ما( باید بپذیریم که ابتال به کرونا جرم نیست. فرد مبتال به 
کرونا هم خطایی نکرده که با چشم های از حدقه بیرون آمده او را نگاه کنیم و تا مدت 
ها پشت سرش حرف بزنیم، احیاناً از خطر حضورش به عنوان یک »میِن« عمل نکرده 
ی در حال انفجار صحبت کنیم و  به محض متوجه شدن از موضوع ابتالیش، همه جای 
عالم جار و جنجال بزنیم که »آهای! آهوی! مواظب باشید که یک کرونایی در اطراف 
شماست!!« یک اتفاق کاماًل طبیعی ولی غیرعادی در حال وقوع در جامعه است. فراز و 
فرود و موج دارد، اما نهایتاً تمام می شود. درصد باالیی از جامعه کرونا گرفته اند، با این موج 
های سهمگین و ماشاءا... و هزاران ماشاءا... دغدغه خاطری که در جامعه می بینیم و برای 
همه دنیا الگو و نمونه و زبانزد شده است)!!(، ما هم شاید طی همین روزها مبتال شویم. 
ابتال گاهی به دلیل یک سهل انگاری ساده و عدم رعایت موازین بهداشتی در حداقل ها و 
حداکثرهاست و گاهی واقعاً بدون هیچ سهل انگاری، صرفاً به خاطر یک حضور گریزناپذیر 
در یک جلسه، یک مأموریت اداری حتمی، یک مسافرت از سر ناچاری و یا حتی یک 
حضور فوری و گریز ناپذیر در محیط بیمارستانی ایجاد می شود. به صورت کاماًل شفاف 
می بینم که بیماران عزیز مبتال به کرونا و اطرافیان شان، این روزها، از یک سو به شدت 
نگران وضعیت جسمی و فیزیکی خودشان و بیماران شان هستند و از سوی دیگر و بیش 
از آن، دغدغه روحی و روانی برخورد جامعه با امروز و فردای حضورشان در بین مردم را 
دارند. چندی قبل رئیس بخش بهداشت روان در سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: 
»اکنون و پس از گذشت چندین ماه، شمار زیادی از جمعیت دنیا تحت فشار مسائل روانی 
هستند. نگرانی افراد از ابتال به این بیماری و مرگ بر اثر آن، ابتالی نزدیکان به کرونا و از 
دست دادن آنها و فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی اماکن کسب و کار از دالیل اصلی 
احساس فشار روانی هستند.« دبیر کل سازمان ملل هم گفته بود:»حتی زمانی که این 
پاندمی تحت کنترل درمی آید، غم، نگرانی و افسردگی همچنان افراد و جوامع را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد.« گاهی از خودم می پرسم ما که مدعی فرهنگ و توسعه هستیم، چرا 
اینقدر بی تدبیریم؟ چرا گاهی اینقدر زبانه های بی فرهنگی در بعضی از ما شعله می کشد؟ 
چرا اینقدر به همه چیز و همه کس جز خودمان گیر می دهیم؟ چرا  در کنار مواظبت از 
ابتال به کرونای جسمی، از ابتال به کرونای روحی و روانی واهمه نداریم؟ چرا گاهی اینقدر 
بی خیال و بی تفاوت از مسائل مهم جامعه عبور می کنیم؟ چرا اینقدر اهل اذیت و آزار 

روحی و روانی همدیگر شده ایم؟ واقعاً چرا؟؟
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

ارزآوری ۲ میلیون دالری صادرات طیور از خراسان جنوبی

صادرات طیور ۲ میلیون و ۲8۵ هزار و 7۵4 دالر برای خراسان جنوبی ارزآوری داشته است. مدیر کل دامپزشکی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 147 
مجوز صادرات محصوالت دامپزشکی در استان صادر شده است. اصغر زاده افزود: این محصوالت شامل هزار و ۲1۵ ُتن تخم مرغ خوراکی، یک میلیون و 
۲84 هزار و ۲74 قطعه جوجه یک روزه و ۶90 هزار و 380 کیلوگرم گوشت مرغ منجمد و 3۲ هزار و ۲08 کیلوگرم کرک موی بز بوده است.

بی سامانی مشاغل آالینده ؛ ۱۳ سال انتظار برای اجرای یک طرح
مهر- اجرای »انتقال صنوف آالینده 
و مزاحم بیرجند به خارج شهر« از 
سال 8۶ تصویب شده و بعد از گذشت 
قریب به 13 سال در کش و قوس 
هایی مانده است. بنا به برنامه ریزی 
پروژه  این  بود  قرار  مسئوالن  های 
در کوتاه ترین زمان، در سایتی 87 
حال  در  اما  شود  اجرایی  هکتاری 
سال  سیزدهمین  پروژه  این  حاضر 
عمر خود را پشت سر می گذارد اما 
گفتگوها  همان  بر  مسئوالن  هنوز 
به دنبال راه و چاره برای ادامه روند 
پروژه به بحث می نشینند. هر چند 
مدت مشکلی جدید قدم در میدان 
از  گذشته  گذارد.  می  طرح  اجرای 
در همان  که  زیرساختی  مشکالت 
نخستین گام ها گریبانگیر طرح بود، 
برای  شخصی  مالکیت  شدن  پیدا 
زمین پروژه از دیگر معضالتی بوده 
که با پروژه دست به یقه شده است.
اگرچه دادگستری بعد از چندین سال 
برای رفع مشکالت پا پیش گذاشته و 
قولی دیگر برای اتمام طرح داده است 

نرسیده  سرانجام  به  های  وعده  اما 
مسئوالن دیگر باوری برای دلخوش 
کردن مردم به آرامش نگذاشته است. 
حرکت الک پشتی پروژه نشان از این 
دارد که صدای دلخراش جوشکاری ها 

تنفسی  و  بهداشتی  یا مشکالت  و 
کمترین دغدغه برخی متولیان هم 
این صورت 13 سال  نبوده در غیر 
به  دعوت  برای  را  خسته  مردمان 

آرامش کاذب فراخوانی نمی کردند.

دست مالک شخصی روی پروژه

تعاونی  شرکت  عامل  مدیر 

بیرجند  آالینده  صنوف  ساماندهی 
کرد:  بیان  مهر  با  گو  و  گفت  در 
انتقال صنوف  اجرای طرح  کلنگ 
آالینده از سال 8۶ بر زمین خورده 
است. محمد حسین دلیر با اشاره به 

بیان  پروژه  روی  پیش  مشکالت 
شخصی  مالکیت  شدن  پیدا  کرد: 
هکتار   11 بودن  اوقافی  بر  مبنی 
روی  پیش  مشکالت  از  پروژه  از 
ورود  به  اشاره  با  وی  است.  طرح 
کرد:  بیان  موضوع  به  دادگستری 
به  ماه  شهریور   ۲0 از  دادگستری 
فرصتی  اوقاف  اداره  و  شهرداری 

یک ماهه برای ارائه اسناد و مدارک 
شان داده است. دلیر با بیان اینکه 
زیرساخت های برق پروژه در حال 
همچنین  کرد:  اظهار  است،  انجام 
هکتار  سه  برای  آب  کشی  لوله 
انجام شده و ما بقی در دست انجام 
تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  است. 
بیرجند  آالینده  صنوف  ساماندهی 
با اشاره به استقبال کسبه از اجرای 
نفر   973 تاکنون  کرد:  بیان  طرح 
شهرداری  به  پروانه  دریافت  برای 
معرفی شده اند. دلیر ادامه داد: از این 
تعداد 7۵0 نفر در صف اخذ پروانه 
کار بوده و ۲00 نفر هم پروانه اخذ 
کرده اند. بنا به گفته وی با اجرای 
این پروژه هزار و ۶۵0 صنف آالینده 

به خارج شهر منتقل می شود.

انتقال تا پایان سال

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
شهریورماه   19 در  ای  جلسه  طی 
سال جاری با اشاره به مزاحمت های 
صنوف آالینده در بیرجند بیان کرد: 

صنوف آالینده باید هر چه سریع تر 
ساماندهی و برای اجرای طرح ابزار 
تشویقی در نظر گرفته شود. حجت 
االسالم حمیدی با اشاره به اجرای 
طرح صنوف آالینده بیان کرد: طرح 
انتقال صنوف آالینده در 78 هکتار 
زمین تعریف شده که 14 هکتار به 
وقفی  بر  مبنی  اوقاف  ادعای  دلیل 
در  و  شده  مواجه  مشکل  با  بودن 
حال رسیدگی است. وی ادامه داد: 
تالش ما بر این است که از طریق 
هماهنگی با اتحادیه صنوف آالینده، 
این صنوف تا پایان سال جاری به 

خارج شهر منتقل شود. 
های  وعده  به  شهروندان  اگرچه 
مسئوالن  نرسیده  سرانجام  به 
عادت کرده اند اما باز هم به وعده 
دادگستری امید دارند و منتظر نشسته 
اند تا در پایان سال جاری، مشکالت 
عدل،  بهشتی،  مانند  هایی  خیابان 
کارگران و دیگر نقاط شهر با اجرای 
کامل طرح صنوف آالینده از محل 

رخت بندد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: 
نگاه  اجرایی  دستگاه های  برخی  در  متأسفانه 
تخصصی به روابط عمومی وجود ندارد و افراد 
متناسب با تخصص و دانش مدیریتی در جایگاه 
خود قرار ندارند. خوش خبر  در جلسه تقدیر و 
معارفه مدیرکل پیشین و جدید روابط عمومی 
و  مجازی  رسانه های  تعدد  گفت:  استانداری 
غیرمجازی، انتشار اخبار زیادی را به همراه دارد، 
لذا روابط عمومی وظیفه دارد با اطالع رسانی 
درست و شفاف، ابهامات پیش آمده را برطرف 
کند و با تشریح درست اقدامات و برنامه های 

دستگاه، ذهنیت های غلط را اصالح کند.وی، 
تحلیل گرا بودن را مهمترین ویژگی مدیر روابط 
عمومی برشمرد و گفت: مدیر روابط عمومی باید 
با برنامه محوری و با بهره گیری از دانش الزم 
به دفاع از اقدامات انجام شده بپردازد. وی تغییر 
نگاه برخی مدیران به جایگاه روابط عمومی، 
تأکید بر بازنگری مدیران در انتخاب نیروهای 
ارزیابی  ها،  دستگاه  عمومی  روابط  در  فعال 
دستگاه های  عمومی  روابط  مدیران  عملکرد 
اجرایی و معرفی روابط عمومی های موفق به 
مجموعه  انتظارات  جمله  از  را  اداری  شورای 

استانداری  عمومی  روابط  جدید  مدیرکل  از 
روابط  جدید  مدیرکل  محبی،  احمد  برشمرد. 
عمومی استانداری نیز با تأکید بر این که نگاه 
تعالی  سبب  عمومی،  روابط  به  مدیران  ویژه 
اقدامات  به  توجه  با  گفت:  می شود،  دستگاه 
ارزنده دولت در استان، مهمترین تکلیف روابط 
عمومی ها، تبیین این برنامه هاست که می  تواند 
امید را به جامعه تزریق کند. محبی به خدمات 
ممتاز و بی نظیر استاندار در خراسان جنوبی 
اشاره کرد و گفت: این خدمات در تاریخ خراسان 

جنوبی ماندگار شد.

دفاع مقدس ؛ 
 بزرگترین دانشگاه

امام جمعه بیرجند گفت: دفاع مقدس 
بزرگترین  به معنای حقیقی کلمه 
است. دانشگاه  بزرگترین  و  درس 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
علیرضا عبادی در بازدید از نمایشگاه 
»اقتدار 40« که به مناسبت هفته 
جماران  حسینیه  در  مقدس  دفاع 
بیرجند برپا شد، گفت: دفاع مقدس 
بزرگترین  به معنای حقیقی کلمه 
است.  دانشگاه  بزرگترین  و  درس 
وی با بیان اینکه مساله لباس یک 
مساله بسیار مهمی است، اظهار کرد:  
یکی از شکایات مردم این است که 
لباس خوب در بازار پیدا نمی شود، لذا 
باید برای این معضل فرهنگی، فکر 
اساسی کرد.عبادی با اشاره به اینکه 
شهدا به همه درس دادند، اظهارکرد: 
دفاع  درس های  تبیین  و  دانستن 
مقدس به نسل جوان جزو ضروریات 
است که امیدواریم خداوند متعال به 

شما نیز جزای خیر دهد.

معاون سیاسی استاندار در جلسه معارفه  نگاه تخصصی به روابط عمومی  در دستگاه های استان ایجاد شود 
مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری : 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

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

32228253 - 09155620737فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  21/1 بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت

قیمت به ازای هر کیلو  2600 تومان
با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 

سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

05632255118 - 09358۷53434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

 تاسیس شرکت شریف اطمینان خاوران )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1399/06/03 به شماره ثبت 6312 
به شناسه ملی 14009385999 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و ارائه خدمات 
الکترونیکی و اینترنتی، ارائه کلیه خدمات موبایل )تلفن همراه( و فراهم کردن زیرساخت 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 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 مهرشهر ، کوچه حافظ غربی 10 ، خیابان حافظ غربی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
9716154468 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا خانم محبوبه شریفی پور به شماره ملی 0640343422 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای 
مهدی شریفی پور به شماره ملی 0941976033 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم 
محبوبه شریفی پور به شماره ملی 0640343422 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای مهدی شریفی پور به شماره ملی 0941976033 به سمت رئیس هیئت 
 مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مهدی شریفی پور )رئیس 
هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )973327(

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران تارا نفیس فردوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1401 و شناسه ملی 
 14008437250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور )سهامی خاص( با شناسه ملی 10380409301 با نمایندگی 
آقای محمدجعغر شعفی به شماره ملی 0859870138 و شرکت آساگستران خراسان )سهامی خاص( با 
شناسه ملی 10380305808 با نمایندگی آقای سجاد ایمان دوست به شماره ملی 0859365395 و شرکت 
توسعه و عمران فردوس شاد )سهامی خاص( با شناسه ملی 10380413510 با نمایندگی آقای وحید خزیمه 
به شماره ملی 0850030846 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
 2 - آقای محمد هدایت به شماره ملی 0938915959 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین حافظی

 به شماره ملی 0859872696 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )975247(

»اطالعیـه«
فراخوان ثبت نام نامزدهای نمایندگی 

مدیران مسئول مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
در هجدهمین دوره هیئت نظارت برمطبوعات

از مدیران مسئول محترم مطبوعات،  قانون مطبوعات،  ماده 10  تبصره 4  اجراي  در 
خبرگزاري ها و پایگاه های خبری کشور دعوت مي شود در صورتی که نامزد نمایندگي براي 
این دوره هیئت نظارت مي باشند؛ تا پایان وقت اداري روز شنبه 99/7/12 با نام کاربری و 
  »e-rasaneh.ir«  رمز عبور خود به سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی الکترونیکی
مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست نامزدی و درج خالصه ای از سوابق مطبوعاتی 

و اجرایی خود اقدام نمایند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
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جوابیه شرکت مخابرات

در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
آوا به شماره ۴7۰۶ مورخ 99/۵/27 در 
مورد آنتن دهی همراه اول در خیابان 
نرجس به اطالع می رساند:  تجهیزات 
مورد نیاز برای احداث سایت تلفن همراه 
در منطقه مذکور توسط مخابرات منطقه 
مشکل  به  توجه  با  و  گردیده  تامین 
تملک بعد از حصول توافق با شهرداری 

بیرجند احداث سایت انجام خواهد شد.

پاسخ مسئوالن 

افزایش روستا های متصل به شبکه ملی اطالعات به ۱۳۰۰ روستا

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گفت: هم اکنون ۸۰ سایت جدید برای توسعه شبکه ملی اطالعات در روستا های خراسان جنوبی در حال اجراست که با اتمام 
آن ها تا پایان سال، ۱۳۰ روستای دیگر به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند و تعداد روستا های بهره مند از این شبکه در استان، به ۱۳۰۰ روستا افزایش می یابد.  بهی 

افزود: در ابتدای دولت دوازدهم تنها ۱۵۰ روستای باالی 2۰ خانوار استان به شبکه ملی اطالعات متصل بودند که این آمار هم اکنون به 7۰۰ روستا رسیده است. 
* آقایان عزیز دولتی و اصالح طلب  
باید  دهند  می  آدرس  روز  هر  که 
مقصر وضعیت اقتصادی مملکت را در 
کاخ سفید پیدا کرد و عزیزان بزرگوار 
اصولگرا که برای این کار آدرس پاستور 
و دفتر رئیس جمهور را می دهید. باور 
کنید هر دوی شما در اشتباهید مردم 
آدرس را خودشان پیدا کرده اند و به 
روی شما نمی آورند. آدرس دقیقا خانه 
مردمی است که در انتخابات با اعتماد به 
شعارهای شما کار را دست تان سپرده 
اند و فرقی نمی کند دولت تدبیر باشد 
سرگرم  هم  شما  انقالبی.  مجلس  یا 
کارهای خودتان هستید و مملکت را ول 
کرده اید ما هم اگر نفرین و لعنتی باشد 
باید به خودمان بکنیم که شما را انتخاب 
کردیدم . پیر قدیم راست گفته است که 
خود کرده را تدبیر نیست . این مملکت 
یک احمدی نژاد دیگر می خواهد که 

غم از دل ملت بردارد. 

* برخی وزرای آقای روحانی داوطلب  
کاندیدای ریاست جمهوری شده اند خود 
اربابتان چه گلی به سر این مملکت زده 
که شماها می خواهید بزنید. در سفره 
مردم به جز نان خالی چیزی نمانده آن 
را هم شماها نابود کنید خجالت بکشید 

ریاست را به دست اهلش بدهید.

* این روزها وقتی به کشور و استان 
نگاه می کنم یاد ضرب المثل اشتر گیر 
پشه گذار می افتم که مصداق واقعی 
آن در مملکت ما اجرایی می شود. برای 
محافظت نرده یک خانه 7۵ متری صد 
بار باید تغییرات دهی تا استاندارد های 
ایمنی رعایت شود و خطرهای احتمالی 
دفع شود و تائیدیه بدهند ولی برای قرار 
گرفتن یک بمب اتم )انبار سوخت و 
نفت( در کنار مهرشهر هیچ کس مدعی 
نیست. برای گرفتن یک وام ساده باید 
کلی ضامن ببری و معطل شوی آنوقت 
آقایان چند هزار میلیاردی وام می گیرند 
دو روزه و  بدون وثیقه. خدایا یا  فهم ما 
را به حدی برسان که این مجهوالت 
یا مسببان  تناقضات را درک کنیم  و 
این موضوعات را به فهمی برسان که 

اینگونه اقدام نکنند. 

 * آوای رسا با سالم با توجه به هشدارهای
ستاد کرونا در بعضی از اداره ها مشاهده 
 می شود در هر اتاق چند نفر از کارکنان با
 فاصله کمتر ازحد مجاز  مشغول پاسخگویی

به ارباب رجوع می باشند لطفا اطالع 
رسانی شود مدیران از اتاقهای بیشتر با 

افراد کمتری استفاده کنند.

* لطفا به مسئولین بفرمایید با جان مردم 
بازی نکنند و مدارس را تعطیل کنند.

* با تشکر از روزنامه وزین آوا از زحمات 
کالنتری ۱۳ بیرجند تشکر می کنم که 
خودروی مسروقه اینجانب را در کمتر 
از  2۴ ساعت شناسایی و تحویل دادند. 

* در خصوص تشکر یک شهروند که 
در روزنامه شما از وضعیت مطب یک 
پزشک و تمیزی و زیبایی آن تشکر 
این  چقدر  بگویم  خواستم  بود  کرده 
شهروند کار زیبایی کرده است ما عادت 
کرده ایم فقط نق بزنیم و به قول دینی 
خودمان مطب هایی را که رعایت نمی 
کنند نهی از منکر کنیم حاال اینکه این 
همشهری امر به معروف کرده اند و با 
نشان دادن یک معروف بقیه را به آن 
تشویق کرده اند کار شایسته ای هست 
که مسئولین باید به آن توجه کنند. از 
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی انتظار 
می رود ضمن توجه به مقوله رعایت 
که  پزشکانی  ها،  مطب  در  بهداشت 
ویژه به بیماران می رسند را نیز تشویق 
کند. فضای استاندارد و آرامبخش در 
مطب پزشکان می تواند خودش کمک 
بزرگی در ایجاد انرژی مثبت بیماران 

داشته باشد.
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پیام شما

پیوستن اولین مدرسه 
استان به طرح پویا

اولین مدرسه پویا در خراسان جنوبی 
با حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش در بیرجند راه اندازی 
شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان 
دخترانه  مدرسه  طرح  این  در  گفت: 
عالمه حلی شهر بیرجند با سازه هایی 
پل  نوردی،  صخره  دیوار  همچون 
معلق، نردبان قدرتی، دیواره مشبک 
تجهیز شد تا شادابی و افزایش تحرک 
دانش آموزان را در مدرسه به ارمغان 
آورد. واقعی هزینه اجرای این طرح را 
۴۵ میلیون تومان اعالم کرد و افزود: 
ایمن سازی سازه ها از جمله مهم ترین 
در  پرورش  و  آموزش  اولویت های 
راه  از  وی  پویاست.  مدارس  تجهیز 
اندازی ۱2 مدرسه پویا تا پایان سال 
خبر داد و گفت: برای تجهیز و افتتاح 
این مدارس مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
مورد نیاز است که از محل اعتبارات 
تربیت بدنی و سالمت این اداره کل 

تأمین و هزینه می شود.

خبر ویژه

به قطار توسعه 
استان سنگ نزنیم ! 

می  مطالعه  را  شما  روزنامه   . سالم 
کردم و عکس صفحه اول را از جاده 
نماینده  تذکر  و  نهبندان  به  شهداد 
مجلس به وزیر راه زده بودید. روز قبل 
خبر راه آهن و تصویب بودجه را زده 
بودید و روز بعد از آن دوباره خبر دیدار 
استاندار با معاون وزیر راه برای شتاب 
دهی به خط آهن را چاپ کرده بودید. 
نقدی به شما و برخی جریانات مطالبه 
گر و نمایندگان  عزیز دارم. فکر نمی 
کنید نوع اقدامات شما دقیقا شبیه رفتار 
کسانی است که تا قطار ساکن است 
کاری ندارند و تا به حرکت می افتد به 
آن سنگ می زنند و فریاد می کشند؟ 
راه آهن اگر برای آوا و برخی عزیزان 
از  خیلی  برای  ندارد  مفهومی  دیگر 
هم استانی هایی که عزیزان شان را 
دادند  از دست  امن  نا  در جاده های 
بسیاری  برای  است،  حکایت منجی 
توسعه  مفهوم  که  اقتصاددانان  از 
اقتصادی را تعریف می کنند زیرساخت 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  رونق  اولیه 
فقط  بگذریم  اینها  از  است.  اشتغال 
خواستم زمان شناسی را یادآوری کنم 
اگر زمانی نماینده محترمی نداشتیم که 
با نطق سیاسی خود در مجلس پروژه 
راه آهن را سال ها به عقب بیندازد 
ولی در ظاهر با تهدید به استعفا خود 
را منجی بداند االن شاید سوت قطار 
را می شنیدیم. اگر نماینده ای دیگر در 
استان در روز کلنگ زنی پروژه راه آهن 
با جزئی نگری و جزیره ای فکر کردن 
جلوی کلنگ زنی راه آهن بیرجند را 
نمی گرفت شاید این اتفاقات چندین 
ماه و سال عقب نمی افتاد. ما استاد 
زمان نشناسی هستیم دقیقا در موضوع 
بنیاد مستضعفان در تمام دورانی که 
یک ریال به استان کمک نمی کردند 
و مسئوالن ملی نگاه مثبتی نداشتند 
نقدی وارد نمی شد اما تا ورود کردند 
و سرمایه های خود را به استان آوردند 
مردم محروم  به  توانستند  و هر چه 
درمیان خدمت کردند یک دفعه ای 
 موج مخالفت ها و انتقادات شروع شد.
حاال هم پس از ۱7 ماه آن هم دقیقا 
در روزی که بودجه راه آهن به صورت 
ناباورانه و در شرایط بد اقتصادی کشور 
تصویب می شود و قرار است وزارت راه 
آن را به یک مجموعه ای برای شروع 
کار واگذار کند یک دفعه ای نماینده به 
وزیر تذکر می دهد و آوا هم عکس 
بزرگ می زند. قطع به یقین نه آوا و نه 
 نماینده به این همزمانی فکر نکرده اند
بازی های سیاسی  در  کنید  دعا  اما 
کشور دوباره راه آهن قربانی نشود که 
قبل از این بارها برای همین مسائل 
کوچک شده است. متاسفانه در سال 
آخر دولت باید دست به عصا حرکت 
کرد چرا که بر همه روشن است نه 
تذکر به وزیر می تواند در سال آخر 
دولت اثری داشته باشد نه تیترهای 
جنجالی آوا پس لطفا با پنبه سر ببرید 

که بهانه دست کسی ندهیم.   
ز . ب  از  خوسف
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 دیدگاه خوانندگان

افزایش سرقت های خرد در  استان

نبود آمار دقیق از دانش آموزان بی بهره از زیرساخت های فناوری
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش  در سفر  به خراسان جنوبی عنوان کرد:

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از افزایش 
سرقت های خرد در استان خبر داد گفت: 
به  نسبت  کاذب،  اطمینان  یک  با  مردم 
حفاظت از اموالشان سهل انگاری می کنند که 
این موضوع وقوع سرقت را آسان می کند. 
سرهنگ غالمرضا حسینی در اولین جلسه 
کارگروه پیشگیری از سرقت خراسان جنوبی 
در  خرد  سرقت های  متأسفانه  کرد:  اظهار 
خراسان جنوبی افزایش پیدا کرده است.رئیس 
پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: سهل 
شدن سرقت به واسطه عدم مراقبت مردم 
مسروقه  مواد  آسان  فروش  و  اموالشان  از 
در  سرقت  افزایش  دالیل  مهمترین  از 

خراسان جنوبی است.

سرقت آسان به واسطه سهل انگاری 
مردم در حفاظت از اموال

با  مردم  از  برخی  متأسفانه  افزود:  حسینی 
به  نسبت  کاذب  اطمینان  و  اعتماد  یک 
اموالشان  که  می کنند  تصور  امنیت  بحث 
به سرقت نمی رود و از این جهت هیچ گونه 
مراقبتی از دارایی شان به عمل نمی آورند.وی 
گفت: به عنوان مثال در یک روز در مرکز 
استان چندین هزار خودرو بدون هیچ گونه 
خیابان ها  و  کوچه ها  در  حفاظتی  اقدامات 
رها می شوند و مردم انتظار دارند در چنین 
شرایطی هیچ گونه سرقت خودرو و یا وسائل 
داخل خودرو اتفاق نیفتد.رئیس پلیس آگاهی  
مالکان  دیگر  مثال  یک  در  کرد:  اظهار 
ساختمان های نیمه تمام به یک سهل انگاری 
هیچ  بدون  را  کاشی  جعبه های  و  کارتن 
حفاظی در گوشه ساختمان رها کرده و انتظار 
دارند روز بعد آن را در همان جا مشاهده کنند.
حسینی بیان کرد: از مردم درخواست داریم 
در مکان ها و ساختمان هایی که نگهبان و 
ندارد، حداقل دوربین نصب  حفاظی وجود 
کنند. وی با اشاره به فروش اموال مسروقه 
در فضای مجازی ادامه داد: در فضای مجازی 

ما زیر ساخت کافی نداشته و تنها تغذیه کننده 
هستیم که این موضوع آسیب های فراوانی را 

به ما وارد می کند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: 
سایت های  وقتی  آگاهی  پلیس  در  ما 
فروش اموال مسروقه را پیگیری می کنیم، 
درمی یابیم که ip و سرور آن در کشورهای 

دیگر است که پیگیری های ما را با مشکل 
مواجه کرده است. حسینی با اشاره به ضرورت 
همکاری و همدلی همه دستگاه های ذیربط 
برای کاهش سرقت ها اظهار کرد: اگر این 
همدلی برای کاهش سرقت ها وجود نداشته 
باشد با توجه به افزایش روز افزون قیمت 
شاهد افزایش بیشتر سرقت ها خواهیم بود.
وی بیان کرد: در برخی از استان های کشور 
در بسیاری از کوچه ها دوربین نصب شده 
است که این اقدام یک نوع سرمایه گذاری 
یادآور  وی  می شود.  محسوب  شهر  برای 
شد: افراد باید از خرید ضایعات از کسانی که 
نمی شناسند خودداری کنند چرا که احتمال 

مسروقه بودن آن وجود دارد.

مرخصی زندانیان سابقه دار 
با محدودیت انجام شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه  
سابقه  چندین  با  زندانیان  مرخصی  گفت: 
شود.  انجام  محدودیت  حدأکثر  با  سرقت 
حجت االسالم وحدانی نیا اظهار کرد: متأسفانه 
هم سرقت به واسطه سهل انگاری مردم در 
حفاظت از دارایی هایشان و هم فروش اموال 
مسروقه سهل شده است. معاون اجتماعی 

دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا برای 
ناامن  اجرای طرح  نیازمند  کاهش سرقت 
مسروقه  اموال  فروش  محل های  سازی 

هستیم که نیاز به مداخالت انتظامی دارد.
از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  وحدانی نیا 
سرقت ها از محل ساختمان های نیمه کاره 
می گیرد،  صورت  ساختمانی  مصالح  از  و 
و  حساب  و  نظم  یک  متأسفانه  ادامه داد: 
خریداران  صنف  بین  نیز  خاصی  کتاب 
نیز  موضوع  این  که  ندارد  وجود  ضایعات 
فروش اموال مسروقه را سهل می کند. وی 
گفت: از این جهت ناچاریم هشدار دهیم که 
از کسی  هر کس در هر صنفی ضایعاتی 
می خرد حتماً باید مشخصات او را به دقت 
ثبت کند وگرنه این عمل به پای او نوشته 
خواهد شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار 

در  را  محله  نگهبان  طرح  می توانیم  کرد: 
مناطقی که سرقت وجود دارد، اجرایی کنیم.
وحدانی نیا یادآور شد: بی شک قوانین مرتبط 
با کاهش جرائم و کاهش جمعیت کیفری 
باشد. وی  فرهنگی همراه  پیوست  با  باید 
گفت: ترخیص و مرخصی از زندان کسانی 
که سابقه چندین سرقت دارند باید با حداکثر 

محدودیت انجام شود.

واحد بدون پروانه پلمپ می شود

رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان نیز 
در این جلسه اظهار کرد: ۱۸۰ واحد مرتبط 
با خرید ضایعات در استان وجود دارد که 
از این تعداد 7۶ واحد پروانه کسب دریافت 
افرادی  اینکه به  با اشاره به  کرده اند. وی 
اخطارهای  نداشته اند،  کسب  پروانه  که 
الزم داده شده است، یادآور شد: حدود 7۰ 
درصد واحدهایی که پروانه کسب نداشته اند 
نیز پلمپ شده اند. معاون دادستان بیرجند 
بدون  ضایعات  خرید  مراکز  پلمب  از  نیز 
پروانه کسب در استان خبر داد. علی دادگر 
در  سرقت  کاهش  راستی  در  کرد:  اظهار 
خراسان جنوبی می توانیم از کمک نیروهای 
دارند،  که  گشت هایی  به  توجه  با  بسیج 
و  عمومی  دادستان  معاون  کنیم.  استفاده 
انقالب بیرجند بیان کرد: بر اساس قوانین، 
چون  مشهود  جرائم  در  بسیج  نیروهای 
همین سرقت می توانند ورود پیدا کرده و 
موارد را به ضابطین دادگستری اعالم کنند.

استفاده از ظرفیت ناهیان از منکر 
برای کاهش سرقت

دادگر ادامه داد: عالوه بر بسیج از گروه های 
امر به معروف و ناهیان از منکر نیز می توانیم 
استفاده کنیم و به کسانی که سهل انگارانه 
اموال خود را بدون حفاظت رها می کنند، 
تذکر دهیم.وی با اشاره به اینکه 9۰ درصد 
می دهد،  رخ  معتادین  توسط  سرقت ها 

افزود: با توجه به این موضوع می توانیم از 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  ظرفیت 
مخدر و بهزیستی و اداره کل زندان ها نیز 
بگیریم. بهره  مسئله  این  مدیریت  برای 
وی با اشاره به ضرورت باز اجتماعی شدن 
زندانیان اظهار کرد: اگر کسی سرقت می کند 
در زندان و پس از زندان به صورت درست 
مجدد  سرقت  شود  اجتماعی  باز  دقیق  و 
توسط او به شدت کاهش می یابد. دادگر در 
مورد افرادی که بدون پروانه کسب نسبت 
به خرید ضایعات اقدام می کنند، ادامه داد: 
در مورد این افراد در وهله اول تذکر داده 
می شود و در مرحله دوم نیز اقدام به پلمب 

محل خواهد شد.

مسائل روحی و روانی در علل
 بروز سرقت لحاظ شود

توسعه  معاون  شادمهر،  احمدی  اعظم 
پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی نیز در 
به  اظهار کرد: سرقت همیشه  این جلسه 
واسطه مسائل مالی و فقر رخ نمی دهد بلکه 
گاهی ذهن ناخودآگاه افراد و مسائل روحی 
و روانی از یک فرد سارق می سازد.وی بیان 
به  مستمند  و  فقیر  افراد  از  بسیاری  کرد: 
واسطه مسائل دینی و فرهنگی و رعایت 
قیود حالل و حرام از دزدی اجتناب می کنند.
بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
خراسان جنوبی گفت: ما نیز اگر می خواهیم 
جامعه و افرادی سالم و به دور از آسیب های 
و  فرهنگ  باید  باشیم  داشته  اجتماعی 
از شعار زدگی و  باورهای دینی را به دور 
کنیم.احمدی  منتقل  افراد  به  ظاهرگرایی 
شادمهر با اشاره به اینکه جمع آوری معتادان 
متجاهر وظیفه بهزیستی نبوده و بر عهده 
مجموعه  در  ما  شد:  یادآور  است،  ناجا 
زندگی  مهارت های  دوره های  بهزیستی 
و خود اشتغالی و مشاوره را برای معتادان 

بهبود یافته داریم.

با  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابتدایی  معاون 
بیان اینکه آمار دقیقی نداریم که چه تعداد 
فناوری  زیرساخت های  از  دانش آموزان  از 
بی بهره اند، گفت: اما برای این دانش آموزان 
بسته های  شده،  ارائه  جایگزین  بسترهای 
آموزشی تهیه شده و آموزش آن ها از طریق 

برنامه های تلویزیونی دنبال می شود.
رضوان حکیم زاده،  در بازدید از مدرسه عالمه 
خبرنگاران  جمع  در  بیرجند  دختران  حلی 
اظهار کرد: در مناطق روستایی و عشایری و 
شهرهایی که جمعیت کمتری دارند، استقبال 

از حضور در مدارس زیاد بوده است.
مناطق  در  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
شهری در حال جمع بندی آمار نهایی استقبال 
دانش آموزان هستیم تا بتوانیم در پایان ماه 

مهر ارزیابی دقیق داشته باشیم.
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه 
داد: برنامه وزارت آموزش و پرورش این است 
که صرف نظر از شرایط، تمام دانش آموزان 

باید برنامه آموزشی داشته باشند.
حکیم زاده ادامه داد: مدیر مدرسه و مسئوالن 
مناطق موظف به پیگیری هستند که هیچ 
به  دسترسی  عدم  دلیل  به  دانش آموزی 
آموزش  جریان  از  فناوری  زیرساخت های 

بازنماند. معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
رعایت  با  آموزشی  راهبران  اینکه  بیان  با 
پروتکل های بهداشتی در مناطق عشایری 
بسته های آموزشی را توزیع می کنند، افزود: 
باتوجه به شروع سال تحصیلی در مناطقی 

که امکان استفاده از محتوای الکترونیکی 
وجود نداشته، بسته های آموزشی توزیع شده 
مسئول  معلم،  کرد:  بیان  است.حکیم زاده 
یادگیری تک تک دانش آموزان بوده و باید 

نقشه یادگیری را برای دانش آموزان تهیه کند 
که در نقشه یادگیری یکی از اجزای مهم 

تدریس، بحث بازخورد و ارزشیابی است.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی ارزشیابی 
اما در مجموع  دارد،  را  تعریف خاص خود 

است،  مدنظر  درسی  برنامه  اهداف  تحقق 
جاری،  تحصیلی  سال  در  کرد:  تصریح 
مجموع فعالیت های دانش آموزان به صورت 
حضوری و مجازی و بسترهای دیگر مبنای 

وزیر  ابتدایی  معاون  بود.  خواهد  آموزش 
از  هدف  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
است  مهارت هایی  کسب  آموزش ها،  این 
که در برنامه درسی پیش بینی شده است، 
یادگیری  و  آموزشی  فعالیت های  افزود: 
پیش دبستانی مجازی از ۱9 مهرماه جاری و 
همزمان با هفته کودک در سراسر کشور و از 
طریق شبکه آموزش، صداوسیمای استان ها 

و شبکه شاد، آغاز می شود.
حکیم زاده ادامه داد: برنامه ویژه وزارت برای 
ثبت نام  که  جدیدی  نوآموزان  از  دسته  آن 
فضای  بستر  از  که  است  این  نکرده اند، 
مجازی ثبت نام صورت گیرد. وی اظهار کرد: 
براساس اهداف یازده گانه برنامه درسی دوره 
پیش دبستانی و با درنظر گرفتن ضرورت 
آماده کردن دانش آموزان برای سال آینده و 
ارتباط موثر با خانواده ها برنامه هایی به صورت 
استانی در بستر فضای مجازی آماده می شود.
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
والدین،  حمایت  با  درسنامه هایی  تهیه  به 
افزود: این برنامه به شکلی اجرا می شود که 
جذب ۱۰۰ درصدی نوآموزان را داشته باشیم.

حکیم زاده با اشاره به وضعیت هوشمندسازی 
مدارس، تصریح کرد: مدارس هوشمند جزء 

برنامه های وزارت بوده که از گذشته استان ها 
در این زمینه تالش های بسیار خوبی داشتند.
وی با بیان اینکه در شهرستان بیرجند این 
موضوع بسیار خوب پیش رفته است، اظهار 
کرد: یکی از برنامه های اصلی وزارت، استفاده 
از بستر فناوری ها برای غنی سازی آموزش 
است که موضوع کرونا باعث شد این امر را 
با شتاب بیشتری دنبال کنیم. معاون ابتدایی 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ارائه بسته 
تشویقی از سوی وزارت برای معلمان، افزود: 
علیرغم اینکه از اسفندماه مدارس تعطیل 
بودند و آموزش ها از بستر فضای مجازی 
و  آموزش  وزیر  اما  دنبال شد،  تلویزیون  و 
پرورش تمام تالش خود را به کار گرفت تا 
فوق العاده ویژه های فرهنگیان را برقرار کند. 
حکیم زاده ادامه داد: اکنون در شرایط خاصی 
به  جامعه  اقشار  همه  که  می بریم  سر  به 
خصوص پزشکان بیش از توان کار می کنند 
و معلمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما 
با همدلی و مسیولیت پذیری  باید کار پیش 
رود. وی یادآور شد: با توجه به پیش بینی هایی 
که صورت گرفته، علی رغم شرایط دشوار و 
شیوع ویروس کرونا نمی گذاریم آموزش به 

هیچ عنوان تعطیل شود.

 گالیه مسئوالن از سهل انگاری مردم

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای 
محترم ۱- کارخانه آجر سفال بیرجند  

 در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  
به کارفرمای محترم ۱- کارخانه آجر سفال بیرجند ابالغ می گردد آقای سید مهدی محمدپور با کد شناسایی 
بیمه ۶۸۹۱۸۰۱۰ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر کوره چین 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 تغییرات شرکت اعتماد سازان آبتین خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۶7 و شناسه ملی 
۱4۰۰7۸۸۵۵۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱۰/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : بهره برداری و نگهداری 
فنی از شبکه ها و تصفیه خانه های فاضالب - مبارزه با جانوران موزی از جمله موش ها ، سوسری ها و از قبیل این 
 جانداران به وسیله سم پاشی و مه پاشی در اماکن عمومی و خصوصی و همچنین سم پاشی خطوط فاضالب - 
 راهبری و نگهداری فنی از خطوط هوایی و زمینی شبکه های مخابرات و برق ، فیبر نوری و نیروگاه ها - 
 راهبری و نگهداری فنی از خطوط انتقال و توزیع گاز و همچنین نگهداری از ایستگاه های تقلیل فشار -

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت ضرورت قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )973326(



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

از خانه بیرون بروید

ساکنان آپارتمان  هاي تاريک ناچارند به استفاده 
از نورهاي مصنوعي در طول روز روي آورند که 
سبب ساز بيماري  هايي چون انواع سرطان  ها، بهم 
خوردن ساعت دروني بدن و ريتم  هاي رفتاري 
شدن  نامتوازن  بيداري،  و  خواب  ساعات  مثل 
حرارت بدن، بيماري  هاي رواني، تضعيف دستگاه 
ايمني و حتي کاهش قدرت ديد مي  شود. همه ي 
اين ها را گفتيم که بگوييم، پرده  ها را کنار بزنيد و 
بگذاريد نور پوست  تان را نوازش کند و اگر مثل ما 
آپارتمان  نشين هستيد و ساختمان  هاي بلند راه نور 
را به خانه بسته  اند، همين حاال شال و کاله کنيد 
و از خانه براي پياده  روي کوتاه بيرون بزنيد، هيچ 
 کس و هيچ  چيز نمي  تواند خورشيد را از ما بگيرد!

روز جهانی ناشنوایان

در باغچه زندگی نشسته بود و با دستان کوچکش 
چيزی می کاشت. نگاهش کردم، حس اعتمادش 
با نگاهم برانگيخته شد و با چشمان معصومانه اش 
فهميد چه می پرسم. گفت: ستاره می کارم. دوباره 
ام،  نگاهش کردم، پاسخ داد: ميوه های ستاره 
خورشيد خواهد شد. حس غريبی به من دست داد.

چرا خورشيد؟ لبخندی زد و باز با همان نگاه پاسخ 
داد: تمام هستی با آب، خاک و خورشيد پيوندی 
زندگی بخش دارد. گل ها با خورشيد برمی خيزند. 
پرسيدم: پرندگان؟ پاسخ داد: پرواز زيباست، من آواز 
آنها را حس می کنم. ... و انسان؟ به زمين نگاه کرد 
و اين بار با انگشتان اشاره زبان گشود: ما که می 
خواستيم زمين را آماده مهربانی کنيم، افسوس که 

خود نامهربان بوديم.
از  رابطه،  ايجاد  برای  و  بود  ناشنوا  او  آری، 
دست هايش استفاده می کرد. همان گونه که 
تاريخ انسان انديشه ورز، رابطه ای ناگسستنی 

با دست های انسان دارد.
سی ام سپتامبر هر سال، »روز جهانی ناشنوايان« 
نام گذاری شده است.هدف از اين نام گذاری، 
ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوايان، دانسته هايی 
از زبان اشاره و آگاهی سياست مداران و همچنين 
عموم مردم از مشکالتی است که اين قشر با آن 
رو به رو هستند. در اهميت حس شنوايی، اين 
گفته ِهلِن ِکلِر، گوياتر از هر سخنی است. او که 
با وجود نابينايی و ناشنوايی، يکی از موفق ترين 

افراد استثنايی است، می گويد:
»اگر اين فرصت به من داده می شد که يکی 
از دو حس خود را بازيابم، ترجيح می دادم نابينا 

بمانم، ولی بشنوم«.

جلوگیری از سفید شدن مو

می توان با کاهش شرايط استرس زا و يا ترک 
سيگار از سفيد شدن مو در سنين پايين جلوگيری 
کرد. اما اگر عامل آن ژنتيکی باشد، هيچ راهکاری 
برای جلوگيری از آن وجود نخواهد داشت. در 

صورتی که بيماری زمينه ای سبب آن باشد، ممکن 
است با درمان بيماری، رنگدانه ها برگردند و رنگ 
موی شما نيز تغيير کند. اگر مشکل تيروئيد باعث 
سفيدی مو شده است، پس از درمان اين غده، 

رنگدانه مجدداً  ايجاد می شود.

شکست سکته مغزی با عصاره آلبالو

افراد زيادی در سراسر دنيا دچار سکته  ساالنه 
مغزی و عارضه های مرتبط با آن می شوند که 
بايستی به موقع و با روش درست تحت درمان 
قرار گيرند. يافته های جديد محققان کشور نشان 

می دهد استفاده از عصاره آلبالو می تواند در اين 
آلبالو  عصاره  باشد.  مؤثری  کمک  خصوص، 
می تواند نقش حفاظتی در برابر ورم ناشی از سکته 
و فرآيندهای اکسيدکننده مربوط به آن را داشته 

باشد و در کاهش آن تاثير گذار است.

مهمترین دلیل ابتالی کودکان به کرونا

فوق تخصص بيماری های عفونی اطفال گفت: 
به  کرونا  به  ابتال  دليل  به  که  کودکانی  اکثر 
بيمارستان مراجعه می کنند، به خاطر حضور در 
اجتماعات و تجمعات بوده است که يا خود کودک 

در تجمع حضور داشته و يا پدر و مادر در اجتماعی 
شرکت داشتند.دکتر رضا ارجمند گفت: خوشبختانه 
عالئم بيماری کرونا در کودکان اغلب به شکل 
خفيف است و اين بيماری همچنان برای اين 

سنين با خطرات کمتری همراه است.

کووید ۱۹ و درد عضالنی

عفونت های ويروسی تنفسی می توانند باعث درد 
و التهاب مفاصل شود؛ به همين دليل ممکن است 
ـ عضالنی طی عفونت ويروس  عالئم اسکلتیـ 
کرونا رخ دهد. همچنين ممکن است داروهايی 

که توسط بيماران مصرف می شوند نيز عوارض 
عضالنی داشته باشد. ضعف عضالنی در برخی 
بر اثر استفاده از داروی هيدروکسی کلروکين ايجاد 
می شود. سهم درد عضالنی در بيماران مبتال به 
کوويد 19 نسبت به دردهای مفصلی بيشتر است.

گردن و بال مرغ را نخورید!

يک متخصص تغذيه، اظهار کرد: خوشمزه بودن 
بال مرغ، دليلی بر ارزش تغذيه ای و تفاوت آن با 
پای مرغ نيست، چرا که هر دو از پوست و چربی 
های اشباع تشکيل شده اند. مصرف بال مرغ 

می تواند به ايجاد عوارض احتمالی در بيماران 
قلبی عروقی، کودکان و زنان باردار منجر شود. 
غيبی  ادامه داد: گردن مرغ هم محل عبور نسوج 
عصبی، تعدد غدد لنفاوی بوده و احتمال تجمع 

برخی مواد مضر هم در اينجا وجود دارد.

متخصصان تاکيد دارند مدفوع می تواند يکی از راه های بسيار آسان برای انتقال ويروس کرونا در ميان افراد 
باشد. از اين رو، بسيار اهميت دارد که افراد در همه گيری ويروس کرونا بهداشت فردی را با دقت بيشتری 
رعايت کنند. ويروس کرونا می تواند در نتيجه رعايت نکردن نکات بهداشتی و از طريق تکه های مدفوع باقی 
مانده در بدن افراد به ديگران منتقل شود. برای مثال فرد پس از خارش و تماس دست آلوده با مواد غذايی، 
باعث انتقال ويروس از راه دهان می شود.  اما در جوامع خاورميانه که مردم به دليل سنت های خود از آب 
برای شست و شو استفاده می کنند به ميزان قابل توجهی از خطر شيوع کرونا از اين طريق کاسته می شود با 

اين حال، بايد پس از هر بار اجابت مزاج به مدت ۳۰ ثانيه دست ها را با آب و صابون شست.

شيوع کرونا بعضاً ممکن است خفيف بوده و با عالمت های خاصی همچون خستگی، سرفه خشک، 
خستگی مفرط و يا اسهال همراه نباشد. در صورت مشخص نبودن عالئم ابتال به کرونا اين بيماری تنها به 
واسطه انجام دادن تست تشخيص داده می شود. اما با توجه به بی عالمت بودن اين بيماری در برخی از افراد 
درمان آن به شيوه ای متفاوت انجام می پذيرد. برخی از روش های درمان در افراد کرونايی بدون عالمت 
بدين شرح است: قرنطينه ۳ تا 1۰ روزه، تدارک اتاق جداگانه برای قرنطينه فرد مشکوک، بيماران مشکوک 
بی عالمت نياز به مصرف دارو ندارند، استفاده از ماسک برای کرونايی های بی عالمت الزامی است، رعايت 

فاصله 1,5 متری با ديگران الزامی است، مصرف غذاهای مقوی و پخته برای افراد الزامی است.

کرونایی های بدون عالمت چگونه درمان می شوند؟تهوع آورترین روش انتقال ویروس کرونا

 از ديگران نخواهيد عين شما رفتار کنند. پيش از هر شروع 
رابطه ای مطمئن باشيد با کسی دوست می شويد که مانند 
شما خوش قلب است و در برابر رفتارهای محبت آميزتان، 
رفتار مناسبی در پيش می گيرد تا در روابط تان احساس 
نکنيد که فريب خورده ايد. اما به طور کلی ما نبايد از ديگران 
انتظار داشته باشيم که رفتاری درست شبيه خودمان داشته 
باشند. فکر نکنيد که می توانيد ديگران را طبق خواست 
خود تغيير دهيد. دوست داشتن کسانی که می شناسيد مانند 
اعضای خانواده به معنای دوست داشتن آنها همان طور که 

هستند، است. سعی نکنيد آنها را به دلخواه خود تغيير دهيد 
چرا که در اين صورت عالوه براين که راه به جايی نمی 
بريد، بلکه باعث ناراحتی آنها نيز می شويد و به طور کلی 
تنها می مانيد. شما تنها کسی نيستيد که ممکن است گرفتار 
روزهای بد شود. معموال در سختی ها دوستان و اعضای 
خانواده کسانی هستند که می توانيد روی آنها حساب کنيد، 
اما يادتان باشد از آنها سوء استفاده نکنيد. ياد بگيريد مراقب 
خود باشيد. مستقل بودن بسيار مفيد است. در انتظارات خود 
تعادل ايجاد کنيد و بدانيد که تا چه حد از ديگران می توان 

توقع داشت و در عين حال تقاضايتان را چه زمانی مطرح 
کنيد. البته انجام دادن اين کار بسيار سخت است، اما برای 
داشتن زندگی سالم و شادتر بايد مراقب رفتارهايمان با 
ديگران باشيم. برخی از مردم دائم اعتراض دارند که چرا 
اطرافيان شان افکاری مشابه آنها ندارند و می خواهند همه 
را با خود موافق کنند. ياد بگيريد در قبال ديگران رفتارهای 
خودخواهانه از خود بروز ندهيد. انسان حق دارد شاد زندگی 
کند و از لحظه لحظه آن لذت ببرد. پس با برخوردهای 

غيرمعقول زندگی را به کام خود تلخ نکنيد.

مدیر توقعات خود باشید
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
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.
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جدول سودکو

یاد یاران

)شهید سید احمد علی آبادی،  بیرجند(: پدر و مادر و همسر عزيزم اميدوارم که مرا حالل کنيد و مرا ببخشيد که نتوانستم وظيفه ام را نسبت به شما انجام دهم و از همه اقوام و خويشان 
و دوستان مي خواهم که حاللم کنند و بر من آسان بگيريد تا خدا بر شما آسان بگيرد. ياري امام را فراموش نکنيد.

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

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

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

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

از کامیون های 4/5 متری تا 5/5 و 6/5 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

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش ۱۷ شهریور ۳۲
۰۹۳۶۵۶۴۳۵۹۶ - عباسپور

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  ۱۶۳۶ ۱۶۱  ۰۹۱۵

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
رض

ع

۰۹۱۵۹۶۱۴۰۸۵ -۰۹۱۵۷۵۷۹۰۲۸
فـروش انـواع آجـرگـری 

آدرس: بیرجند – انتهای خیابان رجایی 
 جنب مزار شهدای باقریه )مزار دره شیخان(

 واحد تجاری یک - خسروی

ت 
قیم

به 

 کارخانه
درب

سه سوراخ ، معمولی ، گری
تیغه سفال ۲۰×۱۵ 
 تیغه  ۱۵×۱۰×۱۰

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

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

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

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

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

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.
09059953462

به یك نیروي ماهر و مسلط به کامپیوتر 
 جهت کار در انتشارات نیازمندیم.

ساعت کاري: 2 الي 10 شب     32342019 م
دی

من
یاز

ن به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم.

م 09156684868
دی

من
یاز

ن

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید ۱۳        همراه ۰۹۱۵۱۶۰۰۹۸۷  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد ۶- پالک ۶۸      تلفن: ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

ژه
 وی

ف
فی

تخ
با 

شماره 4۷4۱



۵
چهارشنبه * 9 مهر  1399 * شماره  4742 

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

مرکز پیوند کلیه در بیمارستان رازی بیرجند راه اندازی می شود

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
خود  دیدار  از  اسالمی  در مجلس شورای 
با معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی خبر داد. 
از  یکی  کرد:  اظهار  خسروی  حسین 
اتمام  این دیدار  موضوعات مطرح شده در 
بود  خوسف  شهرستان  بیمارستان  پروژه 

که با توجه به کمبود اعتبارات و نوسانات 
قیمت نیازمند ۱۲ میلیارد تومان اعتبار بود 
که دکتر جان بابایی با نظر موافق قول داد از 
طریق معاون پشتیبانی وزارتخانه پیگیری 
و این مبلغ را به بیمارستان اختصاص دهند.

دستگاه شتاب دهنده خطی
 high-energy برای بیماران خاص

ایران مهر  بیمارستان  با اشاره به این که  وی 
بیرجند که تمامی بیماران سرطانی را پذیرش 
دستگاه  یک  نیازمند  می کند،  درمان  و 
است   high-energy خطی  شتاب دهنده 
قول  وزیر  معاون  خصوص،  این  در  افزود: 
داد. را  دستگاه  این  اختصاص  برای  مساعد 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: یکی 
دیگر از موضوعات مطرح شده در این دیدار، 

پزشکان متخصص در  پاره وقت  همکاری 
با حوزه  درمانی  مراکز  موردنیاز  رشته های 
درمان تأمین اجتماعی سطح استان بود که 
معاون وزیر طبق دستوری به استان اعالم 
علوم  دانشگاه  تفاهم نامه  صورت  در  کرد 
پزشکی و معاون درمان تأمین اجتماعی این 

اقدام صورت گیرد.

راه اندازی مرکز پیوند کلیه
 در بیمارستان رازی بیرجند

راه اندازی  به  اشاره  با  ادامه  در  خسروی 
مرکز پیوند کلیه در بیمارستان رازی بیرجند 
گفت: این یکی از موضوعات مطرح شده 
بود که با نظر موافق وزارت بهداشت مقرر 
شد دانشگاه علوم پزشکی پیگیر راه اندازی 
رازی  بیمارستان  در  و  باشد  مرکز  این 
پیگیری  افزود:  وی  شود.  فعال  بیرجند 

یکی  درمان  و  بهداشت  پرسنل  مطالبات 
دیدار  این  در  شده  مطرح   موارد  از  دیگر 
بود که دکتر جان بابایی قول داد هفته آینده 
بیرجند  علوم پزشکی  دانشگاه  به  مبلغی 
واریز و تا سه ماه حقوق و مطالبات پرسنل 

پرداخت شود.

پانسیون پزشکان
 بیمارستان اسدیه ساخته می شود

جنوبی  خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، 
راه اندازی پانسیون پزشکان بیمارستان اسدیه 
در  داد  قول  بهداشت  وزیر  معاون  که  بود 
اعتبارات سال جاری مبلغی برای راه اندازی آن 

اختصاص دهد.
ویروس شناسی  آزمایشگاه  افزود:  خسروی 
از موضوعات بود که مقرر شد  یکی دیگر 

وزارت  طریق  از  آزمایشگاه  این  تجهیزات 
بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند داده 
شود. وی اظهار کرد: در خصوص راه اندازی 
مرکز فوریت های حوادث استان در بیرجند، 
شد  مقرر  بهداشت  وزیر  معاون  دستور  با 
این مرکز در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند 
توسط دانشگاه علوم پزشکی تا حصول نتیجه 

پیگیری و راه اندازی شود.

تکمیل آی سی یو
 بیمارستان رازی بیرجند

جنوبی  خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بیمارستان  آی سی یو  تکمیل  شد:  یادآور 
رازی بیرجند نیز از دیگر موارد مطرح شده 
موافقت  با  مقرر شد  بود که  دیدار  این  در 
دانشگاه  پیگیری های  و  بهداشت  وزارت 

علوم پزشکی تکمیل و توسعه یابد.

ادامه روند افزایشی فوتی های کرونا در خراسان جنوبی

صداوسیما- تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید به ۱۶۱ نفر رسید.  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه هم اکنون ۱۷۰ بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد ۵۲ نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا و ۱۱ نفر از 

مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که حال عمومی ۳ نفر از آنان وخیم است.
* پدر شهید حسین ایوانی در فردوس، به 

فرزند  شهیدش پیوست.
* به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۲ 
خراسان  در  خدماتی  و  عمرانی  طرح 

جنوبی به بهره برداری رسید.
*  معاون بازرسی و حمایت از مصرف 
کنندگان سازمان صمت گفت: هزار و 
مدت  در  مردمی  گزارش  مورد   ۸۲۰
بازگشایی  ویژه  نظارتی  طرح  اجرای 
مدارس از سامانه ۱۲۴ دریافت و با بررسی 
این گزارش ها سه میلیارد و ۱۰۲ میلیون 

ریال در حق شاکیان برگشت داده شد. 
* معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
چهار  امسال  ابتدای  از  گفت:  بیرجند 
دستگاه سی تی اسکن پیشرفته برای 
بیمارستان های استان تامین شده و در 
اختیار شهرستان های فردوس، نهبندان، 

طبس و بیرجند قرار گرفته است.
* فرمانده انتظامی از کشف ۴۰ تن و 
۷۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ۶ ماه 

نخست امسال در استان خبر داد.
* کارشناس هواشناسی از افزایش ابر 
و احتمال بارش پراکنده باران در نواحی 

جنوبی استان خبر داد.
* کشاورزان پسته کار شهرستان سرایان 

یک ُتن پسته برای زکات تحویل دادند.
* با اجرای طرح نذرآب ۳ ، ۱۱ تانکر آب 
در نقاط روستایی محروم خراسان جنوبی 

نصب و راه اندازی شد.
* ۱۵۱ پرونده تخلف در اجرای طرح 
برای  مدارس  بازگشایی  ویژه  نظارتی 
واحد های صنفی و غیر صنفی متخلف 

خراسان جنوبی تشکیل شد.
* فرمانده انتظامی استان از کشف ۵۴۶ 
کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک 
تکاوران پلیس خراسان جنوبی و کرمان در 
مناطق کویری شهرستان”راور” خبر داد.

* معامالت بورس خراسان جنوبی از ابتدای 
امسال تا کنون  ۵۷ درصد رشد داشت.
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
طرحی برای مقابله با آفت زنگ جارویی 
زرشک توسط کارشناسان به مدیرت 
اما  است،  شده  ارسال  کشور  بحران 
تاکنون اعتباری برای اجرایی شدن این 

طرح اختصاص داده نشده است.
* از ابتدای امسال تا کنون تلفات حوادث 
رانندگی در استان در شهرها ۷ درصد رشد 
و در جاده ها ۳۱ درصد کاهش داشته است.

اخبار  کوتاه 
مراکز آموزشی نیروی انتظامی جوانان 

را برای دفاع از جامعه بیدار می کند

تسنیم-  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: مراکز آموزشی نیروی انتظامی جوانان 
را برای دفاع از جامعه هوشیار و بیدار می کند 
و این مصداق واقعی امر به معروف و نهی از 
منکر است. حجت االسالم والمسلمین عبادی 
مرزبانی  آموزش  مرکز  فرمانده  با  دیدار  در 
کرد:  اظهار  بیرجند  )ص(  رسول ا...  محمد 
نیروی انتظامی در جمهوری اسالمی جایگاه 
بسیار ویژه ای دارد. وی با بیان اینکه نیروی 
انتظامی مسئولیت های مختلفی بر عهده داشته 
و ارتباطات مستقیمی با مردم دارد، گفت: ویژه تر 
از نیروی انتظامی مراکز آموزشی آن است که 

سربازان را برای ورود به جامعه آماده می کند .
پایبندی مردم به والیت فقیه و بصیرت 

آنان، رمز تداوم انقالب اسالمی

صداوسیما- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان 
گفت: آنچه تا کنون انقالب اسالمی را زنده نگه 
داشته، پایبندی مردم به والیت فقیه و بصیرت 
آنان درتمام صحنه ها بوده است. سردار قاسمی، 
درهمایش رزمندگان، ایثارگران و حماسه سازان 
۸سال دفاع مقدس فردوس افزود: امروز دشمن با 
نفود و جنگ روانی تالش می کند ما را به تسلیم 
وادار کند که باید با تبیین ارزش های دفاع مقدس و 
حفظ آن برای نسل آینده، توطئه دشمنان را خنثی 
کنیم.وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه باید قوی شویم گفت: باید بنیه نظامی 
و اقتصادی کشور را تقویت کنیم در غیر اینصورت 
چشم طمع دشمنان به این کشور خواهد بود.

تأمین ۳۸۲۲ قطعه زمین برای 
طرح اقدام ملی

صداوسیما- ۳ هزار و ۸۲۲ قطعه زمین برای 
ساخت ۷ هزار و ۵۲۴ واحدمسکونی در شهر های 
زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت خراسان جنوبی تأمین 
شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، 
گفت: این تعداد زمین برای ساخت مسکن در ۳۱ 
شهر از سوی راه و شهرسازی تأمین شده است. 
علی اصغر آسمانی مقدم افزود: از این تعداد ۳ هزار 
و ۶۷۲ قطعه برای ساخت ۷ هزار و ۱۱۱ واحد 
مسکونی تحویل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان شده است. وی از قرعه کشی واگذاری 
زمین در شهر طبس خبر داد و گفت: امروز 
۶۸۷ قطعه زمین برای ساخت مسکن اقدام ملی 
قرعه کشی و به متقاضیان تحویل می شود. وی 
همچنین از تمدید مهلت واریز وجه نقد ۴۰ میلیون 
تومانی تا پایان مهر خبر داد و گفت: متقاضیانی که 
تا پایان مهر واریز وجه داشته باشند در فاز بعدی 

واگذاری زمین قرار می گیرند.

 افزایش ۱۷ درصدی دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی در سال جاری

خبر خوش نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 

دانشگاه  سنجش  و  نظارت  معاون  کاری- 
علمی -کاربردی کشور با اشاره به اینکه میزان 
پذیرش دانشجویان دانشگاه علمی -کاربردی 
درصد   ۱۷ گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
افزایش یافته است، گفت: یکی از مهم ترین 
برنامه های دانشگاه علمی- کاربردی حمایت 
از مراکز نوآفرین و ایجاد استارت آپ ها است.
محمد زاده در نشست خبری با خبرنگاران 
کشور  در  -کاربردی  علمی  دانشگاه  افزود: 
وظیفه تربیت نیروهای مهارتی را بر عهده دارد 
چرا که این نیروها می توانند چرخه تولید کشور 
را به حرکت درآورند. وی با اشاره به اینکه طی 
چند سال اخیر بحث توسعه کمی و کیفی و 
توجه به آموزش های فنی و حرفه ای جزو 

اصول این دانشگاه قرار گرفت با وجود اینکه 
اکثر صندلی های دانشگاه های معتبر نیز خالی 

شده اما دانشگاه علمی -کاربردی سیر صعودی 
داشته است. معاون نظارت و سنجش دانشگاه 

علمی- کاربردی با بیان اینکه ۷۰ درصد از 
علمی-کاربردی  دانشگاه  آموختگان  دانش 

شاغل هستند، ادامه داد: ۴۰ درصد از دانش 
آموختگان این دانشگاه در رشته اصلی خود 

فعالیت دارند. محمدزاده با اشاره به اینکه بیشتر 
دانش آموختگان دانشگاه علمی -کاربردی 
کارآفرین هستند، ادامه داد:  بیشترین نوآوری 
ها در کشور توسط این دانش آموختگان به 
دست آمده است و دانشگاه علمی کاربردی 
نیاز کشور را هدف قرار داده است و به آن توجه 
دارد.وی با بیان اینکه از مهم ترین برنامه های 
دانشگاه علمی- کاربردی حمایت از مراکز 
نوآفرین و ایجاد استارت آپ ها است، افزود: 
این دانشگاه در کنار فعالیت های آموزشی خود 
به اجرای وسیع تر و علمی تر و دقیق تر دوره 
های کوتاه مدت خواهد پرداخت چرا که این 
دوره ها زودبازده و اثرگذارتر هستند. وی خاطر 
نشان کرد:  خراسان جنوبی در همه حوزه ها 

باید توسعه یابد و راه آن تامین نیروی انسانی 
ماهر الزم است و این وظیفه بر عهده دانشگاه 
علمی- کاربردی قرار دارد. وی با اشاره به 
اینکه ما باید در دانشگاه علمی -کاربردی به 
حوزه کشاورزی توجه بیشتری داشته باشیم، 
ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این بخش را در 

دانشگاه فعال تر از گذشته کنیم.
 معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی 
سال  در  اینکه  بیان  با  کشور  -کاربردی 
دانشگاه  این  در  دانشجو  هزار  جاری ۲۵۰ 
تحصیل می کنند، یادآور شد: اکنون  ۵۵۰ 
مرکز فعال در سراسر کشور داریم و ۸۰۰ 
 برنامه جدید در دستور کار دانشگاه علمی -

کاربردی قرار دارد.

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، 

مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر زیرزمین 
و همکف و طبقه اول و دوم با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵۰ مترمربع دارای پالک ثبتی چهار هزار و بیست و سه فرعي از 

دو هزار و چهل و هشت فرعی از دویست و پنجاه اصلی )پالک ۴۰۲۳ فرعی از ۲۰۴۸ فرعی از ۲۵۰ - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به 
نشانی بیرجند، خیابان فردوسی، نبش فردوسی ۱ پالک ۵6 ملکی آقای حمیدرضا محبی پور فرزند علی به شماره ملی ۳6۲۰۹۲۸67۳ 
که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۹ متر پی دیواریست به حاشیه خیابان 
 شرقا اول به طور پخ به طول ۱/۴۱ متر دوم به طول ۴ متر پی دیواریست به حاشیه خیابان وکوچه ۵ متری جنوبا به طول ۱۰ متر 
پی دیواریست به پالک ۴۰۲۴ فرعی غربا به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۴۰۲۲ فرعی ، فاقد حقوق ارتفاقی که برابر سند رهنی 
شماره ۳۱۸۳۱ – ۱۳۹۴/۳/۱۰ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 7 بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال به انضمام سود و 
خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت ده سال در رهن بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد 
ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده ، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۴6۱6۹۸۸۹۱۴ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال اصل طلب و 
مبلغ ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۱/۲۱۱/۹۸۸/۹۱۴ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۹6/۲/۱۹  به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات مذکور را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹6۰۰۱۵۱ 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه 
متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و ضمن 
رسیدگی به اعتراض واصله و درخواست مجدد راهن مبنی بر انجام ارزیابی مجدد موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری 
ارجاع و طبق گزارش وارده به شماره ۹۹۰۰77۵۰ – ۱۳۹۹/6/۲۰ ملک فوق الذکر با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵ مترمربع و اعیان مشتمل 
بر زیر زمین و طبقه همکف هر کدام به مساحت ۴۹/۵۰  مترمربع و طبقه اول به مساحت ۵۸/۱۰  مترمربع و طبقه دوم به مساحت 
۵7/۴ مترمربع و خرپشته و اتاق به مساحت ۲۲/۳6 مترمربع با کاربری تجاری و نوع سازه اسکلت فلزی و نمای آلومینیوم و سقف تیرچه 
 بلوک و بدنه سفید کاری و رنگ آمیزی ، دارای امتیازات آب و برق و گاز هرکدام یک اشتراک که در تصرف راهن و شخص غیر می باشد 
به مبلغ دوازده میلیارد ریال )۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است و به درخواست بانک بستانکار در روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۹/7/۲۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد ، اشخاص با ارائه 
چک تضمین شده به میزان ده درصد مبلغ پایه حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی تودیع نماید ، در غیر این صورت مبلغ ده درصد مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا 
نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملی جایز می باشد. چنانچه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده 

اقدام به پرداخت دین یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۹      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فرهان بنای مرتفع )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰7۸۴۴۸7۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰7/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: اجرای کلیه عملیات مربوط به سامانه های نوین آبیاری،آبیاری 
ایستگاه های آن،عملیات  و  آبیاری های کم فشار،کلیه کارهای رشته گاز و شبکه ها  های تحت فشار، 
مرتبط با نقشه برداری و ژئودزی،خاکشناسی و تسطیح اراضی و زهکشی، فعالیت های مربوط به گلخانه ها 
 و مزارع کشاورزی،فعالیتهای مرتبط با دام و دامداری ها و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۷۱2۱5(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راهکارهای هوشمند هوم درتاریخ ۱۳۹۹/۰6/۱۳ به شماره ثبت 6۳۱۹ 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۰۵67۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خدمات الکترونیکی - طراحی سایت - امنیت شبکه - امنیت 
و وبسایت شبکه - رایانش ابری - برنامه نویسی موبایل و وبسایت - برنامه نویسی پایتون و php - شبیه 
سازی - متلب. 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 توحید ،

 بلوار توحید ، کوچه توحید ۱۰]فتح ۹[ ، پالک ۱۰.۲ ، طبقه همکف کدپستی ۹7۱۸77۳6۹۸ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میالد 
گل بنفش به شماره ملی ۰6۴۰۴۰6۹۵۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم حمیده آیتی به شماره 
ملی ۰۹۲۲۴76۳۲۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای میالد گل بنفش به 
شماره ملی ۰6۴۰۴۰6۹۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، خانم حمیده آیتی به شماره 
ملی ۰۹۲۲۴76۳۲۲ 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 )۹۷524۹(

ملی  شناسه  و   ۵۳6 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق  گستران  مشاهیر  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۳6۰۰۱۹۳۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰6/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: »انجام کلیه 
امور پیمانکاری و خدمات مشاوره و مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول و مرحله دوم و نظارت در 
۱ - گروه شهرسازی و معماری شامل تخصص های : شهرسازی - ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی 
 و درمانی- ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی - معماری داخلی - طراحی شهری - ۲ - 
گروه راه و ترابری شامل تخصص های : راهسازی- راه آهن - فرودگاه ها - بندر سازی و سازه های دریایی 
۳ - گروه مهندسی آب شامل تخصص های : سدسازی - شبکه های آبیاری و زهکشی - تأسیسات آب و 
فاضالب - حفاظت و مهندسی رودخانه ۴ - گروه کشاورزی شامل تخصص های : کشاورزی، منابع طبیعی و 
 دامپروری - فضای سبز - گلخانه و مجتمع های گلخانهای ۵ - گروه تخصص های مشترک شامل : سازه -

 تأسیسات برق و مکانیک - ژئوتکنیک - ژئوفیزیک - محیط زیست - نقشه برداری زمینی ، فتوگرامتری و 
 هیدروگرافی و میکروژئودزی - سیستم های اطالعات جغرافیایی - بازرسی فنی - زمین شناسی - هواشناسی - 
مقاوم سازی«پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )۹۷5248(

ملی  شناسه  و   ۴۲۳۸ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بنا  ابتکار  سازه  رهاب  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۰۳6۰۰۵6۸۳۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱۱/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ -آدرس شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
 بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، بلوار شهید آیت اهلل مدرس ، کوچه شهیدآیت ا... مدرس۵۴]۱۳آبان۵[ ، 
پالک6۲ ، طبقه چهارم به کد پستی۹7۱۸6۱67۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹684۱۳(

آگهی تغییرات شرکت روستایی دامداران کرک آوران سربیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰ و شناسه 
ملی ۱۰۳6۰۰۲6۸۳۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ و مجوز شماره 
۲۰6۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای محمدرضا حسینی به شماره ملی ۰6۵۳۰۰۰766 به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید سارانی به 
شماره ملی ۳6۲۰۳۹۵6۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - پس 

از گزارش بازرس صورت های مالی سال ۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )۹۷045۷(

آگهی تغییرات شرکت دیباسراسازان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۰۹۵ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۵۰۹۸7۸6 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - 
آقای محمد محمدنژاد با شماره ملی ۰۸۸۹۰۵۹۹6۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابدینی با 
شماره ملی ۰6۵۱۸۵۰۲۰7 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم اعظم صبیانی با شماره 
ملی ۰۸۸۹۰۵۴۰۰۲ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 

آقای مهدی عابدینی ) مدیرعامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۹۷0458(

آموزشگـاه پیرایـش مـردانه
اعطای گواهینامه معتبر درجه ۱ و 2 از فنی و حرفه ای با تخفیف ۲۰ درصد کارآموز می پذیرد. 

)با شرایط نقد و اقساط(          آدرس: بلوار شعبانیه- خانه محله شعبانیه
۰۹۱۵۸۶۳۲۹۵۳ - ۰۹۱۵۳۶۱۴۳۷۷
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امام باقر علیه  السالم فرمودند :

ًة َمبُْروَرةً َمَع َرُسوِل ا... َصلَّی ا... َعلَیِه َو الِِه َهداءِ َو ِزیاَرةُ قَبِْر الُْحَسیِن بِْن َعلِی)ع( تَْعدُل َحجَّ »ِزیاَرةُ قَبِْر َرُسوِل ا...)ص( َو ِزیاَرةُ قُبُوِر الشُّ

 زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین)ع( معادل است با حج مقبولی که همراه رسول 

خدا)ص( به جا آورده شود«.      )مستدرک الوسائل/ج1/ص266( 

حریرچی:  بهبود یافتگان کرونا تا ماه ها 
عوارض شدیدی را تجربه می کنند

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  معاون کل 
پزشکی گفت: روند افزایشی ابتال و فوت کرونا 
ادامه دارد، بهبود یافتگان نیز تا ماه ها عوارض 
شدید را تجربه می کنند، بنابراین آسان گیری 
بزرگترین آفت مبارزه با اپیدمی کووید۱۹ است. 
حریرچی با بیان اینکه پاییز و  زمستان سختی 
را در پیش داریم، گفت: همه مردم از کودک تا 

سالمند، باید پروتکل ها را رعایت کنند.

 کمیسیون مشاوران امالک نصف شد
اتحادیه مشاوران امالک کشور، گفت:  رئیس 
ابالغیه  هستند  موظف  امالک  مشاوران 
کمیسیون نظارت بر اصناف، مبنی بر کاهش 
۵۰ درصدی حق مشاوره امالک را اجرا کنند. 
قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
نرخ  شده،   ابالغ  مصوبه  اینکه  بیان  با  کشور 
افزود:  نیست،  امالک  بازار  شرایط  با  متناسب 
پس از صدور رأی کمیسیون نظارت بر اصناف، 
صنف مشاورین امالک با ارسال نامه ای به دیوان 
عدالت اداری، مراتب اعتراض خود را از این رأی 
اعالم کردند. وی اضافه کرد: طبق مصوبه جدید، 
این رقم برای همه معامالت با هر رقمی ۰.۲۵ 

 درصد برای هر طرف مشخص شده است.
 افزایش سقف وام بانک های قرض الحسنه 
خبرآنالین نوشت: براساس بخشنامه ای که بانک 
مرکزی ۳۱ شهریور ماه خطاب به مدیران عامل 
دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر صادر کرده، 
سقف وام این دو بانک را از ۲۰ به ۳۰ میلیون 

 تومان افزایش داده است.
 درآمدهای مالیاتی روی خط صعود

مرکز آمار کشور، گزارش فصلی اقتصاد ایران در 
فصل بهار ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش 
درآمدهای  سال  جاری،  از  فصل  نخستین  در 
مالیاتی با سیر روی خط صعود به بیش از ۵۱ 
هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 

 گذشته رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.
 قیمت تخم مرغ بسته بندی تعیین شد

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: مقرر شد تا 
تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار 
دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم 
مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ 
عددی ۱8 هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ 
هزار تومان و تخم مرغ 6 عددی 7 هزار تومان 
عرضه شود که این سقف قیمت است و برندها 

زیر این عدد باید رقابت کنند. 

معامله ارز بدون درج قیمت ممنوع شد

 کانون صرافان در اطالعیه ای هر گونه معامله ارز 
بدون درج قیمت در اپلیکیشن این نهاد را ممنوع 
و اعالم کرد: صرافی ها باید از سیستم نوبت دهی 
استفاده کنند تا از تجمع و تشکیل صف در مقابل 

صرافی ها جلوگیری شود.

 بی تحریم،۱۳ هزار ایرانی زنده بودند
یادداشتی  در  آمریکا  مقیم  ایرانی  اقتصاددان 
تحریم ها  اگر  نوشت:  بروکینگز  اندیشکده  در 
کرونا  اثر  در  ایرانی  هزار  مرگ ۱۳  از  نبودند، 
جلوگیری می شد. جواد صالحی ادامه داد: “اگر 
ایران می توانست از میانه ماه مه مسیر ترکیه 
را در پیش بگیرد از مرگ حدود ۱۳ هزار نفر 
جلوگیری می شد. در موج اول کرونا ایران نشان 
داد که با تعطیل کردن اقتصاد می تواند چون 
سایر کشورهای جهان روند افزایش مبتالیان را 
متوقف کند. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت 
که کاهش تحریم ها می توانست از مرگ هزاران 

 شهروند ایرانی جلوگیری کند.”
عمره پس از بازگشایی کنسولگری های 

 ایران در عربستان انجام می شود
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: انجام عمره و 
اعزام زائران به سرزمین وحی پس از بازگشایی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری های 
عربستان انجام خواهد شد. رشیدیان درباره شرط 
اعزام زائران پس از بازگشایی کنسولگری های 
ایران در عربستان خاطر نشان کرد: زائران ایرانی 
نباید بدون پشتیبانی و حمایت کشور به عمره 

 اعزام شوند.
 آغاز واکسیناسیون عمومی در روسیه

روسیه تصمیم دارد از اواخر ماه آینده میالدی 
را  کرونا  ویروس  علیه  عمومی  واکسیناسیون 
آغاز کند. در این فرآیند واکسن »اسپوتنیک « به 
افراد تزریق می شود. این واکسن در سه یا چهار 
کارخانه تولید می شود. همچنین روسیه تصمیم 
دارد تولید آن با همکاری شرکت های خارجی را 
برنامه ریزی کند. به گفته یک مرکز علمی روسیه، 
اگر شرکت های داروسازی در هند با تمام ظرفیت 
خود فعالیت کنند، می توانند واکسن کافی برای 

نیمی از جمعیت کره زمین بسازند.

فرمانده سپاه : شرایط جنگی است
 ولی جنگ نظامی منتفی است

فرمانده کل سپاه گفت: گاهی در مقیاس های 
کوچک اراده تاکتیکی خود را به دشمن تحمیل 
کرده ایم که بازتابی از استراتژیک این ملت برای 
ایستادن در مقابل دشمن است. سردار سالمی  
گفت: راه های نظامی بسته است، جنگ اساسا 
و  اقتصادی  نفوذ  زاویه  دشمنان  است،  منتفی 
جنگ روانی را باز کرده اند، اینجا میدان جنگ، 
نقطه مرکزی تالش ماست، باید متمرکز شویم.

 رزم حسینی وزیر صنعت شد 
نمایندگان مجلس با ۱7۵ رأی موافق، 8۰ رأی 
مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴6 رأی 
وزارت  تصدی  برای  حسینی  رزم  به  ماخوذه، 

 صنعت، معدن و تجارت اعتماد کردند.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی:  

 خون شهید لغزنده است، لیز نخورید 
ویس کرمی نماینده مجلس یازدهم نسبت به 
استفاده از نام سردار قاسم سلیمانی در حمایت 
از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در 
صحن علنی مجلس تذکر داد و گفت: خون 
شهید لغزنده است وقتی آن را برای امور جزئی 

 خرج می کنید مراقب باشید لیز نخورید.
عارف: رسالتم را در به قدرت رسیدن 

 شخص خودم نمی دانم
را  خود  رسالت  من  گفت:  عارف  رضا  محمد 
به قدرت رسیدن شخص خود نمی دانم بلکه 
رسالت خود را حرکت در قالب سازمان، نظام و 
سیستم می دانم و بابت آن هزینه هم داده ام که 

همین توهین هایی است که به من می شود.

کنایه یک اصالح طلب به شریعتمداری

یک فعال اصالح طلب در واکنش به حاشیه های 
مدیر مسئول کیهان گفت: او آزاد است، جدای 
از اینکه چه فرد یا افرادی پشتیبان او هستند. 
شریعتمداری  به  هم  کسی  اساس  همین  بر 
نمی گوید بر چه اساسی اقدامات یکی از مراجع 
شیعه را نقد کرده است. قوامی گفت: در حقیقت 
و  مراجع  اگر  که  است  این  نظر شریعتمداری 
آیت ا... سیستانی می خواهند با کسی دیدار کنند، 

 اول از ایشان اجازه بگیرند بعد مالقات کنند.
 پیشنهاد عبدی، آمریکایی است 

موتلفه  انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب 
اسالمی گفت: پیشنهاد عبدی برای استعفای 
دولت یک پیشنهاد آمریکایی است، چراکه برنامه 
در  که  است  دولت هایی  بی ثبات سازی  آمریکا 
خطوط اول مقاومت منطقه هستند و از این رو در 

 عراق، سوریه و لبنان اقداماتی انجام دادند.
 تکذیب نقل قول منتسب به واعظی

دولت نقل قول مطرح شده از سوی نماینده تبریز 
در مورد واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور را 
رد کرد. بیش از این محمد حسین فرهنگی در 
جریان مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 
و تجارت گفت: نقل قولی از رئیس دفتر رئیس 
جمهور مطرح شده که ایشان گفته اند اگر چوب 
هم به مجلس معرفی کنیم مجبورند رأی دهند.«

تفاوت رشوه و شیرینی از زبان یک 
نماینده: دو میلیون تومان شیرینی است

سیدکاظم موسوی نماینده مجلس در سخنانی 
عجیب گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی 
اگر ُپرمالت باشد با رشوه یکی است و تفاوتی 
ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی 
معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ و ۲ میلیون تومان 
تنها شیرینی محسوب می شود  پرداخت کند، 
همان طور که شخصی به خانه کسی می رود 

و به اندازه بضاعت خود هدیه می دهد. 

نخستین گام کاندیدای نظامی 
 اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰

اعتماد نوشت : سردار دهقان فراتر از گمانه زنی ها 
و احتماالت رسانه ای، وارد میدان سیاست شده 
و در نخستین گام در جمع اعضای یک تشکل 
سیاسی اصولگرا که به دبیرکلی محمدرضا باهنر 
به عنوان یکی از مهم ترین احزاب اصولگرایان 
سیاست  از  می شود  شناخته  سنتی  و  میانه رو 
خارجی دولتی انتقاد کرده که تا همین سه، چهار 

 سال پیش خود یکی از اعضای کابینه اش بود. 
 توییت احمدی نژاد برای آنجلینا جولی 

محمود احمدی نژاد در توییتی خطاب به آنجلینا 
جولی نوشت: با صحبت صریح شما درباره وجود 
تبعیض بنیادین در جهان موافقم. تبعیض، فقر، 
جنگ و نا امنی محصول مدیریت فعلی است 
که بر قدرت طلبی و سلطه جویی استوار است. 
جامعه انسانی نیازمند احترام، صحبت، همکاری و 
صداقت است. برای اصالح وضع جهان همه با 

 هم و متحد تالش خواهیم کرد.
 گستاخی بی شرمانه نتانیاهو علیه ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: »اگر ایران 
بخواهد خودش را در مرزهای شمالی ما مستقر 
کند و البته به ما هم حمله ای نکند، ما نمی توانیم 
به آنها اجازه دهیم در آنجا مستقر شوند«. نتانیاهو 
در توئیتر خود نوشت: پس ما مانع تجمع نیروهای 
آن در ]شمال فلسطین اشغالی[ می شویم و با آنها 

مبارزه می کنیم.

جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار جهادی و پرتالش خراسان جنوبی

خبر موفقیت پیگیری های حضرت عالی در

 تصویب اعتبار 2800 میلیارد تومانی پروژه راه آهن و به تبع آن

 افق چهار ساله  اتصال خراسان جنوبی به خط ریل سراسری کشور

 نوید توسعه بیش از پیش در حوزه های زیرساختی و اقتصادی استان را داد. استانی که چندین 
دهه ، در حوزه حمل و نقل بار و مسافر از پرچالش ترین مناطق کشور به شمار می آید اینک برای 
داشتن مسیر ارتباطی امن و ارزان خود را آماده می کند و بر کسی پوشیده نیست این موفقیت جز 
با مدیریت و برنامه ریزی هوشمندانه جناب عالی و تیم مدیریتی استان مقدور نبود. سپاس فعاالن 
اقتصادی خراسان جنوبی را به پاس همه تالش ها علی الخصوص این رخداد آینده ساز  که تحولی 

عظیم در استان و به ویژه اقتصاد آن ایجاد خواهد نمود پذیرا باشید. 

سازمان و فعاالن اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
گروه صنعتی ناصری - شرکت سیمان باقران  - شرکت کویرتایر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی
اتاق تعاون خراسان جنوبی -  اتاق اصناف خراسان جنوبی


