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۱۲۷ نفر
 برای۴ کرسی

آغاز بررسی تأیید صالحیت کاندیداها در هیئت های اجرایی استان

* دوره گذشته انتخابات 102 نفر و در این دوره  127 نفر برای 4 حوزه انتخابیه
استان ثبت نام کرده اند که تعداد داوطلبان رشد قابل توجه ای داشته است 

* 40 نفر از داوطلبان در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف ، 35 نفر در حوزه
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، 27 نفر در حوزه قاین و زیرکوه

و 25 نفر در حوزه نهبندان و سربیشه نام نویسی کردند
* 7 نفر از ثبت نام شدگان سابقه نمایندگی مجلس و

 24 نفر سابقه داوطلبی انتخابات مجلس را دارند
* 13 بانو  برای کاندیداتوری ثبت نام کرده اند

 که 7 نفر از آنها از مرکز استان هستند

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند را که حاصل سال ها تجربه ارزنده، 
شایستگی و توانمندی اجرایی جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
 نموده، ضمن قدردانی از زحمات ارزنده جناب آقای مهندس شرکاء
 در دوران تصدی مسئولیت ، سربلندی و موفقیت روزافزون شما را در 

مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.
 سید محمد حسین زینلی

  مدیرعامل شرکت کویرتایر

به مناسبت هفتمین روز درگذشت
همسری عزیز، مادری بی همتا و خواهری مهربان 

خانم نصرت الزمان اژدری
 )معلمی دلسوز( 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹۸/۹/۱۸ از ساعت
  ۱۵ الی ۱۶ در محل حسینیه جدیدالتأسیس آیت ا... 
آیتی برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی بخش قلوب 
همیشه داغدار ما خواهد بود. 

خانواده های: ملکیان و اژدری

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق

 استان خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و 
 سوابق برجسته خدمتی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده،

 امید است در سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید.همچنین 
از زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقای مهندس شرکاء 

کمال تشکر و قدردانی را داشته و توفیقات روز افزون
 ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

مدیرعامل صنایع تولیدی در نمای شرق

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل شایستگی و 
توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، سربلندی و توفیق روز افزون شما را در مسئولیت 

جدید از درگاه خداوند سبحان آرزو داریم.
شرکت فنی مهندسی مهتاب گستر بیرجند 

 هاشم رزاقی

جناب آقای حاج محمود چهکندی نژاد
معاون محترم اداری و اجرایی مدیریت بانک تجارت 

استان خراسان جنوبی 
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام، 

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک می گوییم
توفیق روز افزون شما را از خالق هستی بخش آرزو داریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی 
کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بهی
 انتصاب  شایسته  جناب عالی را  به  سمت

 مدیرکل  ارتباطات وفناوری  اطالعات  استان
 که مبین شایستگی  و تجارب ارزنده  تان می باشد،تبریک عرض نموده،توفیق روز افزون  شما را 
درعرصه ارتباطات وفناوری اطالعات درپیشبرداهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی  خواستاریم

مدیریت و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مصطفی بهی
مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که به حق از سرمایه های ارزشمند استان خراسان 
جنوبی می باشید، صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم که این انتخاب سرآغاز راهی

پر امید به سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه استان بوده و نوید بخش نشاط و تحرک اهالی خواهد 
بود. موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه 

باریتعالی مسئلت  می نماییم.
حبیب ا... شاعرزاده

جناب آقای مهندس مهدی دادگر 
مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را که 
مبین درایت، مدیریت و توانمندی اجرایی شما 
می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن 
قدردانی از تالش های ارزنده آقای مهندس شرکاء 

در دوران تصدی مسئولیت، رجاء واثق داریم
 در مسئولیت جدید نیز با تصمیمات مدبرانه 

جناب عالی و با به کارگیری تمامی ظرفیت های 
مادی و معنوی شرکت در جهت نیل به اهداف 
عالیه وزارت نیرو در حوزه برق و انرژی گام های 

بلند و استواری برداشته خواهد شد.
ان شاء ا... با استعانت از درگاه خداوند متعال 

موفق و موید باشید.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی                                 

امیر سرتیپ دوم ستاد محمد غفاری
با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندهی ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی
 تبریک می گوییم، امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده 

از تجربیات و توانمندی تان در اعتالی آرمان های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران موفق باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
تعاونی مسکن مرکزآموزش ۰۴ بیرجند

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
 خراسان جنوبی

 که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت
 و سربلندی تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت تعاونی 
مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حاج آقای حمیدی

 مدیرکل محترم دادگستری خراسان جنوبی 
معاونان ارجمند ، دادستان گرامی و روسای حوزه های دادگستری
با قلبی سرشار از مهر و امید حضور مشفقانه شما عالی جنابان را در جمع فرشتگان زمینی
 و پرسنل خدوم موسسه جامع توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند صمیمانه ارج نهاده

 و عزم هایمان را جزم تا در راه خدمت بی منت، بیش از پیش سعی و تالش نماییم. 
م باد ايام زعت مستدا

هیئت مدیره ، مدیر عامل و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای مهندس دادگر
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

* رجب زاده

آقایان دوربینی

یکی از برنامه های صدا و سیمای 
خودمان را نگاه می کردم. مدیریکی 
کاری  حوزه  درباره  استان  ازادارات 
نمای  در  کرد.  می  صحبت  اش 
پشت سر او به زحمت یکی از جاده 
های استان پیدا بود، نمایی مرتبط به 
 بحث و سواالتی که از مدیر پرسیده 
می شد. متمرکز شده بودم تا صحبت 
ها را دنبال کنم اما درحین تماشا  
ناخودآگاه نگاهم روی دو نفری که 
پشت سر آن مسئول بدون هیچ 
دلیلی ایستاده بودند قفل می شد. 
آنها نه در ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

تالش دولت در بودجه کاهش 
سختی های مردم است 

روحانی: 

صفحه  2

این انتخابات آغاز پایان   
اصالح طلبان خسته است

محمد قوچانی: 

تندروها  از انتخابات سرد
 استقبال می کنند 

جواد امام:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه 5
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آقایان دوربینی
*رجب زاده

یکی از برنامه های صدا و سیمای خودمان را 
نگاه می کردم. مدیریکی ازادارات استان درباره 
حوزه کاری اش صحبت می کرد. در نمای 
پشت سر او به زحمت یکی از جاده های استان 
پیدا بود، نمایی مرتبط به بحث و سواالتی که از 

مدیر پرسیده می شد. 
دنبال  را  ها  صحبت  تا  بودم  شده  متمرکز 
کنم اما درحین تماشا ناخودآگاه نگاهم روی 
دو نفری که پشت سر آن مسئول بدون هیچ 
دلیلی ایستاده بودند قفل می شد. آنها نه در 
بحث مشارکت می کردند و نه عمل مفید 
دیگری انجام می دادند. فقط ایستاده بودند و به 
شکل خنده آوری به دوربین زل زده بودند. کم 
کم تمرکزم را به طورکامل از دست دادم و در 
حالی که هر از گاهی به خنده می افتادم تمام 
ذهنم را این سوال پر کرد بود که این دو اینجا 
چه می کنند و چرا باید پشت سر مدیر بایستند؟ 
قاب دوربین تقریبا پر بود و هدف عوامل برنامه 
از هماهنگی منظره با گفته های مدیر به خوبی 
با  تامین نمی شد. تفاوت های اساسی هم 
بنده خدا ، آقای دوربینی معروف داشتند. او در 
بگ گراند مدیرانی ظاهر می شد که در یک 
مصاحبه عمومی روبه روی دوربین قرار داشتند 
یا بیشتر در گزارش های مردمی سیما به چشم 
می آمد. البته ماجرای ایستادن این افراد کنار 
یا پشت سر مسئولی که قرار است فقط با او 
 گفتگو شود چندان مسئله ساز نیست. فقط 
می شود گفت اینگونه دلخوشند دیگر. اما به 
هر صورت هر دلیلی که دارد بد نیست همین 
جمالت تلنگری باشد برای برخی از این عشق 
دوربین ها که هم از خودشان بپرسند ایستادن 
بی معنی شان پشت سر یک مدیر، مقابل 
دوربین چه برداشتی از بیرون و نگاه بینندگان 
دارد و هم بدانند می توان همین زمان را صرف 
درست کار کردن و انجام صحیح وظایف کنند 
تا اگر در بخش های دیگر مسئولیتی دارند 
زیر سوال نروند. به این سطح که می رسیم 
آسیب های دوربین دوستی مشخص تر می 
شود. به خاطر می آورم مسئول روابط عمومی 
شیفته دوربین یکی از همین ادارات خودمان 
که چندی قبل خبرنگاران را برای یک جلسه 
رسانه ای دعوت کرده بود، وقتی جلسه تمام شد 
و نوبت به مصاحبه مدیر با صدا و سیما رسید به 
جای بدرقه خبرنگاران ، برای ایستادن کنار او در 
این مصاحبه تلویزیونی سرا از پا نمی شناخت ، 
سواالت  معمول برخی  خبرنگاران بعد جلسات 
را هم چنان شکسته و بسته جواب می داد که 
مبادا فیلمبرداری شروع شود و او در قاب دوربین 
نباشد. واقعا باید پرسید: چرا؟! و اما معضل را 
جایی پررنگ می بینیم که این میل تمام نشدنی 
مسئوالن را تسخیر و به جریان اطالع رسانی 
در استان خدشه وارد می کند.توسط آن دسته 
از مسئوالنی که تا دوربین در جلسه ای نباشد، 
گفتنی ها را نمی گویند، برخی حتی نیازی به 
دعوت خبرنگاران رسانه های مکتوب به جلسات 
شان نمی بینند و همین که دوربین باشد و چشم 
خودشان و اطرافیان شان در تلویزیون به دیدن 
آن ها روشن شود کافی است، رسالت اطالع 
رسانی عمومی و لزوم مخاطب شناسی در رسانه 
های مختلف هم که به طور کل در ظرفیت 
مطبوعات  گنجد.  نمی  آنها  از  برخی  ذهنی 
مکتوب ، صدا و سیما و رسانه های برخط هر 
یک مخاطب و برد اطالعاتی و رسانه ای خود را 
با توجه به ویژگی های انتشار پیام دارند و مدیری 
در اطالع رسانی موفق است که همه این رسانه 
ها را برای انتقال پیامش به مردم انتخاب کند و 
مخاطب هر یک را به خوبی بشناسد. اما برخی 
مدیران استان و البته روابط عمومی های شان 
تا چه حد این دقت و ظرافت را در فرآیند اطالع 
رسانی در نظر می گیرند؟ بارها دیده شده که 
پیامی با یک محتوای و بدون هیچ تغییری به 
همه رسانه ها از مکتوب ، برخط ، دیداری و 
شنیداری داده شده و این رویکرد کلیشه محور 
مخاطب را در برابر پیام بی تفاوت کرده است. 
گذشته از این مهم برخی مدیران این واقعیت 
را از یاد می برند شیفتگی نامتعارفی که نسبت 
به یک رسانه از خود به نمایش می گذارند چه 
صدماتی را متوجه جریان اطالع رسانی یک .... 

)ادامه در ستون مقابل( 
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سقف وام ازدواج در سال ۹۹ معادل ۳۰ میلیون تومان تعیین شد

 عصر اعتبار- تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 
۱۳۹۹ سیصد میلیون ریال معادل ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله 

و با یک ضامن معتبر و سفته است.

تالش دولت در بودجه ۹۹ کاهش 
سختی های معیشت مردم است 

این  در  دانیم  می  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس 
شرایط صادرات و واردات ما با مشکالت زیادی 
توام است، همه ما می دانیم در صادرات نفت با 
مشکالتی روبرو هستیم اما تالش ما این است که 

سختی معیشت مردم را کاهش دهیم.

نوباوه: کاش انقالبی های
 حالل خور پیروز انتخابات شوند 

بیژن نوباوه نماینده مجلس هشتم و نهم گفت: 
امیدوارم انقالبی های حالل خور پیروز انتخابات شوند.

 این انتخابات آغاز  “پایان
 اصالح طلبان خسته است”

محمد قوچانی سردبیر روزنامه سازندگی در نقد 
عملکرد عارف نوشت:  نمی شود هم حرف های 
انقالبی زد و هم حرف های انتخاباتی. نمی توان 
حاکمیت  به  چشمی  هم  و  بود  اپوزیسون  هم 
داشت. این “ آغاز یک پایان “ است . “ آغاز پایان 
در  فقط  که  نااستواری  و  طلبان“خسته  اصالح 

زمین هموار می توانند سیاست ورزی کنند.

پروانه سلحشوری: به خاطر
 نظارت استصوابی نیامدم!

پروانه سلحشوری نماینده اصالح طلب مجلس 
گفت: این بار به خاطر نظارت استصوابی نمی آیم، 
به خاطر اینکه برای من حکم صادر نشود که چه 
رایی در کمیسیون و صحن علنی بدهم، نمی آیم.

بادامچیان: دولت پاسخگوی
 تصمیمات آسیب آور خود نیست 

بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره 
به اینکه دولت نهایت بی تدبیری را در اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین داشت، گفت: مسئوالن دولتی 

پاسخگوی تصمیمات آسیب آور خود نیستند.

تندروها از انتخابات سرد
 استقبال می کنند 

جواد امام گفت : اگر اصالح طلبان صحنه را رها 
کنند و به تماشای فعالیت انتخابات رقیب بنشینند، 
تندروها از انتخابات سرد استقبال می کنند و شاید 

مجلس یازدهم از مجلس هفتم هم بدتر شود.

سکه بهار آزادی اندکی ارزان شد 

سکه بهار آزادی روز گذشته کمی ارزان شد و با 
افت قیمت ۲۰ هزار تومانی به ۴,۶۲۰,۰۰۰ )چهار 

میلیون و ششصد و بیست هزار( تومان رسید.

درآمد ۷ میلیارد تومانی
 دولت از طالق 

تسنیم- در جدول 5 ماده واحده الیحه بودجه 
ذکر شده است که از محل افزایش ۱۰ درصدی 
 ۹۹ سال  در  دولت  طالق،  حق التحریر  به 
درآمدی بالغ بر 7 میلیارد تومان خواهد داشت.از 
این رو، در صورتی که میزان طالق ها در سال 
۹۹ به میزان پیش بینی شده توسط دولت برسد 

این درآمد محقق می شود.

استفساریه  نمایندگان برای الزام دولت 
جهت استخدام معلمان حق التدریسی 

تسنیم - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: استفساریه ای برای الزام دولت 
جهت استخدام معلمان حق التدریسی، آموزش 
دهنده ها، خرید خدمات و مربیان نهضت سواد 
آموزی تهیه شده که به زودی جهت بررسی در 

صحن قرار می گیرد.

مصرف روزانه بنزین
 22 میلیون لیتر کاهش یافت 

امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران اظهار کرد: با اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت در کشور، مصرف روزانه 
بنزین از میانگین روزانه نزدیک به ۹۹ میلیون 
لیتر به حدود 77 میلیون لیتر در روز رسیده است 
که این رقم از صرفه جویی ۲۲ میلیون لیتری در 

مصرف روزانه بنزین حکایت دارد.

)ادامه سرمقاله( سیستم سازمانی می کند. با توجه 

به سابقه تاریخی فعالیت رسانه های مکتوب در 
استان، باید بپذیریم که آمار مخاطب این رسانه ها 
همچنان باالست و رابطه ای پویا با آن دارد. حتی 
برخی تحلیل ها به گفته رئیس شورای اطالع رسانی 
استان بر این واقعیت استوار است که همچنان در 
خراسان جنوبی مخاطبان رسانه های مکتوب آمار 
باالتری نسبت به دیگر رسانه ها دارند. توجه یک 
مدیر به امر اطالع رسانی از طریق رسانه ها به قدری 
اهمیت دارد که اولین مزیت و اهمیتش، شخصیت 
خود مدیر را به عنوان مسئولی رسانه ای برجسته می 
سازد. با همه این توضیحات میل برخی مدیران برای 
دیده شدن در رسانه های تصویری عجیب است 
و عجیب تر آنکه از میزان تاثیر گذاری محتوای 
خبری و عملکردی شان در رسانه های مختلف 

ارزیابی دقیقی ندارند.
رویداد۲۴ - پس از هفت روز ثبت نام 
نامزد های انتخابات مجلس به پایان رسید 
و وزارت کشور آمار اولیه تعداد نامزد ها 
را اعالم کرد. سخنگوی ستاد انتخابات 
کشور از نهایی شدن نام نویسی ۱۳ هزار و 
۸۹۶ داوطلب در انتخابات مجلس یازدهم 
خبر داد. از این تعداد  هزار و ۶۰5 نفر از 
داوطلبان زن و ۱۲ هزار و ۲۹۱ نفر مرد 
ترتیب فقط ۱۲ درصد  این  به  هستند. 

نامزد های انتخابات زن هستند. 

چهره های سرشناسی که آمدند
در روز های ثبت نام انتخابات چهره های 
برای  را  خود  آمادگی  زیادی  سرشناس 
آن ها  مهمترین  کردند.  اعالم  نامزدی 
محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران 
بود . علیرضا زاکانی فعال سیاسی اصولگرا 
پیروزی  صورت  در  معتقدند  برخی  که 
در انتخابات یکی از گزینه های ریاست 
مجلس است از قم نامزد شده است. از 
نکات حاشیه ای ثبت نام وی این بود که 
حتی  نتوانست  خبرنگاران  به  پاسخ  در 
نام یک محله قم را بیان کند و آن را 
به آینده موکول کرد. از دیگر اصولگرایان 
مشهوری که ثبت نام کرده اند می توان به 
الیاس نادران، حسین مظفر، روح االمینی، 
محمود  ذوالنور،  مجتبی  رسایی،  حمید 
مهدی  موسوی،  الدین  نظام  نبویان، 

کوچک زاده و... اشاره کرد.
از اعضای شاخص  مصطفی میرسلیم، 
خورده  شکست  نامزد  و  موتلفه  حزب 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم 
نیز یکی از افرادی بود که در روز پنجم 
ثبت نام کرد. غالمرضا مصباحی مقدم 

است. شماری  انتخابات شده  نامزد  نیز 
احمدی نژاد  محمود  سابق  همکاران  از 
و اعضای کابینه او در دولت های نهم و 
دهم نیز ثبت نام کرده اند.محمد حسینی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 
روز  کنندگان  ثبت نام  از  یکی  دهم 
ششم نام نویسی بود و علت این اقدام را 
“بی خاصیت بودن” مجلس کنونی و نیاز 
کشور به تغییر و تحول عنوان کرد. علی 
نیکزاد وزیر مسکن دولت احمدی نژاد و 
رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در 
سال ۹۶ نیز ثبت نام کرده است.صادق 
خلیلیان و محمد عباسی، شمس الدین 
حسینی وزیران جهاد کشاورزی، ورزش 
و جوانان و اقتصاد دولت دهم و فاطمه 
در  رئیس جمهور  معاون  واعظ جوادی، 
دولت نهم از دیگر همکاران سابق محمود 
احمدی نژاد هستند که در تهران ثبت نام 
کردند.مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید 
در دولت دهم، از دیگر نزدیکان سابق 
به  ثبت نام  برای  که  است  احمدی نژاد 
ستاد انتخابات وزارت کشور مراجعه کرد 
و در پاسخ به این پرسش که آیا حضور 
گسترده همکاران رئیس جمهور سابق 
با هماهنگی انجام شده، این مسئله را 

تکذیب کرد.

مجید  انصاری شاخص ترین 
نامزد اصالح طلب

اما در میان اصالح طلبان نیز مجید انصاری 
معروف ترین نامزد است. در کنار انصاری، 
شهیندخت موالوردی که او نیز به تازگی 
از دولت جدا شده در انتخابات شرکت کرده 
است. علی شکوری راد، الیاس حضرتی، 
زاده، علی  نقیب  احمد  محمود صادقی، 
افشانی، علی مطهری، قدرت ا... علیخانی، 
حسین راغفر، جالل جاللی زاده و ... از 
دیگر نامزد های مشهور اصالح طلب و 

میانه رو هستند.
 

جوان های جنجالی اصولگرا
اصولگرایان  باسابقه  نامزد های  میان  در 
خیل عظیمی از جوانان وابسته به این جناح 
انتخاباتی نیز کاندیدا شده اند. وحید یامین 
پور  از مجریان برنامه های سیاسی تلویزیونی 
به ویژه شبکه افق یکی از این نامزدهاست.
برخی چهره های جوان نزدیک به محمد 
باقر قالیباف نیز در انتخابات ثبت نام کرده 
معروف ترین  گفت  بتوان  شاید  که  اند 
آن ها مجید حسینی است. او که در دوران 
شهرداری قالیباف از مشاوران و مدیران 
فرهنگی شهرداری به حساب می آمد در 
دو سال اخیر از منتقدان پرسروصدای درآمد 

باالی پزشکان بوده است. 

ژن های خوب و دو استاد 
برجسته  دانشگاه

در اولین روز های ثبت نام، توحید نوبخت 
پسر محمد باقر نوبخت از رشت نامزد 
نوبخت  توحید  است.  شده  انتخابات 
پیشتر به خاطر یک پرونده نزاع نامش 
در رسانه ها مطرح شده بود. او یکی از 
انتخابات  در  شده  نامزد  خوب  ژن های 
رئیس  داماد  مهدی زاده  است.کامبیر 
جمهور روز پنجم ثبت نام به همراه همسر 
و جمعی از همراهانش وارد فرمانداری 
تبریز شد. از نکات جالب توجه دیگر این 
است که اگرچه محسن رضایی میرقائد 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
خود را وارد انتخابات نکرد، اما فرزند او 
دو  نامزدی  کاندیداهاست.  فهرست  در 
انتخابات  در  دانشگاهی  مشهور  چهره 
مجلس از اتفاقات جالب توجه بود. احمد 
نقیب زاده عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران و استاد برجسته علوم سیاسی 
دانشگاه تهران روز شنبه در انتخابات ثبت 

نامزد دیگری که می تواند  اما  نام کرد. 
حضورش در مجلس بحث برانگیز باشد، 
دکتر سعید زیباکالم استاد فلسفه دانشگاه 
تهران و برادر صادق زیباکالم است. سعید 
زیباکالم بر خالف برادرش اصولگرایی 
تند و تیز به حساب می آید. او را می توان 

در جبهه عدالت خواهان قرار داد.
 

چهره هایی که  نیامدند
جدای از اینکه چه کسانی وارد عرصه 
چهره های  شدند  مجلس  انتخابات 
اصولگرا  جریان  دو  از  زیادی  شاخص 
نکردند.  نام  ثبت  طلب  اصالح  و 
از  الریجانی  علی  آن ها  مشهورترین 
از  عارف  محمدرضا  و  اصولگرایان 
الریجانی  ظاهرا  است.  طلبان  اصالح 
از سال ها ریاست بر مجلس خسته شده 
و عارف هم گوشه چشمی به ریاست 
که  نیز  جلیلی  سعید  دارد.  جمهوری 
پیشتر احتمال نامزدی او مطرح بود، ثبت 
نام نکرد تا گمانه زنی ها درباره تقسیم 
کار طیف جلیلی و قالیباف تقویت شود. 
انتخابات  آماده  را  خود  جلیلی  احتماال 
می کند.عده ای  جمهوری  ریاست 
چهره ها  این  حضور  عدم  با  معتقدند 
راه برای ریاست محمد باقر قالیباف بر 
مجلس باز شده است. البته برخی هم بر 
این باور نیستند.کال در جمع نمایندگان 
از  نماینده   ۱۶ حدود  مجلس  کنونی 
انصراف داده  حضور دوباره در مجلس 
نیز  انصراف  صداترین  سرو  پر  اند. 
نماینده  سلحشوری  پروانه  به  مربوط 
انتشار  با  گذشته  روز  که  بود  تهران 
تصمیم  این  دالیل  جمله  از  بیانیه ای 
اقتدار  کننده  محدود  “ساختار های  را 
نادیده گرفتن نظر و خواست  مجلس، 
مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی 
و اتفاقات پاییز نود و هشت” اعالم کرد.

کدام چهره ها برای انتخابات آمدند؟
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی تغییرات شرکت سامان راه سعادت )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4682 و شناسه ملی 10360061525 به استناد صورتجلسه 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/25 مورخ  مدیره  هیئت 
به  ملی 0653031548  شماره  به  سعادتی  رضا  ولی  آقای   -  1  :
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ابراهیمی مهر به شماره 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  عنوان  به   3621607080
وآقای غالمعلی خیاط به شماره ملی 3673928821 به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد 
اوراق  از قبیل چک و سفته و قرادادها و  اوراق بهادار و تعهداور  و 
عادی و نامه های اداری با امضای 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 )679444(

آگهی تغییرات شرکت سامان راه سعادت )سهامی خاص( به شماره ثبت 4682 و شناسه ملی 10360061525 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان ولی رضا سعادتی به 
شماره ملی 0653031548 و حسین ابراهیمی مهر به شماره 3621607080 و غالمعلی خیاط به شماره ملی 3673928821 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم سمیه ابراهیمی مهر به شماره 

ملی 3610292601 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه ابراهیمی مهر به شماره ملی 3621394001 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )679443(
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عملیات  برگردان در شهربیرجند
  به اطالع هم استانی های گرامی می رساند : 

 به دلیل عملیات برگردان ارتباط تلفن های 
ثابت و دیتای شهر بیرجند )مهرشهر، 

حدفاصل خیابان بهجت و  بلوار  ولیعصر)عج( 
 و خیابان حافظ غربی روز سه شنبه

98/09/19 از ساعت 6 صبح به مدت 72 
ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت ایزد سازه نوین بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 6068 و شناسه ملی 14008673257 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان ایزد پناه کالته بجدی به شماره ملی 0651969379 و خانم شیرین سلیم به شماره 
ملی 0450241718 و خانم فاطمه حسینی نژاد به شماره ملی 0651697492 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای 
 محمدرضا حسین زاده به شماره ملی 0651989752 به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه کارگر به شماره ملی0650808479 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )682796(

آگهی تغییرات شرکت ایزد سازه نوین بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 6068 و شناسه ملی 14008673257 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان ایزد پناه کالته بجدی به شماره ملی 0651969379 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه حسینی نژاد به شماره ملی 0651697492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیرین سلیم به شماره ملی 
0450241718 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق 

عادی و اداری با امضای آقای ایمان ایزد پناه کالته بجدی )مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )682794(

آگهی تغییرات شرکت سامان بخش کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1199 و شناسه ملی 10360029334 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای فرشید بارانی به شماره ملی 0651938333 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم هامونی 
به شماره ملی0653137079 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ماندانا مالکی به شماره ملی0640144330 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای فرشید بارانی )رئیس 

هیئت مدیره( و آقای هاشم هامونی )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبراست وکلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )679442(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عادل غریبی به شماره ملی 0640236911 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین 
جمالی راد به شماره ملی 3591358673 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای مجید مهجوره به شماره ملی 0640419021به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای عادل غریبی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )676830(

تاسیس شرکت بهین سالمت اقیانوس )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/06 به شماره ثبت 6108 به شناسه ملی 14008793778 ثبت و امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی، الکترونیکی ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها ، تجهیزات پزشکی ، محصوالت 
بهداشتی ، آرایشی ، مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ، شرکت در 
مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، مشارکت 
 و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : ا
ز تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، کوچه 7 تیر 2]معلم 
38[ ، بلوار معلم ، پالک 0 ، طبقه سوم کدپستی 9717753460 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 374 مورخ 1398/08/25 نزد 
بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند با کد 53991 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم مریم علی پور به شماره ملی 0651827515 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد محمدی به شماره ملی 0651865867 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای علیرضا علی پور به شماره ملی 0651921678 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقای 
علیرضا علی پور )رئیس هیئت مدیره( و آقای محمد محمدی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان: خانم فرشته محمدی به شماره ملی 0651862401 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه بناکار اول به شماره ملی 
0651896959 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )679445(
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بارش شدید باران در خراسان جنوبی

صداوسیما- هواشناسی استان برای بارش باران همراه با رعد و برق اخطاریه جوی صادر کرد. رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان گفت: براساس این اخطاریه، فعالیت سامانه بارشی که در استان آغاز شده سبب وزش باد 
شدید، گرد و خاک، بارش شدید باران همراه با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ و برف در ارتفاعات و کاهش دید افقی دراثر تشکیل پدیده مه خواهد شد.نخعی افزود: این بارشها ممکن است سبب لغزندگی سطح جاده ها، 

وقوع رواناب، آبگرفتگی معابر شهری و روستایی می شود و  برای پیشگیری از خسارت و حوادث احتمالی سفر های غیر ضرور اسکان و تردد در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها ی فصلی ، چرای دام خودداری شود.
آوای عزیز خدا هر چی می خوای بهت 
بده اگر همین یه کار تو دنیا واسه مردم 
بیرجند انجام داده باشی و مزایده های 
بنیاد لغو بشه تا عمر دارم دعاگوی تو و 

خبرنگارانت خواهم بود. 
915 ... 4۰1

گوینده هرچه میخاد بگه شنونده باید 
عاقل باشه مگه میشه بنزین 3برابربشه 
جنس گرون نشه تازه سهمیه هم 1/5 
برابر شده حداقل5۰ % هزینه حمل و 
نقل گرون شده حاال خودمون کمی فکر 

کنیم ببینیم پرتقال فروش کجاست .
9۰3...۰66

به خاطر سرمقاله  ازتون  واقعا  سالم  
ومطالبی که درمورد بنیاد مستضعفان 
که  بنیادی  ممنونم.  بسیار  نوشتید 
در  امالک  و  زمین  گرانی  سرچشمه 
بیرجنده وبیشتر به بنگاه می خوره تا 
بنیاد مستضعفان. بنیادی که به راحتی 
وبا تشویق هایش به خرید زمین های 
سال  چندین  را  نفر  صدها  موسوی 
االنم  و  کرده  حقشون  گرفتن  درگیر 
حدود 3۰۰خانواده مالباخته این زمینها 
هستند وهنوزهم به حقشون نرسیدن.
افرادی هستند که در این زمینها بیست 
زمان  همون  و  ساختند  خونه  ساله 
پرونده  و  صادر  نامه  معرفی  براشون 
تشکیل شده و قرار بوده براشون سند 
صادر بشه ولی بنیاد و شاید هم ... ویا 
هر دوتا شون  نقشه اونجا رو عوض 
و  شده  صادر  جدید  معرفی  و  کردن 
زمینها به افراد دیگه واگذار شده و االن 
خونه های مردم رو به یکی دیگه دادن 
و افرادی که تازه زمینشون سند شده  
رفتند وحکم تخریب  خونه هایی که 
طبق نقشه قبلی ساخته شده رو گرفتند   .
این  با  بیرجند  مثل  شهرستانی  برای 
زمانی  والبته  مکانی  موقعیت حساس 
باعث تأسفه که همچین پرونده هایی 
داره وباعث تأسف بیشتره که نهادهایی 
مثل بنیادمستضعفان درگیر وشاید بانی 
دروغ  مالباخته که  اینهمه  باشند.     اون 
اطالعات  خواستید  اگه  شما  نمیگن! 
تماس مالباخته ها رو بدم و در مورد 
تشویق بنیاد برای خرید زمینها ازشون 
بپرسید وجوابشون رو خواهید دید که 
به هرجا که شد دست  ما که  ؟  چیه 
توسل زدیم وهنوزم نتیجه ای نگرفتیم. 
استان  زمینهای  وضعیت  که  انشاا... 

وبنیاد و وسایرین در استان حل بشه.
ارسالی به تلگرام آوا
راه میخواستم  اداره  مسئولین محترم 
و  سرپل  روستاهای  اهالی  ما  بپرسم 
که  ایم  کرده  گناهی  چه  میرک  دره 
استان  مرکز  تا  کیلومتر  چهار  فقط 
وتنها یک کیلومتر از انتهای آسفالت 
ولی  داریم،  فاصله  دره  بند  جاده 
قرار  راه  مسئولین  مهری  بی  مورد 
بی  آسفالت  نعمت  از  و  ایم  گرفته 
با  که  حاال  لطفا  ایم؟  مانده  نصیب 
پیگیرهای استاندار عزیزمان اعتبارات 
راه 3 برابرشده برای آسفالت این یک 

کیلومتر هم اقدامی بفرمایید. 
915...313
با عرض سالم و خدا قوت و تشکر 
از پیگیری مجدانه بزرگواران در زیبا 
شهری  معابر  سازی  ایمن  و  سازی 
تردد  دلیل  به  داریم  تقاضا  شما  از 
به  رانندگان  کافی  دید  نبود  و  زیاد 
)تقاطع  خیابان سپیده  و خروج  ورود 
مسئله  به  وقت  اسرع  در  محالتی( 
ورودی این خیابان رسیدگی فرمائید. 
به دلیل تردد زیاد شاهد حادثه ای در 

این تقاطع نباشیم.
99۰...7۰5

با توجه به گفته مدیرکل اوقاف حجت 
االسالم بخشی پور مبنی بر واگذاری 
56 هکتار زمین در شوکت آباد از سوی 
اوقاف به اداره ورزش و جوانان از اداره 
پیگیر  داریم،  استدعا  ورزش  محترم 
پیست اسب سواری و موتور و ماشین 
همجوار  که  محدوده  این  در  سواری 

ورزشگاه غدیر است باشند.
937...897

نزدیکی  در  چهکند  شهرک  سالم  با 
نعمت  از  که  سالهاست  بیرجند  شهر 
است  محروم  اینترنت  و  ثابت  تلفن 
به  نیازمند  موضوع  هر  برای  مردم 
اینترنت و بانک مجبورند به امیر آباد، 
حاجی آباد، معصومیه یا بیرجند بروند. 
مدتی پیش از خانواده های ساکن برای 
کشیدن فیبر نوری و اتصال شبکه های 
تلفن ثابت و اینترنت بیش از 196 هزار 
تومان اخذ شده، ضمن تشکر از فعالیت 
شرکت مخابرات، ما ساکنین چهکند 
درخواست داریم هر چه سریع تر نسبت 
به آغاز عملیات فنی اقدام کنند. باتشکر 

از طرف جمعی از اهالی  
ارسالی به تلگرام آوا

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

و  آوا  روزنامه  به  ادب  و عرض  سالم 
همه فعاالن مطبوعاتی استان باالخره 
که  کاندیداهایی  و  تمام شد  نام  ثبت 
نام  ثبت  بودند  کرده  تکلیف  احساس 
کردند فقط نکته جالب اینجاست که 
برخی از سایت ها و خبرگزاری ها  و 
کانال ها که دیگه از همین االن تحلیل 
می کنند که رقابت اصلی بین چه کسی 
و چه کسانی هست پیشگو هستند یا 
از آرای مردم خبر دارند و یا به غیب 
وصل اند؟ خیلی جالب است که حداقل 
استانداردهای کار منصفانه را هم انجام 
نمی دهند عکس یک کاندیدا را بزرگ 
این  یعنی  ریز که  را  بقیه  و  زنند  می 
کاندیدا رأی دارد و بقیه نه. خوب باید 
تبریک گفت به این رسانه ها که اینقدر 
قدرتمندند که ذهن مردم را می خوانند 
حساب  به  که  سیاستمدارند  اینقدر  و 
خودشان با افکار مردم بازی می کنند 
اما آقایان ما همان هایی هستیم که در 
اوج فتنه و فضای روانی علیه نظام در 
سال 88  نه دی ها را تشکیل دادیم 
پس کور خواندید که با ذهن و افکار 
ما بازی کنید مردم دست شما را خوانده 
اند و دیگر حسابی از این بازی های 
شما نمی برند. روز 3 اسفند مشخص 
خواهد شد رقابت بین چه کسی بوده 
و چه کسانی فقط بازی روانی راه می 
و  باال  مشارکت  امید  به  اند  انداخته 

انتخاب اصلح انشاا... 
م . ک  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 

خطر انقرا ض 
در کمین هوبره و زاغ بور

کاری- خراسان جنوبی زیستگاه گونه 
های خاص جانوری است که باید برای 
محافظت از آن ها اقدام جدی صورت 
گیرد. در بین این گونه ها هوبره و زاغ 
حاد  وضعیت  نهبندان  استثنایی  بور 
تری دارند. 19 آذر روز جهانی حقوق 
و  پاسداری  هدف  با  است.  حیوانات  
نگهداری از گونه های زیستی گیاهی 
نقش  که  بومی؛  گوناگون  جانوری  و 
حیاتی در پایداری طبیعت و چرخه های 
به عنوان“روز  روزی  دارند  زیستی 
زیستی  گونه های  از  پاسداری  ملی 
سوی  از  حیوانات”   حقوق  و  بومی 
انجمن های  و  محیط زیست  فعاالن 
مدیر  شد.  نام گذاری  محیط زیستی، 
کل حفاظت محیط زیست استان  در 
گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: عقاب 
طالیی، هوبره، شاهین، بحری، پلنگ 
در  های  گونه  جمله  از  ایرانی  گور  و 
معرض انقراض بوده که برای حفاظت 
از آنها باید برنامه ریزی بیشتری شود. 
پرنده  تنها  زیست  به  اشاره  با  وی 
جنوبی  خراسان  در  کشور  آندمیک 
یاد آور شد:  این پرنده که زاغ بور نام 
دارد و زیستگاه آن در دنیا تنها منحصر 
نهبندان  منطقه  در  است،  ایران  به 
کند.  می  زندگی  جنوبی  خراسان 
مدیرکل محیط زیست استان با اشاره  
وجود  از  هایی  گزارش  دریافت  به 
یوزپلنگ در برخی نقاط استان خاطر 
مورد  در  قطعی  اطمینان  کرد:  نشان 
انقراض نسل این حیوان وجود ندارد، 
برای  هایی  اکیپ  راستا  این  در  که 
همکاری  با  یوزپلنگ  حضور  اثبات 
است.   شده  تجهیز  محلی  بومیان 
اکبری با اشاره به اینکه هوبره از جمله 
پرندگان در معرض خطر انقراض و از 
پرندگان بومی خراسان جنوبی است، 
افزود:  نسل این پرنده به علت شکار 
غیرقانونی در حال انقراض است، واین 
در  مراقبت  و  تیمار  از  پس  پرندگان 
زیستگاه اصلی اش رها سازی خواهد 
شد. وی تاکید کرد: متاسفانه این پرنده 
کشورهای  به  و  شده   گیری  زنده 
قاچاق می شود.  فارس  حاشیه خلیج 
موقعیت  اگر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
براي محافظت از این گونه های بومی 
انجام نشود، بي شک آیندگان با خطر 
انقراض و نابودی آنها روبرو می شوند.

خبر ویژه

گالیه شهروندان از مدیریت شهری پس از باران

 دریاچه های خیابانی شهر 
مهدی آبادی- شنیدن حرف مردم و پیگیری 
از وظایف مهم مسئوالن  آنها   مشکالت 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  باشد.  می 
مجموعه ای از پیام های مردمی طی دو 
هفته گذشته را ؛ منتشر می کند تا با برجسته 
سازی پیام های مردمی پاسخ های مشخص 
و سریعتر سازمان ها را دریافت کند. نهمین 
گزارش “ آوای مردم” با ادامه رویه پیشین به 
بررسی مطالبه ها، درخواست ها و انتقادات 
شهروندان از سازمان های اجرایی می پردازد. 

شهرداری بر پیمانکارانش
 نظارت کند

بارش  و  سرما  فصل  به  نزدیک شدن  با 
های زمستانه بسیاری از شهروندان از وضع 
ناهموار کوچه هایشان انتقاد دارد. به بیان 
آلود  اندک بارش، کوچه شان گل  با   آنها 
باره  این  در  از شهروندان  یکی  می شود. 
در پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: یک 
از تخریب میدان چهاردرخت گذشته  ماه 
و پر از چاله های ریز و درشت است که با 
آغاز فصل زمستان و بارش های فصلی به 
دریاچه صعب العبور تبدیل می شود. به گفته 
وی قبل از آنکه اتفاق ناگوار در این محل 
بیوفتند، شهرداری این محله قدیمی را دریابد. 
شهروند دیگری نیز نوشته: کوچه مقابل نظام 
مهندسی کشاورزی در خیابان طالقانی؛ با 
کمترین ریزش باران مملو از آب می شود 
و اگر ماشینی حرکت کند دانش آموزان و 
اهالی خیس می شوند. این شهروند فاصله 
محل جمع شدن آب  با جوی اصلی را دو 

متر عنوان کرده است! 
در دو هفته اخیر پیامک های زیادی درباره 
وضع ناخوش خیابان عدالت و رسالت برای 
روزنامه ارسال شد که از مسئوالن شهری 
درخواست رسیدگی فوری به این خیابان 
ها را داشته اند. شهروندی نوشته است: چرا 
شهرداری نظارتی بر پیمانکارانش ندارد؟ این 
شهروند در ادامه گفته منطقه رسالت و عدالت 
شهرداری  پیمانکاران  توسط  ماهی  چند 
این  حفاری شده ولی چهارراها و ورودی 
به حال خودشان رها شده است.  مناطق 
فرد دیگری نیز از مسئوالن شهرداری برای 
بازدید از وضع بد این منطقه دعوت کرده تا  

مشکالت را به طور میدانی مشاهده کنند. 

از بالتکلیفی خسته شدیم
بسیاری از شهروندان از سرگردانی برای 
دریافت سند ملک یا منزلشان خبر می 
دهند. شهروندی در این باره نوشته: زمینی 
دریافت  برای  که  دارم  دولت  خیابان  در 
سند، اداره ثبت آن را مشروط به  احداث 

و  است  کرده  زمین  دور  دورتا  در  دیوار 
شهرداری نیز سند داشتن را  مجوز ایجاد 
دیوار می داند. او این طور نوشته که از 
35 سال بالتکلیفی خسته شدیم و هیچ 
مسئولی پاسخگو نیست. شهروند ساکن 
خیابان مهزیار نیز در پیامکی به روزنامه آوا 
نوشته: بنیاد مسکن با گذشت 8 سال سند 
آپارتمان های 96 واحدی خیابان مهزیار را 
نمی زند و چک مان را نیز پس نمی دهد. 
فردی نیز از روستای موسویه گفته است: 
زمین های مسکونی این روستا در تصرف 
و ثبت بنیاد مستضعفان است و مردم برای 
زمینی با پاسگاه  و قانون طرف می شوند. 
به گفته وی بنیاد مستضعفان ریالی برای 
نیز  را  دلیلشان   و  نکرده  امالک هزینه 
مصادره ای بودن ملک عنوان کردند، گناه  

ما در این بین چیست؟ 
شهرک امام علی )ع( در بین تپه های خاکی 
محصور شده و با اندک بادی، ساکنان آن با 
ریزگردها مواجه می شوند که زمینه ساز بروز 
بیماری های تنفسی به ویژه برای خردساالن 
می باشد. بیشتر از یک سال از خاک برداری 
ورودی سمت چپ شهرک می گذرد اما 
آن  درباره سرانجام  از شهروندان  بسیاری 
اطالعی ندارند. شهروندی در پیامکی به 
این موضوع ورود کرده و نوشته: مسئوالن 

درباره این زمین ها اطالع رسانی کنند که 
سرانجام آن چه خواهد شد. با شروع سهمیه 
بندی بنزین گزارش هایی از گرانی برخی از 
کاال دریافت شده که نظارت بیشتر مسئوالن 
را می طلبد. اما در این بین گالیه های زیادی 
از رانندگان تاکسی برای روزنامه ارسال شده 

که درآمدشان کمتر شده است. 
فردی نوشته: مسئوالن خودشان را جای 
رانندگان تاکسی بگذارند که قیمت بنزین 
پنجاه درصد گران تر شده اما رانندگان به 
هیچ وجه نباید افزایش قیمتی داشته باشند. به 
گفته وی بنزین به طور مستقیم بر شغلشان 
تأثیر دارد و اگر افزایش قیمت نداشته باشند، 

هزینه خانوادشان را چه طور تامین کنند. 

مهمان خانه های سردمان شوید
دو قدمی شبکه گاز باشی اما شب ها از بخار 
نفت و سردرد نخوابی! این پیامک شهروندی 
از ساکنان خیابان اردیبهشت بیرجند است که 
از نبود گاز در این منطقه گالیه دارد. به گفته 
وی فرزندانمان با بخار چراغ نفتی حساسیت 
پیدا کردند و شرکت گاز نبود جدول کشی 
کوچه ها را بهانه انجام نشدن گازرسانی 
است:  نوشته  این شهروند  بیان می کند. 
خیابان اردیبهشت جزو بافت قدیمی شهر 
با جمعیت زیادی است که پیگیری هایمان 
برای گازرسانی آن بی سرانجام مانده است. 
وی با بیان اینکه در زمستان هوا بسیار سرد 
می شود، نوشته: مسئوالن شبی مهمان خانه 

های سردمان شوند. 
شهروندی در پیامکی با بیان اینکه صدور 
مراکز  در  قبال  بهداشت  تمدیدکارت  یا 
بهداشت انجام میشد، نوشته: چند ماهی 
این کار به دفاتر پیشخوان واگذار شده و 
عالوه برمراجعات به مراکز بهداشت این 
مراجعه نیز اضافه شده و هزینه های آن 
دفتر پیشخوان، دوبار ویزیت، آزمایشگاه و 
... نزدیک صد تومان است. به گفته این 
شهروند کسب درآمد از جیب مردم همین 
است و آخر نیز به دلیل کمبود کاغذ کارت، 

موفق به دریافت آن نمی شوید.

شهروندی در پیامکی به پروسه درخواست 
نفت برای روستاییان اشاره کرده و نوشته: 
فردی که هنوز خانه اش را گازرسانی نکرده 
برای دریافت نفت باید پروسه طوالنی را 
طی کند تا نفت به او تعلق گیرد. وی نوشته 
است: این مراحل شامل ثبت نام در سایت 
تجارت آسان، مراجعه به شرکت نفت، نوبت 
گرفتن، دریافت رمز سایت، مراجعه به کافی 
نت، اسکن تاییدیه شورا مبنی بر سکونت، 
اسکن تاییدیه شرکت گاز، تاییدیه کدپستی، 
اسکن کارت بانکی اسکن، شماره موبایل به 
نام شخص برای تیلر کشاورزی و ... است. 
به گفته وی شرکت نفت حتی از نصب بنر 
برای اطالع از پروسه ثبت نام نیز خودداری 

کرده است و اگر کسی دغدغه مردم دارد باید  
به این تحقیر ارباب رجوع در شرکت نفت 
رسیدگی کند . فردی در پیامکی به روزنامه 
آوا خود را فروشنده مواد غذایی معرفی و 
درباره برنج تنظیم بازار توضیح می دهد. وی 
نوشته: این برنج فقط 5 هزار تومان با قیمت 
آزاد تفاوت دارد و به کاسبان نیز حق سود بر 
آن ها را ندارند. به این گفته این فروشنده در 
استان های دیگر  قیمت باالتری دارد.  وی 
از مسئوالن اداره کل صمت درخواست کرده 
اجازه اندک افزایشی را داشته باشند یا آنکه 

اسم تنظیم بازار را بردارند.

به وضع بنددره توجه کنید
با توجه به دایرشدن نمایشگاه بین المللی 
بیرجند لزوم روشنایی خیابان منتهی به این 
نمایشگاه محرز می باشد. شهروندی به این 

موضوع پرداخته ونوشته:  حجم باالی تردد 
وسایل نقلیه در مسیر منتهی به نمایشگاه زیاد 
است و اداره برق فورا برای روشنایی این 
مسیر عمل کند.  فردی از ساکنان سراب 
خواستار توجه بیش از پیش مسئوالن به این 
منطقه شده و در پیامکی به روزنامه آوا نوشته: 
محروم   ساکنان  برای  محترم  مسئوالن 
برخی نقاط جنوب شهر بیرجند نیز جلسه 
ای بگذارید و به نیازهای این منطقه همچون 
پارک، زیر گذر عابر پیاده و آسفالت خیابان 
اصلی سراب توجه کنید. شهروند دیگری 
نیز در پیامکی نوشته است: شهرداری فقط 
به فکرگرفتن عوارض از مردم نباشد و به 
وضع سرویس های بهداشتی پارک های 

بیرجند به ویژه میدان آزادی توجه بیشتری 
داشته باشد. به گفته وی درب های سرویس 
بهداشتی به سرقت رفته و وضع نظافت 
هم تعریفی ندارد. فرد دیگری در پیامکی 
نوشته: گویا برای شهرداری پروژه هایی که 
آمدزا هستند الویت دارد ولی پروژه ای مانند 
پارک خطی مهر شهر که برای سالمتی 
جسم و روح مردم می باشد، الویت ندارد. 
وی خواستار تسریع در روند احداث پارک 
خطی مهرشهر شده است. شهروند دیگری 
با تشکر از توجه استاندار به شادی و رفاه 
و  نورپردازی  به  است:  نوشته  شهروندان، 
زیبا سازی بنددره توجه ای ویژه ای شود. 

وضع بد آنتن دهی
در دو هفته گذشته پیامک های بسیاری 
از روستاهای خراسان جنوبی برای روزنامه 
از مشکالت و معضالت  ارسال شده که 
منطقه زندگی خود خبر داده اند. فردی از 
روستای گلون آباد نوشته: چاه آبرسانی این 
روستا 3 سال خشک شده وآب مورد نیاز 
اهالی با تانکر تأمین می شود.  به گفته این 
فرد با وجود درخواست ها و تالش های 
رسانی  آب  شبکه  به  روستا  هنوز  مکرر، 
وصل نشده است. هم استانی دیگری نیز 
از روستای ورقنه به مشکل آنتن دهی تلفن 
همراه و آب رسانی اشاره کرده و تقاضای حل 
این مشکالت را داشته است. فردی دیگری 
به جاده فردوس و بجستان اشاره و نوشته 
است: این جاده به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت 
فیزیکی کمی دارد و کارگران شرکت فعال 
در این مسیر  نیز حقوق معوقه دارند.  وضع 
ثبت نام تلفن های ثابت  فقط محدود به 
روستاهای دور از مرکز استان نیست، پیامکی 
از فرد ساکن منطقه امیرآباد بیرجند به روزنامه 
ارسال شده و در این باره گفته: با توجه به 
پیگیری های متعدد و ثبت نام تلفن ثابت  
متأسفانه در محدوده امیرآباد  تعلق نمی گیرد 
و تا یک سال آینده هم از تلفن خبری نیست. 
فردی در پیامکی نوشته: در روستاهای چشمه 
بید، همت آباد، چاه ا...و داد ملکی شهرستان 
زیرکوه تلفن همراه درون خانه آنتن ندارد و 
باید در این هوای سرد  به بیرون از خانه رفت.
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کابینت MDF شهابی
طراحی رایگان قبل از  اجرا 

سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک
 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

*  آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

تاسیس شرکت علم عمران آروین )سهامی خاص( در تاریخ 1398/08/23 به شماره ثبت 6095 به شناسه ملی 14008764509 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق 
رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی 
 و امثال آن 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 ، خیابان استقالل ، خیابان 15 خرداد ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9718816189 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 12000000 ریال نقدی منقسم به 120 سهم 100000 ریالی تعداد 120 سهم آن با نام عادی مبلغ 
12000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 12/3403/98 مورخ 1398/07/02 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه قدس بیرجند با 
کد 3403 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای امیر خون سرد به شماره ملی 0640242022 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای امیر جعفرپورگل به شماره ملی 0640268013 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای هادی زینلی 
به شماره ملی 5230022906 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل 
چک،سفته،بروات،قراردادها عقوداسالمی با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت 
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مصرف رژلب نامناسب خطر ابتال 
به سرطان را افزایش می دهد

خوشبوکننده های موجود در رژ لب  به دلیل دارا 
بودن ترکیبات شیمیایی می توانند التهاب، خشکی 
و ترک خوردگی لب ها را باعث شود. اکنون که به 

مواد تشکیل دهنده رژلب ها پی بردید، موقع انتخاب 
آن بیشتر دقت کنید و رژلبی را برگزینید که تا حد 
امکان حاوی ترکیبات طبیعی باشد و مواد سمی در 
آن به کار نرفته باشد. این مواد مضرخطر ابتال به 

سرطان های ریه و سینه را نیز افزایش می دهد.

راهکارهای مناسب
 برای رهایی از سرماخوردگی

داشتن خواب با کیفیت و بدون وقفه در شب به 
شما کمک می کند تا با سرماخوردگی مبارزه کنید. 
داروهای شیمیایی اغلب عوارضی دارند که بهتر 

است تجربه شان نکنید. آب می تواند یکی از بهترین 
راهکارها باشد. غرغره کردن آب نمک می تواند به 
خارج کردن مایعات اضافی از حلق و گلو کمک کند. 
همچنین این کار با رقیق کردن ترشحات گلو، به 
خارج کردن آلرژن ها و باکتری ها نیز کمک می نماید.

برای لخته نشدن خون
 راه بروید

از عالئم ترسناک آمبولی ریه سرفه ای است که 
ترکیب خلط و خون را به همراه دارد. اگر خون به 
خوبی در سیاهرگ ها پمپاژ نشود، در معرض خطر 

بیشتری برای تشکیل لخته خون قرار دارید. این می 
تواند برای افرادی که مدت زمان زیادی را در حالت 
نشسته سپری می کنند، مانند سفرهای هوایی 
طوالنی یا راننده ها رخ دهد. به طور منظم از جای 
خود بلند شده و راه بروید تا گردش خون بهبود یابد.

علت سفیدی 
مو چیست؟

طبیعی است که با افزایش سن، رنگ مو تغییر 
کند. اما موهای سفید تقریباً در هر زمان از زندگی 
ممکن است ظاهر شوند. حتی نوجوانان ممکن 

است متوجه رشته موهای سفید شوند.بدن انسان 
میلیون ها فولیکول مو یا کیسه های کوچکی 
دارد که پوست آن را می پوشاند. با گذشت زمان، 
فولیکول های مو سلول های رنگدانه را از دست 
می دهند و در نتیجه موی سفید ایجاد می شود.

چه چیزهایی غدد بزاقی
 را تحریک می کند

غذای ترش غدد بزاقی را تحریک می کند. برای 
مثال، فشردن نصف لیمو در یک لیوان آب، یک 
راه حل مناسب است. اما مراقب این امر باشید زیرا 

اسید موجود در لیمو می تواند به مینای دندان آسیب 
برساند. دخانیات می تواند تولید بزاق را کاهش 
دهد، به خصوص اگر همزمان دارو مصرف کنید، 
سیگار می تواند غدد بزاقی را تحریک کند. از آب 
رسان یا نرم کننده لب برای لب خود استفاده کنید.

است  روشی  که  گیری  دستی جرم  روش  دارد:  وجود  دندان  گیری  برای جرم  اصلی  روش  واقع سه  در 
قدیمی و بسیار دردناک و زمان بر، روش استفاده از دستگاه های جرم گیر که روش شایع در مطب ها و 
 کلینیک های دندانپزشکی است. روش جراحی که در موارد جرم های گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
توصیه مهم اینکه عمل کردن به روش های خانگی مثل استفاده از پودرهای جرم گیر عمال مضر و فاقد ارزش 
درمانی جرم گیری است. این مواد به علت باال بودن درصد ساینده ها، مینای دندان را برداشته و دندان ها را براق 
می کنند ولی بر جرم تشکیل شده روی دندان ها تاثیری ندارند. می توان به نحوی جرم گیری دندان و یا جرم 
گیری لثه را  به گرفتن جرم کتری و یا جرم سماور تشبیه کرد. همان طور که برای برداشتن جرم سماور و کتری 

باید از روش های مکانیکی استفاده کرد، برای برداشتن جرم دندان نیز فقط روش های مکانیکی موثر است.

اگر طعم همه غذاها برایتان مانند هم است، غذاهایی با طعم قوی تر مصرف کنید. با استفاده از گیاهان معطر، 
سس و ادویه طعم بیشتری به غذا بدهید. گوشت قرمز را در سرکه یا آب میوه بخوابانید یا آن را با سس کاری 
یا سس شیرین یا ترش مصرف کنید. غذاهای سرد ممکن است طعم بهتری از غذاهای گرم داشته باشند. 

ترشی یا شوری برای افزایش طعم در کنار غذا مصرف کنید.
اگر قهوه یا چای معمولی برایتان طعم خوبی ندارد، آب لیمو یا چای سبز را امتحان کنید. نوشیدنی های گازدار 
یا زنجبیلی که طعم قوی تری دارند ممکن است برایتان جالب تر باشند. مقدار زیادی آب خالص بنوشید، می 
توانید مقداری آب لیموی تازه نیز به آن اضافه کنید. مرکباتی مانند پرتقال، گریب فروت و کیوی می توانند  

مفید باشند. جویدن آدامس بدون شکر یا مکیدن آب نبات سخت ممکن است مفید باشد.

توصیه برای لذت بردن از غذاروش های جرم گیری دندان

در درون هرکدام از ما کلی احتمال وجود دارد، چرا خودت 
را محدود می کنی؟ چه می شود هم آدم خوبی باشی 
هم یک کله خر، هم دختر خوبی باشی هم دختر بد؟! 
همه چیز که به همان شخصیت های تعریف شده محدود 
نمی شود. وقتی این شخصیت ها صاحب تان می شوند، 
دیگر قادر به انتخاب هیچ قابلیتی نیستید. اما وقتی این 
شخصیت ها را کنار می گذارید و پی می برید که درون 
تان چیزهای بیشتری دارید، پس می توانید هر چیزی 
بشوید. آزادی یعنی به طیف گسترده ای از تعریف خود 
برسید. این بدان معنا نیست که دیگر هرگز آدم خوبی 

نباشید! بلکه فقط خودتان می شوید ودنباله روی نمی 
کنید. درون کسی که واقعا هستیم چیز بدی نیست، اگر 
به درون مان توجه کنیم به سمت چیزهایی که دوست 
داریم  و می توانیم در آنها پیشرفت کنیم، کشیده خواهیم 
شد. اگر می خواهید سالم باشید، وزن کم کنید یا حتی 
وزن اضافه کنید چرا شروع نمی کنید؟ چرا قبول کرده اید 
که همین باشید؟! در درون همه ما فردی سالم و خوش 
اندام وجود دارد که باید آن را بیرون بکشیم. این تنها یک 
مثال ساده بود. شما می توانید هر آنچه دوست دارید باشید 
فقط باید به درون تان بنگرید و آن را بیابید. خود واقعی 

بودن ارزش فداکاری را دارد، پس منتظر چه هستید؟ از 
همین حاال شروع کنید.حتی اگر شما با این نشانه های 
مهم و حیاتی آشنا باشید، به سختی می توانید با خودتان 
صادق باشید، زیرا باورها و اعتقادات شما و جامعه، مدام 
در حال تغییر است و ممکن است با چالش هایی روبه رو 
شوید. اینکه سعی کنیم خودمان باشیم و خودمان را بهتر 
بشناسیم، حس بهتری به زندگی مان می دهد. عمل کردن 
به این بایدها، مسیر زندگی شما را با تغییرات اساسی مواجه 
خواهد کرد، احساس آزادی و قدرت بیشتری می کنید و 

می توانید دقیق تر برای آینده برنامه ریزی کنید.

خوِد واقعی تان را صدا بزنید

آیه روز

و چه کسی ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوی اسالم فراخوانده می شود بر خدا دروغ می 
 بندد و خدا مردم ستمگر را راه نمی  نماید. )سوره صف/ آیه ۷(

سخن روز

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی به 
انجامش ندارید اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند.
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موفقیت و انرژی

فرزند ساالری

کاشف استعداد باشید 

درست است که همه بچه ها نابغه نیستند و کارهای 
خارق العاده انجام نمی دهند، ولی بیشتر بچه ها در 
کاری خوب هستند که لزوما به محیط مدرسه ربطی 
ندارد و ممکن است از دید معلم ها پنهان بماند. به 
همین دلیل حتما راجع به نقاط قوت و استعدادهایی 
که در فرزندتان کشف کرده اید با معلمش صحبت 
کنید. آگاهی او باعث می شود دید بهتری نسبت به 
فرزندتان به دست بیاورد و به رشد بیشتر او کمک 
کند.تقویم آموزشی فرزندتان را آنقدر پر نکنید که به 
مرز انفجار برسد. کالس شنا، کالس زبان، کالس 
نقاشی و غیره همگی خوب هستند ولی فقط در 
شرایطی که زمانی هم برای خود فرزندتان باقی 
بگذارند. با پر کردن برنامه اش مانع استراحت او نشوید.

فرزند ساالری  اشتباهی 
که والدین امروز به کار می گیرند

مسئولیت  نادرست،  فرزندساالری  رشد  ضریب 
پذیری اجتماعی فرزندان در آینده را کاهش می دهد. 
یک جامعه شناس، نازپروردگی را آفت جدی تربیت 
نسل امروز دانست و بیان کرد:  ضریب رشد فرزند 
ساالری نادرست و تأمین تمام مایحتاج فرزندان 
اجتماعی  پذیری  مادر، مسئولیت  پدر و  از سوی 
با  اسالمی  می دهد.  کاهش  را  آینده  در  فرزندان 
اشاره به ضرورت جلوگیری از شیوع آفت های جدید 
اجتماعی در تربیت فرزندان، اظهار کرد:  سپردن 
در  فرزندان  به  اجتماعی  از مسئولیت های  برخی 
محدوده خانواده نقش مهمی در اجتماعی کردن 
و کامل شدن شخصیت فرزندان در بزرگسالی ایفا 
می کند. وی افزود: متأسفانه در شرایط کنونی برخی 
از والدین به دلیل آگاهی نداشتن از نحوه صحیح 
سبک تربیتی، تمام مایحتاج فرزندان خود را از دوران 
کودکی تا بزرگسالی تهیه و فرصت تکامل رفتاری 
و اجتماعی که به واسطه به دست آوردن نیازهای 
فردی از دوران کودکی تا جوانی ایجاد می شود را 
از فرزندان خود می گیرند. وی گفت:  سپردن یک 
و  کودکی  دوران  از  فرزندان  به  اختیارات  سری 
آنها در برخی تصمیمات  هم چنین دخیل کردن 
خانواده یکی از ضرورت های اجرایی برای تربیت 
افزایش  اسالمی،  است.  والدین  از سوی  صحیح 
آسیب های  از جمله  را  آمار طالق  و  ازدواج  سن 
ناشی از عدم مسئولیت پذیری اجتماعی افراد عنوان 
کرد و افزود:  کسانی که در دوران کودکی مسئولیت 
اجتماعی را آن طور که باید و شاید فرا نگرفتند در 
زندگی مشترک هم با کوچکترین مشکلی از زیربار 
مسئولیت شانه خالی کرده و به طالق روی می آورند.
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
می

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

ه کل
عرض

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷    مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

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

0915   866   8002 

به یک خانم با روابط عمومی باال جهت انجام 
امور دفتری در شیفت صبح نیازمندیم. 
ساعت تماس: 8 الی ۱۴      ۳۲۳۱۳۵۷۲

به دو نفر نیروی خانم جهت کار در آجیل 
خاوران نیازمندیم.   ۰۹۱۵۲۶۴۲۵۹۵

آدرس: نبش معلم ۵۴

پالک و کارت خودروی زانتیا به شماره 
پالک ایران ۱۲  ۶۱۳ و 8۳ به شماره 

موتور 8۴8۱۴ و شماره شاسی 
S ۱۵۱۲۲88۱8۰۵۳۱ به نام محمد رحمان 
نژاد به شماره ملی  ۶۴۳۰۰۳۵۰۴۲ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

آدرس:بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵8۶۳۹۴۴۷

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰۹۱۵۵6۱6۱۸۱
۳۲46۳۳۵4

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

جهت تامین نیروی واحد جدید خود 
دعوت به همکاری می نماید:
 ۱- منشی ۲-گرافیست  

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید ۹و۱۱ساختمان افرا واحد۴
تلفن پذیرش : ۰۹۰۳۴۷۱۵8۳۴ 

۳۲ ۴۳۰ ۱۱۱ - ۱۳

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰۹۱۵۹6۱۸۵۸۱ 

فاروقی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰۱۱۱  ۵6۱  ۰۹۱۵  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

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

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

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰۹۱۵66۳۳۲۳۰ 

 علـی برگـی

کرمان اندود  کاهگل آماده
09162476752 - مهندس کالنتری

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰8۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد



۵

حوادث

ورزشی

دوشنبه * 18 آذر 1398* شماره 4513

آژانس ها نگران سهمیه بنزین نباشند

تسنیم-رئیس سازمان  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند با تأکید بر اینکه رانندگان آژانس  و تاکسی ها حق افزایش خود سرانه کرایه ها را ندارند گفت: رانندگان آژانس ها درباره سهمیه 
اختصاصی بنزین نگران نباشند پس از ارسال اطالعات افراد سهمیه واریز می شود. غالمپور اظهار کرد: بر اساس آخرین ابالغیه، سهمیه آژانس های تاکسی تلفنی برای خودروهای تک گانه و دوگانه 

سوز به ترتیب 200 و 120 لیتر است که مقرر شد پس از ثبت نام آژانس ها در سامانه شهرداری ها و ذخیره شدن اطالعات، سهمیه به طور اعتباری در کارت های بانکی واریز شود.

پایان آذر آخرین مهلت بخشودگی 
جرائم  مالیاتی

صداوسیما- پایان آذر آخرین مهلت بخشودگی 
جرایم قابل بخشش مالیاتی در خراسان جنوبی 
است.مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: بیش 
از 8هزار نفر بخشودگی جرائم مالیاتی قابل 
بخشش، درخواست خود را به واحد اجرائیات 
چنانچه  افزود:  نباتی  کردند.  ارائه  کل  اداره 
و  حقیقی  اشخاص  شامل  مالیاتی  مؤدیان 
اشخاص حقوقی غیردولتی نسب به پرداخت 
از اصل  )اعم  بدهی قطعی شده خود  مانده 
بدهی و جرائم غیرقابل بخشش( تا پایان آذر 
اقدام کنند، به عنوان مؤدی خوش حساب تلقی  
می شوند. وی گفت: برای مؤدیان واحدهای 
تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب 
تولیدی از مراجع ذیربط، 96درصد و برای سایر 
مؤدیان 92درصد، مشمول بخشودگی جرائم 

قابل بخشش مالیاتی خواهند شد.

تدوین سند سیستم مدیریت هوشمند 
اقلیمی در “نایبندان”  طبس

ایسنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست اظهار 
کرد: سند سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی در 
سه منطقه حفاظت شده ایران تدوین می شود 
که پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس یکی از 
آن هاست. اکبری گفت: ایران و ایتالیا در جهت 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری 
با پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم سند 
همکاری امضا می کنند که در این همکاری 
سه منطقه حفاظت شده در کشور برای اهداف 

این پروژه انتخاب شده است.

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون 
سراسری قرآن و عترت

در هجدهمین  نام  ثبت  مهلت  صداوسیما- 
آزمون سراسری قرآن و عترت به مدت یک 
مندان  عالقه  شد.  تمدید  تا 22آذر  و  هفته 
می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، 
این  در   www.quranedu.ir نشانی  به 
آزمون ثبت نام نمایند. شرکت در تمامی رشته 
های آزمون برای کلیه داوطلبان مرد و زن، 
بدون هرگونه محدودیت سنی،آزاد است و هر 
داوطلب می تواند در یک یا چند رشته از گروه 

های امتحانی ۴گانه، ثبت نام کند.

روز طالیی کشتی گیران استان
در جام “ شهدای مدافع حرم”

گفت:  استان  کشتی  هیئت  رئیس  فارس- 
کشتی گیران استان در مسابقات جام شهدای 
مدافع حرم خوش درخشیدند و در تهران برای 
ایران  برترین های  هماورد  شدن  ملی پوش 
مسابقات  در  شد:  یادآور  سروری  می شوند. 
قهرمانی کشتی آزاد جام تختی انتخابی تیم ملی 
ورزشکاران خراسان جنوبی در سالن شهدای 

هفتم تیر تهران رقابت  می کنند.

دومین اجالسیه شهدای سادات 
خراسان جنوبی برگزار می شود

مهر-فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( از برگزاری 
استان خبر  دومین اجالسیه شهدای سادات 
ستاد  خبری  نشست  در  قاسمی  داد.سردار 
اجالسیه شهدای سادات استان از وجود 1۴0 
شهید سادات در استان خبر داد و افزود: کنگره 
1۴0 شهید سادات استان پنج شنبه، 19 دی 
می شود.  برگزار  بیرجند  جماران  در حسینه 
این  برگزاری  راستای  در  اینکه  بیان  با  وی 
کنگره 2۳ یادواره شهرستانی، حوزه و پایگاهی 
برای شهدای سادات برگزار شده است، گفت: 
همچنین چهار کارگروه مردمی شامل فرهنگی 
و تبلیغات، پشتیبانی و مالی، انتشار و صنوف و 
اجرای مراسم تشکیل شده است. سردار قاسمی 
با بیان اینکه این کنگره با حضور 10 هزار نفر از 
سادات استان و خارج استان برگزار خواهد شد، 
افزود: در حال حاضر قریب به ۴0 هزار سادات 
در شهرهای استان وجود دارند.وی بیان کرد: 
۷۷2 سادات فرهنگی شاغل، هزار و ۷00 دانش 
آموز سادات در مقطع دوم دبیرستان در مرکز 
استان، ۵18 دانشجوی سادات، 200 طلبه و 
وجود  استان  در  بسیجی  سادات  هزار  هفت 
دارد. فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( همچنین از 

رونمایی چهار کتاب در این کنگره خبر داد.

محموله هروئین با تالش پلیس 
خراسان جنوبی به مقصد نرسید

با کار  انتظامی استان گفت:  ایرنا - فرمانده 
اطالعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خراسان جنوبی 11۷ کیلو و 600 گرم هروئین 
پودری در محله »تهرانسر« پایتخت کشف و 
ضبط شد. سردار شجاع اظهار کرد: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی 
اطالعاتی دریافت کردند که یک سواری تیبا 
حامل مواد مخدر به سمت پایتخت در حرکت 
است و بالفاصله موضوع بررسی و مشخصات 
خودرو به ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ماموران  افزود:  شد.وی  اعالم  بزرگ  تهران 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ خودرو را در تهرانسر شناسایی و متوقف 
کردند که در بازرسی از این خودرو 11۷ کیلو و 

600 گرم هروئین پودری کشف شد.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر   *
درمیان گفت: هفت سازه آبخیزداری در 
شهرستان با اعتبار یک میلیارد و ۵۷1 

میلیون تومان در دست اجرا است. 
کشف  از  سرایان  انتظامی  *فرمانده 
2۷ سکه قدیمی در بازرسی از خودرو 

سواری در این شهرستان خبر داد. 
*رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از 
وقوع ۴9 فقره تصادف در جاده های 

استان طی هفته گذشته خبر داد. 
*مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
بازرسی  مورد   ۷18 انجام  از  جنوبی 
توسط اکیپ های گشت این سازمان 

طی هشت ماه گذشته خبر داد. 
*معاون صنایع دستی از پرداخت 800 
میلیون تومان تسهیالت پشتیبان به 
هنرمندان حوزه صنایع دستی خبر داد. 

*محور شهداد -کرمان به نهبندان که 
برا ثر سیل مسدود بود؛ با پیگیرهای 
نمایندگان استان های خراسان جنوبی 
و کرمان قرار است به صورت موقت 
با احداث راه فرعی به طول ۴ کیلومتر 

طی چند هفته آینده بازگشایی شود.

خبر کوتاه

امین جم - معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
با بیان اینکه تعداد دواطلب های نمایندگی 
مجلس در استان نسبت به سال قبل رشد 
چشمگیری داشته است ، گفت : ثبت نام 12 
بانو که ۷ نفر از آنها از مرکز استان هستند نیز 

نکته قابل توجه دیگر آمار ثبت نامی هاست.
سومین  در  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
بیان  محوریت  با  رسانه  اصحاب  دورهمی 
مشکالت خبرنگاران در ایام انتخابات، با بیان 
نیروهای  استان  عمومی های  روابط  اینکه 
قوی و متخصص دارند و در راستای توسعه 
اگر  گفت:  هستند،  فعال  جنوبی  خراسان 
بین مسئول روابط عمومی و مدیر  تعامل 
خواهیم  مشکالتی  شاهد  نباشد،  دستگاه 
اینکه طرحی  به  اشاره  با  خبر  بود. خوش 
برای افزایش کارآمدی روابط عمومی های 
رسانی  اطالع  شورای  در  جنوبی  خراسان 
استان ارائه شده است ، ادامه داد: اگر جایگاه 

باید  باشد  قانونی  کانال های اطالع رسانی 
پای حرف خود بایستند اما گاهی تحت تاثیر 
برخی القائات قرار می گیریم که سم است .

اقبال بیشتر رسانه های مکتوب 

اینکه نیت  بیان  با  معاون سیاسی استاندار 
بیشتر رسانه های ما خیر است اما ممکن 
است برخی از کانالهای اطالع رسانی با نیت 

های دیگری نیز فعالیت کنند، تصریح کرد: 
رسانه نقش محوری در توسعه دارد و باید 
قلم زدنها به شکلی باشد که مشکالت استان 
رفع شود.خوش خبر با اشاره به اینکه طبق 
بررسی ها رسانه های مکتوب در استان از 

اقبال بیشتری برخوردار اند، اضافه کرد: رسانه 
اگر آزاد باشد ودر راستای سیاست های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی زمینه تقویت نظام 

را فراهم کند، عملکردش مطلوب است. 

افزایش کاندیدا های
 انتخابات مجلس

اینکه  بیان  با  انتخابات استان  رئیس ستاد 

امسال شاهد حضور پررنگ تر مردم برای 
سال  گفت:  ایم،  بوده  استان  در  نمایندگی 
گذشته 102 نفر و امسال 12۷ نفر برای ۴ 

حوزه انتخابیه استان ثبت نام کرده اند. خوش 
خبر با اینکه  از  این تعداد ۴0 نفر در حوزه 
کردند  ثبت نام  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
طبس،  فردوس،  حوزه  در  نفر   ۳۵ افزود: 
سرایان و بشرویه، 2۷ نفر در حوزه قاین و 
زیرکوه و 2۵ نفر در حوزه نهبندان و سربیشه 
نام نویسی کردند. وی اظهار کرد:  از تعداد 
داوطلبان ثبت نامی 12 نفر  بانو و بقیه مرد 
هستند و از مجموع 12۷نفر ۳ نفر مدرک 
لیسانس، 88 نفر فوق لیسانس، 20 نفر دکترا 
و 22 نفر مدرک حوزوی دارند.  رئیس ستاد 
انتخابات خراسان جنوبی افزود:  ۷ نفر از ثبت 
نام شدگان سابقه نمایندگی مجلس و 2۴ نفر 

سابقه داوطلبی انتخابات مجلس را دارند. 
** گفتنی است در این جلسه اصحاب رسانه 
نیزدغدغه هایی در حوزه انتخابات ، تعامل 
روابط عمومی ها ، نوع برخورد با رسانه های 

بدون مجوز و ... را مطرح کردند.

127 نفر برای 4 کرسی

دانشگاه زیر بار توصیه های غیر قانونی نرود

مهدی آبادی- استاندار با بیان اینکه دانشگاه 
نهاد تصمیم سازی است، گفت: دانشگاهیان 
زیربار توصیه های غیر قانونی نروند. شنبه شب 
نشست صمیمی استاندار و رؤسای دانشگاه ها  
با تشکل های دانشجویی استان به مناسبت 
روز دانشجو در دانشگاه بیرجند برگزار شد. 

محیط دانشگاه نباید امنیتی باشد
 معتمدیان در این نشست صمیمی با بیان 
اینکه محیط دانشگاه نباید امنیتی باشد، گفت: 
به دنبال ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه ها 
نیستیم و نخواهیم بود اما محیط دانشگاه باید 

امن باشد. وی با بیان اینکه تصمیم گیری 
افزود:  بگیرد،  انجام  دانشگاه  داخل  باید  ها 
دانشگاه نهاد تصمیم سازی است، بنابراین 
دانشگاه  خارج  در  گیری  تصمیم  به  نیازی 
از  دانشجویان  کرد:  اضافه  معتمدیان  ندارد. 
بینش و دانش کافی برخوردار هستند و از 
اقدامات قانونی در دانشگاه حمایت می کنیم 
اما مخالف کارهای غیر قانونی هستیم.وی 
با توصیه به دانشگاهیان، عنوان کرد:  اهالی 
دانشگاه زیربار توصیه های غیر قانونی نروند 
و ما هرکجا که الزم باشد از آنها حمایت می 
درباره موضوعات خودش  دانشگاه  تا  کنیم 

تصمیم بگیرد. استاندار با تاکید بر تشکیل 
تشکل  و  روسا  بین  در  افزایی  هم  شورای 
های دانشجویی، تصریح کرد: سند آمایش 
استان توسط دانشگاهیان تدوین و تکمیل 
شد و برنامه میان مدت توسعه خراسان جنوبی 
منطبق با این سند است. وی با بیان اینکه با 
ورود به استان فعالیت خود را با دانشگاه آغاز 
کرده، افزود:  با  اساتید دانشگاه های استان در 
ارتباط با توسعه و تبیین نقشه راه استان مشورت 
هایی گرفته شده که برای اجرای برنامه های 
توسعه استان کمک کرده تا مسیر میانبری 
انتخاب شود و در حداقل زمان به اهدافمان 

از  انتظارات  به  اشاره  با  معتمدیان  برسیم. 
دانشگاهیان افزود: اینکه فقط جلساتی را برگزار 
کنیم و گروهای هم اندیشی تشکیل شود 
اما اجرایی نشود، به اینگونه از کارها اعتقادی 
این مسیر سخت  ادامه داد: در  نداریم. وی 
که کشور تحریم های ظالمانه ای را تحمل 
می کند، نیاز به حمایت دانشگاهیان داریم. 

زیرساخت فرهنگی استان 
ضعیف است

صحبت  از  دیگری  بخش  در  استاندار   
هایش به خطاهای استراتژیک در گذشته 
اشاره و عنوان کرد: این تصمیمات هزینه 
های زیادی بر استان تحمیل کرده و برای 
جبران، نگاهمان به تالش های دانشگاهیان 
است. وی با بیان اینکه فرصت آزمون و خطا 
نداریم، گفت: استان دچار خشکسالی است و 
بیش از چهار برابر تبخیر آب دارد بنابراین 
نباید محصوالت پر آب در استان کشت شود. 
معتمدیان به حضور دستگاهای حاکمیتی 
برای محرومیت زدایی در استان اشاره و افزود: 
تفاهم نامه هایی برای محرومیت زدایی در 

خراسان جنوبی منعقد شده که شاخص های 
عقب افتادگی استان را ترمیم خواهد کرد. 
استاندار مرز را از مزیت های استان دانست و  
گفت : بهره برداری از این مزیت ها به مطالبه 
ملی تبدیل شده است. عالی ترین مقام دولت 
در استان با بیان اینکه از نظر زیرساخت های 
فرهنگی ضعیف هستیم، عنوان کرد: طوالنی 
شدن اجرای پروژه های فرهنگی باعث از بین 
رفتن و بی اثر شدن آنها می شود که باید با 
برنامه ریزی و سرعت عمل پیش برویم.  
تعدادی  از رؤسای دانشگاه ها و مسئوالن 
این  در  نیز  استان  دانشجویی  تشکل های 
دیدگاه های  و  دغدغه ها  بیان  به  نشست 
خود درباره مسائل روز و دانشگاه پرداختند. 
استفاده از ظرفیت دانشجویان، حفظ استقالل 
دانشگاه، پرهیز از نگاه امنیتی به دانشگاه، 
حل مشکالت معیشتی و اشتغال جوانان، 
مشکالت بودجه ای دانشگاها، عدم مهارت 
بین فارغ التحصیالن و پیشنهاد طرح منطقه 
شده  مطرح  مطالب  اهم  دانشجویی  آزاد 
توسط دانشجویان و روسای دانشگاه های 

خراسان جنوبی بود. 
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امین جم - از حدود یک ماه قبل ، افزایش 
میزان عوارض شهرداری بر مغازه های بیرجند 
داشت.بسیاری  همراه  به  زیادی  اعتراضات 
از کسبه بر این باور هستند که رشد قیمتی 
عوارض در شرایطی که به دلیل مشکالت 
اقتصادی چرخ زندگی به سختی می چرخد ، 
اقدام درستی نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.در 
همین رابطه با پیگیری های مکرر اتاق اصناف 
مرکز استان ، در نهایت تالشها نتیجه گرفت 

و عوارض کسبه تعدیل شد.در همین رابطه ، 
رئیس اتاق اصناف بیرجند در گفتگو با خبرنگار 
ما با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد 
، در آخرین جلسه با حضور شهردار و اعضای 
شورای شهر بیرجند مصوبات خوبی بدست 
آمد ، ادامه داد : مقرر شد از سال 9۵ حداکثر 
20 تا 2۵ درصد افزایش عوارض محاسبه و 
در صورت مراجعه و تسویه تا پایان سال 98 
، بدهی معوقه ۵0 درصد تعدیل و حتی در 

صورت نا توانی در  پرداخت ، شرایط اقساطی 
نیز در نظرگرفته شده است.

علیزاده بیرجندی افزود : همچنین مقرر شد 
عوارض سال 99 نیز در جلسه ای با حضور 
نماینده اتاق اصناف تصمیم گیری و مصوب 
شودد.وی از کلیه کسبه و بازاریان خواست تا از 
این فرصت برای پرداخت عوارض خود استفاده 
نمایند.رئیس اتاق اصناف بیرجند  تصریح کرد: 
در خصوص کسبه ای که اخیرا با تعرفه جدید 

عوارض خودرا به موقع پرداخت  کرده اند نیز 
مقررشد اضافه پرداختی آنان پس از تعدیل در 
عوارض سال آینده لحاظشود .علیزاده در پایان 
باتقدیر از همکاری مجموعه شهرداری با اتاق 
اصناف به عنوان نماینده کسبه مرکز استان ، 
گفت : امیدواریم این همکاری به عنوان نمونه 
ایجاد و مشکالت و  نیز  در سایر حوزه ها 
دغدغه های مردمی در راه درست خود مطالبه 

گری و به نتیجه برسد.

خبر خوش برای کسبه ؛ عوارض شهرداری تعدیل شد
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

روابط عمومی شرکت گاز هم استانی گرامی، توجه نداشتن به نصب صحیح دودکش یکی از عوامل اصلی مرگ ناشی از مسمومیت با گازهای سمی حاصل از احتراق وسایل گاز سوز می باشد.
استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2300 و شناسه ملی 10360040107 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان عادل غریبی به شماره ملی 0640236911 و حسین جمالی راد به شماره 
ملی 3591358673 و مجید مهجوره به شماره ملی 0640419021 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم 
 مرضیه حاجی آبادی به شماره ملی 0653221797 به سمت بازرس اصلی و خانم وجیهه یعقوبی به شماره ملی 0640052339 به سمت بازرس

 علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )676828(

آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس پالستیک نگین )سهامی خاص( به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 14007089399 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی بانکی به شماره 
1/3646010 مورخ 1398/07/29 بانک توسعه تعاون شعبه سربیشه مبلغ 499000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید. لذا 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت 

مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 10000ریالی با نام عادی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )676416(

تاسیس شرکت ثمین ماندگار آلنج قاینات )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/05 به شماره ثبت 1471 به شناسه ملی 14008791299 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :تولید، توزیع، پخش، فرآوری 
، بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و بازرگانی- خدمات کاشت، داشت و برداشت و بسته بندی و خرید و فروش و فرآوری گیاهان دارویی و انواع خشکبار، زرشک، زعفران ، عناب ، پسته، آلو ، ادویه جات ، پودریجات، سبزیجات، 
آجیل و قهوه و غالت و حبوبات- اخذ وام و تسهیالت از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-انعقاد قراردادهای 
پیمانکاری و خدماتی مربوط به موضوع شرکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قاینات ، بخش مرکزی 
، شهر قاین، محله باال ، کوچه شهیدنامجو4/2 ، کوچه ش نامجو2/2]طالقانی2ش حدادزاده[ ، پالک 2 ، پاساژ پاساژ طالی سرخ ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 9761817366 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 235/21 مورخ 1398/08/21 نزد بانک صادرات شعبه قاین با کد 235 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای سیدامیرحسین ناصری به شماره ملی 0880202203 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمدحسین عباسپور به شماره ملی 0889061041 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم مرضیه حاجی زاده به شماره ملی 0889837910 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان 
 حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد محمد حسین عباسپور )مدیر عامل( شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه .
 بازرسان: آقای سید مسعود ناصحی به شماره ملی 0880261102 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه رضاپور آشوری به شماره ملی 0889390071 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )676062(

آغاز بررسی تأیید صالحیت کاندیداها در هیئت های اجرایی استان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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مناسبت  به  مراسمی  گذشته  روز   - متین 
بزرگذاشت هفته پژوهش  و فناوری در دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.
 رئیس دانشگاه  بیرجند ضمن تشکر و قدر دانی از 
حضور پژوهشگران در این مراسم گفت: اموزش 
 و پژوهش بخش هایی هستند که باید کمترین

 آسیب را از شرایط اقتصاد فعلی  ببینند و تالش 
 بنده و سایر مدیران نیز به همین منظور بوده است.

شعار   ۱۳۹۸ سال  در  افزود:  خامسان  دکتر 
پژوهش اثر بخش، فناوری ارزش آفرین و رونق 
تولید را مالک قرار داده ایم و سعی می کنیم 

در سایر حوزه ها به سمت توسعه حرکت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به این که در قسمت فناوری و 
کتابخانه کارهای خوبی انجام گرفته افزود : شرکت 
 های دانشگاهی به نو آوری وابسته است و از
  همکاران تقاضای حضور فعال در این حوزه را داریم.

دکتر خامسان با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در سایر بخش های حوزه پژوهشی گفت: یکی از 
اقدامات مهم صورت گرفته ایجاد  شرکت های 
دانشگاهی به عنوان حلقه واسط دانشگاه، جامعه 
و صنعت است که شرکت هایی از جمله کلینیک 
حقوق و داوری قضایی، کلینیک مرکز مشاوره 
درحال  تندرستی  کلینیک  و  شناسی  روان  و 
این  که  هستند  رسانی  خدمت  و  راه اندازی 
موضوع می تواند در همه رشته ها ادامه پیدا کند.

در ادامه مراسم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
بیرجند گفت : در شش ماه دوم سال ۹۷ یک 
 میلیارد و سی میلیون تومان قرار داد منعقد کردیم .

دکتر نجفی افزود: راه اندازی صندوق پژوهش 

دانشگاه بیرجند حرکت بسیار خوبی بود چون در 
بخش نو آوری کارهای مفیدی انجام شد.

وی با اشاره به ماموریت حوزه پژوهش  و فناوری 
در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴  گفت: اصالح 
امور  بهبود  بارویکرد  دانشگاه  ساختارعملکرد 
اداری و منابع، بهبود و توسعه زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری، گسترش ضریب 
نفوذ دانشگاه در سطح ملی و فراملی، حرکت 
برپایه  ثروت  مولد  دانشگاه های  سمت  به 
دانش و ساماندهی منابع و امکانات در جهت 

ارتقای بهره وری از دیگر مأموریت های حوزه 
پژوهش و فناوری است .

افزایی و  افتتاح مرکز مهارت  به  اشاره  با  وی 
 اشتغالزایی گفت: در این مرکز ۲۶ دوره فنی حرفه ای

 و ۳ دوره مهارت اشتعالزایی برگزار شده است.
دکتر نجفی در خصوص حرکت دانشگاه مولد 
ثروت آفرین برپایه دانش و اقدامات انجام گرفته 
دراین زمینه گفت: تصویب آیین نامه پژوهانه 

جدید، اصالح ساختارعملکرد دانشگاه بارویکرد 
وضعیت  بررسی  منابع،  و  اداری  امور  بهبود 
sco�  تولیدات علمی دانشگاه در پایگاه های

pus و wos از جمله این اقدامات است.
در  بیرجند  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
نرم  زیرساخت های  توسعه  و  بهبود  خصوص 
کرد:  خاطرنشان  نیز  افزاری  و سخت  افزاری 
اقداماتی از جمله استقرار سامانه جامع دانشگاه 
در حوزه مالی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی 
و فرهنگی، طراحی و توسعه برخی سامانه های 

نرم افزاری دانشگاه، افزایش پهنای باند اینترنت 
برثانیه،  مگابایت   ۶۰۰ به   ۲۵۰ از  دانشگاه 
خریداری و نصب سامانه مرکز تلفن دانشگاه بر 
بستر شبکه )VOIP( و راه اندازی اولیه این 
سامانه در سازمان مرکزی، معاونت دانشجویی، 
معاونت فرهنگی، پردیس علوم رفتاری و کتابخانه 
با شرکت مخابرات  تفاهم نامه  انعقاد  مرکزی، 
و  ابوذر  دانشجویی  خوابگاه های  وصل  جهت 

است. گرفته  انجام  دانشگاه،  به شبکه   توحید 
تجهیزات  خرید  داشت:  بیان  درادامه  وی 
خرید  به روز،  فناوری های  با  آزمایشگاهی 
به  دانشکده ها  برای  آزمایشگاهی  تجهیزات 
ارزش ۳میلیارد تومان، خرید و نصب هودهای 
شیمیایی در آزمایشگاه گروه شیمی در راستای 
زمینه  در  همکاری   ،HSE نظام  ارتقای 
بازرسی  سازمان  با  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه 
خراسان جنوبی، معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند وسازمان صنعت، معدن 

کردن  سامانه ای  جنوبی،  خراسان  تجارت  و 
پژوهشی،  طرح های  به  مربوط  فرآیندهای 
تدوین آیین نامه حق التشویق ، راه اندازی کمیته 
آغاز  تقاضامحور،  پژوهش های  نیازسنجی 
 ،research plan تدوین برنامه تحقیقاتی
تکمیل فازهای ۲و۳مرکز نوآوری و شتابدهی 
کانون  تأسیس  و  مربع  به مساحت ۲۲۴۰متر 
اندازی  راه  رشد،  مرکز  شکوفایی  و  خالقیت 

فروشگاه اینترنتی کتاب،  مدیریت زیست بومها 
و  مدیریت شبکه آزمایشگاهی بخشی دیگر از 

اقدامات انجام شده در این زمینه است.
در پایان مراسم از دکتر مرتضی اسمعیل  نژاد و 
زنده یاد دکتر عمران راستی از دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی، دکتر مرضیه ثاقب جو دانشکده 
رمضانی  سیدحمیدرضا  دکتر  ورزشی،  علوم 
آموزشکده کشاورزی سرایان، دکتر سارا سبحانی 
و دکتر محمدمهدی خطیب از دانشکده علوم، 
دکتر محمدمهدی اکبری بورنگ دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی، دکتر حسین فضایلی مقیمی 
و دکتر هادی علیزاده نوقابی از دانشکده علوم 
ریاضی و آمار، دکتر سجاد محمدزاده دانشکده 
فنی فردوس، دکتر علی شهیدی، دکتر مجید 
از  دکتر حمیدرضا فالحی  و  االحمدی  جامی 
دانشکده کشاورزی، دکتر سیدمحمد تاجبخش و 
دکتر محمدحسن صیادی اناری از دانشکده منابع 
طبیعی و محیط زیست، دکتر سیدمحمدحسین 
سید کاشی و دکتر ابوالفضل اکبرپور از دانشکده 
حامد  دکتر  و  فلقی  حمید  دکتر  مهندسی، 
و  برق  مهندسی  دانشکده  از  وحدت نژاد 
کامپیوتر، دکتر حسین کوهستانی و دکتر هما 
مالکی از دانشکده هنر به عنوان پژوهشگران 

برتر دانشگاه بیرجند تقدیر شد.
عصمت نجفی، اعظم خیرآبادی، سمانه پنجابی 
معاونت  حوزه  برتر  کارشناسان  عنوان  به 
پژوهش و فناوری و ملیحه سادات حسینی و 
برتر  پژوهشی  رابطان  عنوان  به  خطیب  لیدا 

دانشکده ها معرفی و تقدیر شدند.

 پژوهشگران برتر در دانشگاه بیرجند تجلیل شدند
عکس : ابوالفضل ندایی

ابالغ دستورالعمل بخشودگی سود، متفرعات و استمهال بدهی کشاورزان و دامداران خسارت دیده

با عنایت به تصویب نامه اصالحی هیئت محترم وزیران، 
بانک  شعب  در   ۳۳ ماده  “خ”  بند  اجرایی  دستورالعمل 

کشاورزی استان عملیاتی گردید. 
حسین مودی مدیر ستادی بانک کشاورزی استان خراسان 
جنوبی گفت: براساس این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که از شعب بانک کشاورزی در بخش تولید کشاورزی 

شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل 
داری و مرتع داری تسهیالت دریافت نموده اند و سر رسید 
بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۸/۶/۳۱ می باشد. 
چنانچه خسارت وارده به آنها بر اثر حوادث غیرمترقبه در سال 
زراعی ۹۷ - ۹۶ به تایید کارگروه مربوطه متشکل از نمایندگان 
فرمانداری، جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی رسیده باشد، 

مشمول بخشودگی سود و متفرعات و استمهال بدهی به مدت 
حداکثر ۳ سال خواهند گردید.وی افزود: با توجه به محدود بودن 
اعتبار، الزم است مشتریان مشمول این دستورالعمل برای کسب 
اطالعات بیشتر و استفاده از مزایای پیش بینی شده حداکثر تا 
تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ )پایان آذرماه سال جاری( به همراه ضامنین 

به شعب محل دریافت تسهیالت اولیه مراجعه نمایند.

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش 

های ماشینی دست دوم )در حد نو( 
و انواع فرش نو )استوک( 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 
نبش شعبانیه 4

  0935 750 9464  -0915  361 3797
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 09155612892

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار
کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

مدیریت: نجات
تماس: ۰۹۱۵۰۵۴۱۵۰۰ - ۰۹۱۵۷۴۰۶۸۰۰ 

دفتر: ۰۵۶۳۲۲۳۶۸۵۴
آدرس: نبش شهدا ۵ ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد ۱

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
 وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

ویژه دوره ابتدایی
طرح تَتا )تشخیص ،  تجویز و ترمیم - ارتقاء(

رفع استرس و نگرانی والدین محترم در خصوص مشکالت آموزشی و ارتقای سطح علمی 
فرزندان در دوره ابتدایی

۱- تشخیص و ریشه یابی مشکالت آموزشی با استفاده از مراحل تخصصی طراحی شده
۲- تجویز و ترمیم و طراحی اقدامات درمانی در خصوص مشکالت دانش آموزان به صورت انفرادی 

و گروهی و مراجعه به متخصص اختالالت یادگیری
۳- برگزاری کالس های آمادگی تحصیلی ورود به پایه اول ابتدایی ویژه نوآموزان 

۴- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه والدین با هدف آگاهی، آموزش و نحوه نظارت بر تکالیف درسی
۵- برگزاری کالس های ویژه جهت آمادگی دانش آموزان داوطلب شرکت در آزمون تیزهوشان و ...
اجرای مراحل فوق توسط تیم متخصص دوره ابتدایی آموزشگاه امام علی )ع( و با نظارت کامل

 تا حصول نتیجه مطلوب انجام می گیرد. مدرسین محترم از مجرب ترین معلمان دوره ابتدایی 
شهر بیرجند می باشند. 

ثبت نام کالس های تقویتی ابتدایی، دوره های دبیرستان، کنکور و مشاوره تحصیلی ادامه دارد 
میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده ۳ تلفن: ۳۲۲۳۲۹۴۳ - ۰۹۱۵۷۵۷۱۸۶۶- ۰۹۱۵۳۶۱۸۵۸۸
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تلفن: 091565525۳۳
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به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری؛


