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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

۰۹1۹   6۷۲   ۳۰5۲
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

تخفیف زمستانه استخر نیلوفر به مدت محدود 
کالس های عمومی شنا فقط و فقط با مبلغ ۷۰.۰۰۰ تومان

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

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

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید  ۹و۱۱ساختمان افرا واحد ۴
تلفن پذیرش : ۰۹۰۳۴۷۱۵۸۳۴ 

۳2 ۴۳۰ ۱۱۱ - ۱۳

جناب آقـای

 مهندس مهدی دادگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
که موید حسن سابقه،توانایی و تجارب ارزشمند شما می باشد 

تبریک عرض نموده ، ضمن قدردانی از زحمات ارزنده 
مسئولیت،  تصدی  دوران  در  شرکاء  مهندس  آقای  جناب 

سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید
 از درگاه خداوند سبحان آرزو داریم.

شرکت بیمه سینا - مدیریت استان خراسان جنوبی

آگهـی استخـدام
یک شرکت کامپیوتری معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود واقع در خیابان مدرس 

از افراد عالقه مند و فعال در زمینه های شغلی ذیل با ساعت کاری دوشیفت ،
 تک شیفت و پاره وقت دعوت به همکاری می نماید.

مدیر تبلیغات، مدیر فروش، کاربر کامپیوتر، کارشناس فروش، کارشناس تولید محتوا ، مترجم
واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های ذیل 

تماس حاصل فرمایند.    ۰۹۱۱6۱۱۱6۸4 - ۰۵6۳۲۲۲۲۲۸۳

فـروش مغـازه ساندویچـی
 بـا موقعیت عالـی  

 ۰۹15561۲8۹۲

* محمودآبادی

من خبرنگار تولید   
هستم

سال هاست که سخنان زيادي در 
در  توليدکنندگان  از  حمايت  باب 
کشور شنيده مي شود. البته انگار 
در برخي از زمينه ها براي جهشي 
مطلوب، اندکي دورخيز کرده ايم، 
به هر حال وقتي آمار کارخانه هاي 
فعال شهرک هاي صنعتي به ويژه در 
خراسان جنوبي را مي شنويم، کمي 
تحليل هاي روند رو به توسعه، ابهام 
برانگيز مي شود. همه به ياد داريم 
انقالب سال 97   که رهبر معظم 

را ... مشروح در صفحه 2
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من خبرنگار تولید   هستم

* محمود آبادی

باب  در  زيادي  سخنان  که  هاست  سال 
حمايت از توليدکنندگان در کشور شنيده مي 
شود. البته انگار در برخي از زمينه ها براي 
جهشي مطلوب، اندکي دور خيز کرده ايم، 
آمار کارخانه هاي فعال  به هر حال وقتي 
در خراسان  ويژه  به  شهرک هاي صنعتي 
جنوبي را مي شنويم، کمي تحليل هاي روند 
رو به توسعه، ابهام برانگيز مي شود.همه به 
ياد داريم که رهبر معظم انقالب سال 97 را 
سال »حمايت از کاالي ايراني« نامگذاري 
کردند! و يک سال بعد از آن را به نام »رونق 
توليد«، نامگذاري که پر از ايده و هدف بود. 
رهبر انقالب اسالمي در اول فروردين 98 
با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 
آثار  و  ايراني«  کاالي  از  »حمايت  يعني 
مثبت آن، افزودند: »امسال، مسئله محوري 
اگر  زيرا  است،  »توليد«  مسئله  اصلي،  و 
توليد جريان يابد، هم مشکالت معيشتي و 
اشتغال حل مي شود، هم موجب استغناي 
کشور از بيگانگان و دشمنان خواهد شد و 
را  ارزش پول ملي  تواند مشکل  حتي مي 
بنابراين من  کند،  برطرف  زيادي  تا حدود 
شعار امسال را »رونق توليد« قرار دادم.« آيا 
به راستي با گذشت 9 ماه از سال توانسته 
ايم اين سفارش را در ميدان توليد عملياتي 
محوري  بحث  توليد  معاني  در  کنيم؟ 
معيشت مردم است. معيشتي که از طريق 
اقتصاد دانان  آيد.  اشتغالزايي به وجود مي 
يا فرآوري،  درباره توليد مي گويند:  توليد 
از اصطالحات علم اقتصاد، به معني تهيه 
کاال و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع 
توليدي  فعالّيت  است.  موجود  امکانات  و 
سلسله اقداماتي است که براي تبديل منابع 
به کاالهاي مورد نياز صورت مي گيرد. در 
اين جا، جمله با »استفاده از منابع و امکانات 
موجود« اين برداشت را به ذهن متبادر مي 
کند که با توجه به تحريم هاي ايران بايد 
هم اوضاع توليد خوب و بر وقف مراد نباشد. 
ها، چوِب الي  تحريم  فقط  راستي  به  اما 
اين  به  پاسخ  در  است؟  شده  توليد  چرخ 
ديگر  اي  جمله  به  را  شما  توجه  پرسش 
از فرمايشات رهبر انقالب جلب مي کنم. 
رهبر معظم انقالب در تاريخ 13 فروردين 
سال 95 در مورد ضرورت توجه به توليد و 
راهکارهاي رونق توليد فرموده بودند: »انکار 
نمي کنم که تحريم ها در رونق توليد تأثير 
منفي دارد، اما اين را انکار مي کنم که اين 
براي  را  ها  ريزي  برنامه  بتواند  ها  تحريم 
رونق توليد با مشکل مواجه کند. بنده نگاه 
به بخش هايي که حتي تحريم  مي کنم 
هاي دشمن در آن بيشتر بوده است، اما به 
همت مديران و کارگران توليد پيش رفته 
است«. بنابراين پاسخ واضح و روشن است. 
دست  به  توليد  هاي  گره  از  زيادي  تعداد 
شود. مي  باز  داخلي  مديران  و   مسئوالن 

مي  تصميم  يک  با  گاهي  که  مسئوالني 
توانند هزاران کارگر را از کار بي کار کنند و 
يا چنان رونقي به توليد کارخانه اي بياورند 
که در عرض يک سال تعداد خطوط توليد 
دو برابر شود!!! آري اين فرمول ساده گاهي 
به  را  آگاهي مشکالت  و  اندکي تالش  با 
خوبي در حوزه توليد رفع مي کند. البته براي 
اين که فرمول را در معادله بگذاريم الزم 
است ابتدا تمام مفروضات آن را بشناسيم، تا 
درنهايت بتوانيم بهترين نتيجه را به دست 
که  آنهايي  جز  به  کساني  البته  که  آوريم 
و  اند  گذاشته  توليد  راه  در  قدم  راستي  به 
از نزديک با چالش هاي آن دست و پنجه 
دهنده  آگاهي  توانند  نمي  اند،  کرده  نرم 
را گفتم  اين مقدمه  باشند.  اين مفروضات 
تا اعالم کنم روزنامه آواي خراسان جنوبي 
براي مطرح کردن مشکالت  را  زمينه اي 
راه  البته  و  استان  در  توليد  هاي  چالش  و 
حل هاي آن ها فراهم کرده است. ما اينک 
کننده  توليد  شما  تا  ايم  برداشته  گام  يک 
پرتالش را براي رسيدن به نقطه اطمينان 
همراهي کنيم. حال الزم است شما نيز يک 
گام برداريد، در تماس با خبرنگار توليد تمام 
بايدها و نبايدهاي کارتان را بازگو کنيد. از 
هر  که  به حقي  انتظارات  تا  هايتان  داشته 
توليد کننده از مسئول و مدير مربوطه دارد. تا 
با انتشار آن ها بتوانيم قدمي هر چند کوچک 
در رفع آن مشکل بردايم.فرقي نمي کند که 
در کدام حوزه توليدکننده هستيد. از صنعت تا 
کشاورزي و. . . در استان خراسان جنوبي مي 
توانيد با شماره دفتر روزنامه آوا )32234582( 
ارتباط برقرار کنيد. منتظر تماس شما هستيم. 
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تکرار وعده اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۹

رويداد 24 -  دولت در حالی برای سومين سال پياپی ايجاد يک ميليون 
اشتغالزايی  آمار رسمی، عملکرد  به روايت  شغل را هدفگذاری کرده که 

دولت طی سال های اخير با هدفگذاری انجام شده فاصله دارد.

 بی تدبیری دولت فاجعه آفرید 

تهران  امام جمعه موقت  آيت ا... موحدی کرمانی 
گفت: بی تدبيری دولت در موضوع بنزين باعث 
شد فاجعه به وجود بيايد، خون هايی ريخته شود و 

تخريب هايی در کشور صورت گيرد.

 بهزاد نبوی: تحریم ها ، محصول کار 
تندروهای داخلی با مشارکت ترامپ است 

بهزاد نبوی گفت: تحريم های امروز بيش از آن که 
محصول کار دولت و خواست او باشد، محصول کار 
تندروهای داخلی با مشارکت و همراهی آقای ترامپ 

از يک سال بعد از امضای برجام بود.

 تاج زاده: شرایط امروز کشور حاصل 
انتخابات های غلط ملت نبوده است 

اينکه »ملت صاحب کشور  بر  تاکيد  با  تاج زاده 
هستند و بر خالف آنچه برخی می گويند، شرايط 
ملت  غلط  انتخابات های  حاصل  کشور،  امروز 
نبوده است«، خاطرنشان کرد: مردم اصوال همواره 
در ميزانی که می توانستند، بهترين ها را انتخاب 
کردند و اگر انتخابات آزاد باشد، حتما بهترين ها را 

انتخاب خواهند کرد.

فعال اصالح طلب: جریان
 احمدی نژاد موج مرده است

جريان  گفت:  اصالح طلب  فعال  آيتی  مهدی 
احمدی نژاد به هيچ وجه موج سوم نخواهد بود جريان 
احمدی نژاد را يک جريان موج مرده می دانم که يک 
پايگاهی در جامعه سطح پايين کشور که بيشتر 
بدنه روستاها باشد دارد، اما در بدنه جامعه شهری 
و روشنفکری، تحصيل کرده و نخبه جايگاهی ندارد.

 عبدا... ناصری: شاید پیشنهاد 
رفراندوم روحانی بهترین راهکار باشد 

ناصری با بيان اينکه تا وقتی اعتراض مسالمت آميز به 
 رسميت شناخته نشود هيچ اتفاقی رخ نخواهد داد ، 
گفت: شايد پيشنهاد روحانی بهترين راهکار باشد که 
ما بايد برای سياست های کلی رفراندوم برگزار کنيم.

 اصالح طلبان نمی خواهند پاسخگو باشند 

حسين کنعانی مقدم گفت: بسياری از کسانی که 
مسئوليت اقتصادی دارند، از کسانی هستند که از 
سهميه احزاب اصالح طلب آمدند اما احزاب شان به 

هيچ وجه پاسخگوی عملکرد آنها نيستند.      

مالیات بر عایدی سرمایه 
در دست بررسی است

با بيان اينکه اگر  فرهاد دژپسند وزير اقتصاد 
را  معافيتی  يا يک  را وضع  مالياتی  بخواهيم 
اِعمال کنيم، مجلس بايد تصويب کند ، گفت: 
طور  به  که  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون 
نهايی  آستانه   در  االن  شده،  عمل  آزمايشی 
 شدن است. وی افزود: همچنين مشغول کار 
بر روی قانون ماليات مستقيم و از جمله ماليات 

بر عايدی سرمايه هستيم.

 تمدید مهلت ثبت نام مسکن فرهنگیان 

و  آموزش  وزارت  پشتيبانی  و  تعاون  مديرکل 
فاقد  فرهنگيان  ثبت نام  کرد:  اظهار  پرورش 
 maskan.medu.ir سامانه  در   مسکن 
تا پنجشنبه تعيين شده بود که اين زمان را تا 
ساعت 20 روز شنبه 23 آذر تمديد کرديم.گفتنی 
است متقاضی بايد متأهل بوده يا سرپرست خانوار 
باشد و زنان خودسرپرست مشروط با داشتن 35 
سال سن می توانند در زمره متقاضيان قرار بگيرند؛ 
اولويت آموزش و پرورش شامل بانوان فرهنگی 
سرپرست خانوار، کارکنان شاغل رسمی، پيمانی، 
قراردادی باالی 20 سال سابقه خدمت، زوجين 

فرهنگی و بازنشستگان فرهنگی است.

 وعده همتی درخصوص تحقق 
بانکداری بدون ربا 

ايسنا- رئيس کل بانک مرکزی گفت: از سال 
آينده سيستم امهال بانکی اصالح می شود و بر 
مبنای نظر شورای فقهی بانک مرکزی تسهيالتی 
که بازپرداخت آن معوق شود، نحوه محاسبه جرائم 
و سود آن بر مبنای قانون بدون ربا و اصول شرعی 

پيش بينی شده خواهد بود.

 ۶  میلیون نفر به نگرفتن
 یارانه معیشتی اعتراض کردند 

ميليون   ۶ گفت:  تعاون  وزير  تسنيم- معاون 
معيشتی  يارانه  از  که  خانوارهايی  درخواست 
برخوردار نشدند در سامانه ثبت شده و در مرحله 
بعدی 2.7 ميليون خانوار جامانده برای دريافت 

يارانه نقدی پايش می شوند.

تایید  پیشنهاد »حذف سود  و جریمه 
مرکب وام ها« از سوی  مجمع تشخیص  

پيشنهاد رئيس کميسيون برنامه  و بودجه جهت 
مجمع  سوی  از  مرکب  جريمه  و  سود  حذف 
تشخيص به تأييد رسيد. تاج گردون به عنوان 
طراح اصلی مصوبه “حذف سود و جريمه مرکب از 
وام های بانکی” پيش تر نيز اظهار کرده بود حذف 

سود مرکب وام های بانکی مطالبه  مجلس است.        

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس 
آنجا  از  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای 
تزريق  بنزينی موجب  يارانه  توزيع  که 
به  نقدينگی  تومان  ميليارد  هزار   3۶
جامعه شده، بهتر است دولت در سال 
فعال  را  الکترونيکی  کاالبرگ  آينده 
کند و مجلس نيز در تالش است اين 
بگنجاند.به  بودجه  اليحه  در  را  مهم 
بائوج الهوتی  مهرداد  تابناک،  گزارش 
درباره توزيع کاالهای اساسی از طريق 
کاالبرگ الکترونيکی، گفت: از آنجا که 
تزريق 3۶  بنزينی موجب  يارانه  توزيع 
هزار ميليارد تومان نقدينگی به جامعه 
آينده  سال  دولت  است  بهتر  شده، 
و  کند  فعال  را  الکترونيکی  کاالبرگ 

مجلس نيز در تالش است اين مهم را 
در اليحه بودجه بگنجاند، چرا که يارانه 
معيشتی روش غلطی برای حمايت از 
مردم است البته به مردم وعده اين يارانه 
داده شده به همين دليل بايد آن را در 
قالب بهتر و با روش مناسب  تر اجرا کرد. 
وی با تاکيد بر حفظ ارز 4200 تومانی 
برای تامين کاالهای اساسی همچون 
دارو، افزود: بخشی از افزايش قيمت ها 
ناشی از عدم نظارت مناسب و دقيق بر 
بازار است زيرا ارز 4200 تومانی برای 
تامين کاالهای اساسی تخصيص داده 
دست  به  ارز  اين  متاسفانه  اما  شده 
در  و  نمی رسد  واقعی  مصرف کنندگان 
منحرف  اصلی  مسير  از  توزيع  مرحله 

می  کند. پر  را  دالالن  جيب  و  شده 
بائوج الهوتی  در ادامه توضيح داد: در 
قانون بودجه سال 98 فروش نفت در 
حد 1.5 ميليون بشکه در روز پيش بينی 
و در نظر گرفته شده بود و در عمل اين 
اتفاق نيفتاد و همين امر باعث شده تا 
برگ  کاال  اعطای  برای  نظر  مورد  ارز 
شده  تامين  نيازمندان  به  الکترونيک 
باشد و با توجه به اينکه ارز مورد نياز 

اجرای  امکان  دولت  نشد، شايد  تامين 
ندارد. را  بودجه  قانون  از  بخش  اين 
برنامه  کميسيون  عضو  گفته  به 
کردن  فراهم  مجلس  بودجه  و 
الکترونيک  کوپن  توزيع  زيرساخت 
دارد،  نياز  دستگاه ها  تمامی  تالش  به 
است  نياز  جامعی  اطالعات  چراکه 
برقرار  دستگاهی  بين  ارتباط  بايد  و 
شود. اجرايی  درستی  به  تا  شود 

پیشنهاد کاالبرگ به جای یارانه معیشتی 

ديپلماسی ايرانی- از زمان خروج دولت 
مجدد  اعمال  و  برجام  از  ترامپ  دونالد 
ايران،  عليه  اقتصادی  های  تحريم 
بسيار  کشور  اين  اقتصادی  وضعيت 
دشوار و پيچيده شده است. در شرايطی 
که برگزاری انتخابات رياست جمهوری 
حکومت  است،  نزديک  آمريکا  در 
ايران بايد مشخص کند که آيا با دولت 
خير  يا  کرد  خواهد  همکاری  ترامپ 
خواهد  نحوی  چه  به  همکاری  اين  و 
که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  بود. 
رياست  انتخابات  برگزاری  منتظر  بايد 
جمهوری در سال 2020 باشيم و پس از 
آن، مشخص خواهد شد که آيا در پشت 
اين ميز مذاکرات دولت دموکراتی حضور 
خواهد يافت، يا خير. اما، اگر ترامپ در 
انتخابات پيروز شود، در آن صورت او از 
موضع بسيار قدرتمندتری در مقايسه با 

نرمش  و  شد  خواهد  عمل  وارد  اکنون 
زيرا  داد،  خواهد  نشان  خود  از  کمتری 
در عرصه  پيروزی  به کسب  او  اکنون، 
سياست خارجی نياز دارد و در اين زمينه، 
خواهد  نشان  خود  از  بيشتری  نرمشی 
داد. افزون بر آن، طی يک سال آينده، 
شرايط اقتصادی در ايران بسيار دشوارتر 
خواهد بود و در نتيجه، موضع تهران در 
مذاکرات ضعيف تر خواهد شد. ارزيابی 
شرايط کنونی اقتصاد ايران کار دشواری 
است. در اين زمينه، ميان سياستمداران 
ايرانی بحث و گفت وگوهای پيچيده ای 
در خصوص چشم انداز بلند مدت رشد 
و استراتژی توسعه اقتصادی مطرح است. 
موافق  ايران  در  تند  سياست  هواداران 
بازسازی ساختار اقتصاد هستند تا بتوانند 
با انزوای بين المللی مقابله کنند. هواداران 
از  هايی  نشانه  که  معتقدند  تند  مشی 
احيای اقتصاد ديده می شود. مطالعات 
اخير نشان داده است که محدوديت در 

صادرات نفتی، ايران را به سوی وضعيت 
اقتصادی بسيار دشواری سوق می دهد. 
هواداران مشی تند تصريح می کنند که 
تحريم های آمريکا انگيزه ای است برای 
پيشبرد اقتصاد مقاومتی که وابستگی اش 
به تجارت با جهان و غرب به حداقل می 
رسد. اصولگرايان اميدوار هستند که اين 
از تهاجم فرهنگی در کشور  روند مانع 
شود. اما، دولت حسن روحانی به دنبال 
اعمال اصالحات و گشايش درها به سوی 

اقتصاد جهانی است. 

ایران تالش می کند ناگزیر 
به پذیرش مطالبات آمریکا نشود

اصالح طلبان از تفکر نئو ليبرال حمايت 
می کنند که در راستای محدود کردن 
است  سازی  خصوصی  و  دولت  نقش 
و هدف از آن، گشايش راه پايدار برای 
رسيدن به شکوفايی اقتصادی است. از 
احيای  سوی ديگر، گفته می شود که 

اقتصاد ايران زمان بر است. با توجه به آن 
که، دولت برای تامين بودجه به پول نياز 
دارد و در اين زمينه، بايد پول چاپ کند، 
در آن صورت، دير يا زود، ريال ايران با 
شد  خواهد  مواجه  شديدی  ارزش  افت 
و در اين زمينه، نرخ تورم نيز به شدت 
افزايش خواهد يافت. بخش دولتی ايران 
ضمن تالش برای تامين هزينه هايش 
قادر نيست ضرر و زيان های وارده در 
از  خارجی  های  شرکت  خروج  نتيجه 
کشور را جبران کند. بخش خصوصی 
نيز با بحران اختصاص وام مواجه است، 
های  بانک  اکثر  حاضر،  حال  در  زيرا 
ايرانی ورشکسته هستند. در حال حاضر، 
غنی  فعاليت  توسعه  سوی  به  ايران 
اين  در  رود.  می  پيش  اورانيوم  سازی 
زمينه، تهران تالش می کند نتايج منفی 
عملکرد ترامپ را اثبات کند تا بتواند از 
يابد و  از بن بست رهايی  اين طريق، 
ناگزير به پذيرش مطالبات آمريکا نشود.

انتخاب دشوار برای ایران

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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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 تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
پیرو آگهی شماره    به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب ساختمان پالک ۲۰۰ فرعی از ۱۳۹۶ – اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد 
تقاضای سید مرتضی ریحانی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/۹/2۳        علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند آگهی تغییرات شرکت پاد راه سبز پویان )سهامی خاص( به شماره ثبت 

۴۳7 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴77۶7۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سعید سبزعلی 
به شماره ملی ۰۶۴۰۱۱7۸۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید 
ارجمندفرد به شماره ملی ۰۶۴۰۰۰77۲۴ به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای علی شرفی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۲۸۱۸۵ به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و قرادادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )6۸۸6۹۹(

آگهی تغییرات شرکت جهان پیشگام فرمان )سهامی خاص( به 
استناد  به  ملی ۱۴۰۰۶۵۰۲۸۳۱  و شناسه  ثبت ۵۴۸۹  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ۱- آقای محسن میربلوکی به شماره ملی ۰۸۵۹۵7۲۱۵۳ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه نصرآبادی به شماره 
ملی ۰۶۵۲۸۰۶۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
الهه جوقه ساالر به شماره ملی ۰۶۴۰۱۲۰77۶ به سمت منشی 
هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲-آقای محسن 
میربلوکی به شماره ملی ۰۸۵۹۵7۲۱۵۳ به عنوان مدیرعامل برای 
مدت ۲ سال انتخاب گردید.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 
آقای محسن میربلوکی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۸۸701(
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  0۹155۶02737

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 16۸ )عقب رفتگی(

        خرید 

نقدی 10 

درصد تخفیف

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
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برگزاری آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد

صداوسیما- بیستمین آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد صبح دیروز همزمان با سراسر کشور در بیرجند برگزار شد. رئیس دانشگاه پیام نور استان گفت: در این آزمون ۶74 نفر شرکت 
کردند که از این تعداد 3۶3 نفر زن و 311 نفر مرد بودند.ثقفی افزود: داوطلبان دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد استان برای پذیرش در 25 رشته رقابت کردند که پس از بررسی آزمون و اعالم نتایج، در مراکز 

پیام نور بیرجند، قاین، طبس و فردوس مشغول به تحصیل می شوند.نتایج بیستمین آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد، دهه اول بهمن اعالم می شود.
شورای  محترم  اعضای  خدمت  سالم 
اسالمی شهر و شهردار فهیم، آیا درسته 
فلکه های مهرشهر اکثرا وسطش نخاله 
ساختمانی باشه، بهشون توجهی نشه؟ در 
عوض فلکه طالقانی که هنوز پنج سال از 
مرمت چندین و چند بارش نگذشته دوباره 
و چند باره نوسازی بشه، آیا وجدانا درسته؟
915....745

با سالم و خسته نباشید خدمت استاندار 
محترم لطفا یه فکر ی به حال خیابان 
دولت بکنید. چون اصال شکل خیابان 

نیست بیشتر شبیه نوار قلبه تا خیابان .
915...142

با سالم، از مدیر کل  آموزش و پرورش 
لطفا بپرسید: جان معلمان و دانش آموزان 
بیرجندی اصال مهم نیست که به علت 
شیوع بیماری  آنفلوآنزا بیشتر استان ها 
مدارس رو تعطیل کردن ولی آموزش و 

پرورش ما  انگار نه انگار.
902....781

با سالم خدمت فرماندار محترم شهرستان 
درمیان جناب مهندس بشیری زاده،  با 
توجه  به تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه 
دشمن  فرهنگی  سازی  خنثی  سنگر 
است، در شأن این نظام مقدس نیست 
که روستایی که جمعیت یک شهر را 
یدک می کشد و تراکنش جمعیت آن 
از بعضی شهرهای درمیان بیشتر است. 
بگیرد  قرار  مهری  بی  مورد  قدر  این 
این  مرکزی  بخش  نوغاب  روستای 
روستایی  خانوار  هزار  باالی  شهرستان 
ساکن و هزار دانش آموز و دانشجویانی 
که در رشته های مختلف تحصیل می 
کنند  ازکتابخانه محروم  هستیم باالی 
چهار هزار نفر جمعیت این روستا شده 
درخواست  است  انصاف  از  دور  است 
روستا  این  در  ساکن  شهروندان  ما 
بیندیشید  تدبیری  اینست  ازحضرتعالی 
و این مشکل فرهنگی را مرتفع کنید.
915...811

حسن خلق ایمان و گره گشایی دکتر 
جباری جراح عزیز مغزو اعصاب کشورمان 
که تصویر ایشان در سیما پخش شد مایه 
افتخار و مباهات جمهوری اسالمی است.
915...011

باتشکر از اقدام پیشگیرانه تمام مسئولین 
در لغو مزایده بنیاد. امیدواریم این زمین 
ها به مسکن تبدیل شود و به محرومین 
ابزار  به  جامعه شهرمان واگذار شود نه 
دالل بازی دالل های شناخته شده شهر.
933...304

لطفا از فلکه ی دانشگاه آزاد تا انتهای 
یا  آسفالت  را  بیرجند  غفاری  خیابان 

روکش یا لکه گیری نمایید. 
915...537
در  محترم،  شهردار  خدمت  سالم  با 
خصوص آسفالت و جدول کشی محله 
جلیلیان جنب بلوار امام رضا)ع( لطفا توجه 

ویژه ای به این محله نمایید.
915...358

لطفا برای رفاه و تفریح مردم بیرجند که 
هیچ مکان تفریحگاهی درست و حسابی 

ندارند، جاده ی بند دره رو آسفالت کنید. 
915...918
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پیام شما

... ادامه خبر ویژه
او می گوید : مطالعات مربوط به انتقال 
آب از دریای عمان به این استان ها از 
مدت ها قبل در حال انجام است و جلسات 
و نشست های تخصصی بسیاری برای 
عملیاتی کردن این طرح برگزار شده، در 
حال حاضر هم که این طرح به به مراحل 
اجرا نزدیک شده زیرساخت های مورد نیاز 
در همه بخش ها پیش بینی و اعتبار اجرا 
هم در سطح ملی و استانی دیده شده 
است. البته او عنوان می کند که هر چند 
پروژه زمان بر است اما اجرای آن خراسان 
جنوبی را از بسیاری از مشکالت فعلی رها 
خواهد کرد. میرجعفریان از پیگیری های 
به  بخشیدن  سرعت  برای  شده  انجام 
مراحل اجرای این پروژه می گوید که می 
تواند استان را در مدت زمان نزدیک تری 
 از فواید اجرای این طرح بزرگ بهره مند 
استاندار  معاون  قبل،  پنجشنبه  سازد. 
سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان 
ویژه چابهار هم  گفته بود: طرح انتقال آب 
دریای عمان به سه استان شرقی کشور با 
حضور مسئوالن استانی و کشوری هفته 
آینده اجرایی می شود. به گزارش انتخاب، 
رحمدل بامری در شورای اداری چابهار 
این خبر را اعالم و عنوان کرده بود که 
انتقال آب به سه استان شرقی کشور از 
آرزوهای دیرینه مردم این دیار بود که 

امیدواریم هر چه سریعتر تکمیل شود.

سالم و تشکر از روزنامه آوا که مطالبات 
و دیدگاه های مردم را منعکس می کند  
پیشنهاد می کنم حاال که دولت توجه 
ویژه ای به استان داشته است و الحمد 
ا... استاندار جهادگری نیز پای کار است 
بجای اینکه مدیران و بدنه کارشناسی 
موجود را برای توسعه تنظیم کنیم که 
فکر می کنم کار بسیار سختی است 
بیایید یک تعریف از توسعه بنویسیم و 
آقای  مثال  کنیم  تعریف  مدیر  برایش 
استاندار بگوید می خواهم 100 میلیارد 
بیاورم  بودجه  مجموعه  فالن  برای 
مدیر  این  اصال  ببینند  بنشینند  بیایند 
هزینه  ظرفیت  مربوطه  کارشناس  یا 
کرد آن را دارد یا خدای نکرده از هول 
حلیم داخل دیگ می افتد االن شاید 
وضعیت خیلی از ادارات اینگونه باشد 
نظری  تجدید  است  الزم  واقعا  ولی 
بشود پیشنهادم این است که برای هر 
مجموعه مدیریتی یکسری مولفه هایی 
الزم است اگر مدیر فعلی دارد او را ابقا 
کنید و اگر ندارد استان را معطل فرد 
نگذارید در بحث کارشناسان نیز کاش 
استاندار محترم و معاونین معزز ایشون 
ارباب  تکریم  حوزه  به  بیشتری  توجه 
طریق  این  از  که  باشند  داشته  رجوع 
مشکالت  حل  در  موجود  های  خالء 
مردم که متاسفانه بخش اعظم آن بر 
خالف تصور عموم که بودجه و اعتبار 
بسته  نگاه  نوع  دانند  می  دلیلش  را 
این  که  شود  حل  است  کارشناسان 
انجام صحیح  در صورت  نیز  موضوع 
ارزیابی  و  مردم  رضایت  جلب  فرآیند 
آن به طور کامل خود را نشان خواهد 
داد آوا جان ما توسعه همه جانبه می 
خواهیم و حاال که استاندار خوبی بعد 
از سال ها برایمان کارهای بزرگ می 
کند نمی خواهیم مدیران میانی و پایین 
کار  آن  جای  به  کارشناسان  و  دست 

یاری کنند سد راه توسعه باشند.
ر .  آ از بشرویه
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 دیدگاه خوانندگان

هفته تاریخی 
» انتقال آب«

پروژه  رسمی  عملیات   - زاده  رجب 
خراسان  استان های  به  آب  انتقال 
جنوبی سیستان و بلوچستان و خراسان 
آغاز می  این هفته در چابهار  رضوی، 
شود. این مراسم تاریخی چنانچه این 
مسئوالن  حضور  شود؛  برگزار  هفته 
هدف  های  استان  استانداران  و  ملی 
این طرح را در فهرست میهمانان خواهد 
داشت. در پروژه انتقال آب به خراسان 
جنوبی از دریای عمان با توجه به نیاز 
جدی این استان به آب به دلیل تداوم 
سال ها خشکسالی، روشنایی توسعه را به 
سمت استان هدایت خواهد کرد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار در گفتگو 
با آوا از نشستی می گوید که دو ماه قبل با 
حضور سه استاندار استان های خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان 
رضوی در وزارت نیرو برگزار شد در این 
نشست تفاهم نامه ای چند جانبه بین سه 
منعقد  نیرو  وزارت  معاونت  و  استاندار 
شد که بر اساس آن آب مورد نیاز سه 
اجرایی  روند  و  عمان  دریای  از  استان 
پروژه مشخص شد. همچنین مقرر شد 
عملیات رسمی این پروژه به زودی آغاز 
شود. میرجعفریان درباره خبر مبنی بر 
آغاز عملیات اجرایی این پروژه در همین 
هفته توضیح داد :چنانچه قرار باشد این 
مراسم در چند روز آینده برگزار شود به 
طور قطع استاندار و مسئوالن استان ما 
حضور خواهند داشت و با توجه به نقش 
ویژه این پروژه در توسعه استان جزئیات 
اجرا به صورت دقیق تر اطالع رسانی 
خواهد شد. به گفته او عملیات انتقال 
فازبندی شده که  از دریای عمان  آب 
بخشی از آن در بندر چابهار اجرا می شود 
و مربوط به استخرهای آب شیرین کن 
برای انتقال به سمت استان های هدف 
خط  عملیات  اجرای  است.  طرح  این 
انتقال این طرح نیز به طور همزمان با 
عملیات استخر های آب شیرین کن اجرا 

خواهد شد. ... ادامه در ستون مقابل(

نواخته شدن زنگ انقالِب مقابله با محرومیت در استان
بهروزی فر- در محل نمایشگاه بین المللی 
مالقات کردیم، دیداری خیلی اتفاقی! من 
به واسطه رسالتی که به دوش داشتم، برای 
شنیدن صحبتها و درددلهای صنعتگران و 
هنرمندان به نمایشگاه رفته بودم و او هدفش 
واالتر بود. برای رفع خستگی از ایستادن های 
طوالنی، دقایقی روی یکی از نیمکت های 
میانه سالن نشسته بودم که با پیاله کف به 
دست نزدیک شد و اجازه خواست تا بنشیند، 
کمی جابه جا شدم تا با بار و بنه اش روی 
نیمکت آرام بگیرد. نشسته بود اما در حین 
خوردن، با نگاه جستجوگرش، کنجکاوانه 
غرفه ها را می پایید. جویای احوالش شدم، 
از  را  حقوقش  لیسانس  داشت،  نام  مریم 
دانشگاه پیام نور بیرجند گرفته بود و کم و 
بیش اصول خوشنویسی می دانست و تا 

حدودی عروسک باف بود.
بانوی جوان، سالهاست در پی ادامه تحصیل 
از خانواده جدا شده و به تنهایی در بیرجند 
ساکن است. پدر و مادر و چهار خواهر و برادر 
کوچکترش، از جمله 2۶ خانوار ساکن در 
 روستای »هج و نج« می باشند. می گوید:

» هج و نج ۶0 کیلومتری با بیرجند فاصله 
دارد،از توابع بخش مرکزی است، این روستا 
قباًل چشمه های زیاد و آب فراوانی داشته 
به طوری که به قول پدربزرگم هر جا را 
می کندند به آب می رسیدند اما متأسفانه با 
همین خشکسالی ها، آب منطقه خشک شد 
و مردم دیگر نتوانستند کشاورزی و دامداری 
کنند به همین خاطر اغلب به شهر آمدند.

جوان ترها کارگری پیشه کردند و بزرگترها 
دست به دامن امداد شدند«.

و  برگشت  ورق  دفعه  یک  او،  قول  به 
روستای» هج و نج« که می رفت زوال 
انقراض  به  و نیستی را تجربه کند و رو 
بگذارد، مورد عنایت واقع شد. به مردم خبر 
رسید مهمان دارند و مردم در عین ناباوری، 
شاهد حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و تعداد زیادی از مدیران 
استان بودند، البته اهالی روستا که قبل از 
این هم از مدیران استانی و شهرستانی- از 
رده نماینده گرفته تا حوزه های پایین تر- 
میزبانی کرده بودند، احساس شان بر این 
بود که این بار هم مثل دفعه های گذشته 
عده ای آمده اند تا قصه پرغصه زندگی 
در تنگنای شان را ِسیر کنند و بروند... اما 

خیلی زود دیدگاه ها تغییر کرد.

کلنگ احداث پروژه سنگین مسکن 
محرومین، سبک به زمین نشست 

سه شنبه 21 اسفندماه1397، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به همراه استاندار و جمعی از 
نمایندگان و مدیران استان به روستای »هج 
و نج« رفت تا کلنگ احداث 10 هزار واحد 

مسکونی ویژه محرومین را به زمین بزند. 
مدیران با تدبیر استان، که از چندی پیش 

این روستا را هدف گذاری کرده بودند و می 
برنامه  برای شرایط سختش  اگر  دانستند 
ریزی نکنند، باید شاهد روستایی بی سکنه، 
مردمانی مهاجر، حاشیه نشینانی بی سرپناه 
و.... باشند، یکی از محرومترین مناطق را 
در نزدیکی مرکز استان برگزیدند و به این 
امید که حضور مدیری تصمیم گیر در حوزه 
تأمین و تخصیص اعتبارات، می تواند گره 
از مشکالت عدیده شان بگشاید، »دکتر 

نوبخت« را به» هج و نج« بردند.
منظور  به  که  جمهور  رئیس  معاون 
عملیاتی شدن تفاهم نامه سه جانبه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان برنامه و بودجه کشور 
واحد مسکونی  بر ساخت 10 هزار  مبنی 
ویژه محرومین، کلنگ ساخت اولین واحد 
را در این روستا به زمین زد، در جمع اهالی 
»هج و نج« گفت:»منابع مالی مسکن ویژه 
محرومان تأمین شده و اقدام بعدی مربوط 
به دستگاه های اجرایی است که با توجه به 
منابع در اختیار، هر چه سریع تر نسبت به 

ساخت این واحدها همت گمارند«.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
هم که جمع مهمانان را همراهی می کرد، 
بود:»خراسان  گفته  پروژه  این  مورد  در 

و  کرمان  های  استان  از  پس  جنوبی، 
استانی  سومین  بلوچستان،  و  سیستان 
برای ساخت  ای  ویژه  اعتبارات  که  است 
اگر  می کند«.  دریافت  نیازمندان  مسکن 
چه هدف از اجرای این پروژه در سه استان 
مذکور)خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و 
بلوچستان(،حذف خانه های روستایی خشت 
و گلی فرسوده و نامقاوم بود اما به گواه آمار، 

تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین 
اعتبارات مورد نیاز ساخت 10 هزار واحد- به 
نسبت جمعیت استان- در مقایسه با استان 
های سیستان و بلوچستان و کرمان، غیر 
شدن  عملیاتی  اول  فاز  بود.  تصور  قابل 
پروژه سنگین احداث 10 هزار واحد مسکن 
محرومین، همان جا در روستای »هج و نج« 
کلید خورد تا به گفته دکتر نوبخت؛» ان شاء ا... 
تا اسفند سال 1398 به اتمام برسد«. عملیات 
اجرایی فاز دوم طرح پروژه نیز کمی بعد، در 
چهارم مهرماه 1398 و با حضور رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و استاندار خراسان جنوبی 

در شهرستان نهبندان آغاز شد.

بسیج همه ادارات و دستگاه ها 
برای محرومیت زدایی

با نواخته شدن زنگ این انقالِب مقابله با 
محرومیت در استان، به دستور استاندار  همه 
دستگاه های اجرایی پای کار آمدند و هر یک 
به سهم خود، باری به دوش کشید. گام اول، 
تقسیم واحدها بین دو حوزه بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
بود، هر کدام از این دو دستگاه، ساخت و 
احداث 5 هزار واحد مسکونی را به عهده 
گرفتند. بنا شد واحدها یا در سمت توسعه هر 

منطقه بنا شوند یا درجاسازی صورت بگیرد. 
دستگاه های خدمات رسان هم مکلف شدند 
زیرساخت های الزم را برای واحدها آماده 
نمایند، بانک ها نیز وظیفه تأمین اعتبار را به 
عهده گرفتند. تکلیف این بود؛ بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، می بایست ما به ازای هر 
واحد مسکونی ، به متقاضی 25 میلیون تومان 
کمک بالعوض و 40 میلیون تومان هم 

تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 15 
ساله اعطا کند، در کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اما شرایط کمی فرق می کرد. پرداخت 35 
میلیون تومان کمک بالعوض )25 میلیون 
بودجه و  برنامه و  از طرف سازمان  تومان 
10 میلیون تومان کمیته امداد( و 15 میلیون 
امداد  صندوق  طرف  از  تسهیالت  تومان 
والیت ، تعهد این حوزه بود.با یک حساب 
سرانگشتی با اجرای کامل این طرح، رقمی 
معادل 300 میلیارد تومان)25 میلیون تومان 
بنیاد برای 5 هزار نفر5000-*-25000000 
امداد برای 5  به عالوه 35 میلیون تومان 
هزار نفر5000-*-35000000( به صورت 
استان  محروم  های  خانواده  به  بالعوض 
اعطا می شود. حال اگر رقم تسهیالت را هم 
به این عدد اضافه کنیم )40 میلیون تومان 
بنیاد برای 5 هزار نفر5000-*-40000000 
برای  امداد  تومان  میلیون   15 عالوه  به 
نفر5000-*-15000000(،  هزار   5
بهانه  این  به  که  پولی  و  اعتبارات  حجم 
در اختیار استان قرار می گیرد، بسیار قابل 

توجه و معادل 575 میلیارد تومان است. 

روح تازه در کالبد »هج و نج«
امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  گفته  به 

خمینی)ره( با توجه به هماهنگی هایی که 
صورت گرفته، پیش بینی می شود 2 هزار و 
500 واحد مسکونی تا پایان امسال ساخته 
و تحویل مددجویان امداد شود. بنیاد مسکن 
مسکونی  واحد  هزار   5 اجرای  برای  هم 
مورد تعهدش، برنامه ریزی های الزم را 
انجام داده و برای اتمام واحدهای 50-۶0 
متری تیپش از هیچ تالشی فروگذار نکرده 
است. »هج و نج« اما که به عنوان پایلوت 
طرح در نظر گرفته شده بود، مورد عنایت 
ویژه قرار گرفت. آسمانی مقدم، مدیرکل 
که  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
معاون  و  استاندار  همراه  به  پیش  چندی 
هماهنگی امور عمرانی استاندار به بازدید 
در  احداث  حال  در  مسکونی  واحد های 
این روستا رفته بود، گفت: »2۶ خانوار در 
روستای هج و نج سکونت دارند و  برای 
هر تعداد خانوار ساکن دائم در روستا یک 
واحد مسکونی ساخته شده یا در حال ساخت 
است«.به گفته آسمانی مقدم؛ جدول گذاری، 
زیرسازی، آسفالت و سنگ فرش معابر روستا 
در طرح هادی، همچنین شبکه گذاری و 
نصب علمکهای گاز ، به همراه اجرای شبکه 

آبرسانی همه فراهم شده است.
به   « بود؛  این  هم  استاندار  خوش  خبر 
متقاضیانی که توانایی خرید دام با ارز تعادلی 
را داشته باشند به ازای هر خانوار، تسهیالتی 
معادل 10 رأس دام با خرید ارز تعادلی اعطا 
می شود، این دام های مولد وارداتی از کشور 
پاکستان است و افراد متقاضی تا 2 سال حق 
فروش آنها را ندارند و تکثیر آن ها می تواند 
منبعی برای پرداخت اقساط تسهیالت شان 
باشد«. مریم حاال خوشحال از برگشت اهالی 
به روستا، به نمایشگاه آمده بود تا صنایع 
دستی مختلف را از نزدیک ببیند، شرایط هر 
کدام شان را با وضعیت زنان روستا تطبیق 
دهد، موقعیت را ارزیابی کند و با کمک دیگر 
جوانان تحصیلکرده روستا برای راه اندازی 

یک شرکت تعاونی زنان، همت گمارد.
مریم هم دست پر و با برنامه به »هج و 
نج« بر می گرشت تا هوای تازه تری را به 
روستا به ارمغان ببرد... او می گوید:» هج 
نباید خالی شود و خالی هم   و نج، دیگر 
نمی شود«. سهم »هج و نج« از تعهد انجام 
شده برای ساخت مسکن محرومین استان، 
2۶ از 10 هزار است، تا اسفند ماهی هم که 
وعده شده ایم، سه ماه بیشتر باقی نمانده...آیا 

باغ وعده ها، باری خواهد داشت ؟!
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300 میلیارد تومان کمک بالعوض مسکن، سهم محرومین 

اسفند 98 نزدیک است

خبر ویژه

   افتتاح فاز یک مسکن محرومان در سفر قریب الوقوع نوبخت
گروه خبر- مسئوالن در کمیته راهبردی 
اول  فاز  افتتاح  برای  محرومان  مسکن 
کردند. آمادگی  اعالم  محرومان  مسکن 

استاندار در این جلسه که به سیاستگذاری 
درخصوص رفع موانع پیش روی ساخت 10 
هزار واحد مسکونی محرومین اختصاص 
داشت، بر توجه مدیران بر اجرای پروژه در 
بازه زمانی تعیین شده تأکید کرد و گفت: 
مدیران برجانمایی مطلوب زمین های مورد 
نیاز و تأمین زیرساخت های الزم )آب، برق، 

گاز و مخابرات( متمرکز باشند.
هدف،  که  جایی  آن  از  گفت:  معتمدیان 
احداث مسکن ایمن است، بنابراین برای 
سرعت بخشیدن به روند اجرای این پروژه، 

از اصول فنی نمی گذریم و در همین راستا 
ناظرین مکلفند با نظارت الزم و واقعی، 
کیفیت کار را تضمین کنند. وی بر استفاده 
نیروهای  بکارگیری  و  بومی   مصالح  از 
بومی  در ساخت مسکن محرومان تاکید 
و برای رفع کمبود ها در این زمینه راهبرد 

هایی مشخص کرد.
شده  گزارش  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
درخصوص کمبود مصالح ساختمانی مورد 
نیاز در برخی شهرستان ها گفت: تأکید بر 
این است که از تولیدات بومی استفاده کنیم  
تولیدی  واحدهای  تقویت  با  باید  بنابراین 
استان برای به رفع کاستی های موجود اقدام 
شود با استفاده از ظرفیت فنی و حرفه ای  هم 

می توان کمبود نیروی انسانی متخصص و 
ماهر را جبران کرد.وی مهمترین نتیجه این 

طرح را اشتغالزایی و ماندگاری جمعیت در 
روستاها  دانست و گفت: هدف از اجرای 

طرح مسکن محرومان، محرمیت زدایی از 
مناطق کمتر برخوردار، خانه دار شدن افراد 

بدون مسکن، تثبیت جمعیت در روستاها و 
مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت معکوس 

در روستاها، مقاوم سازی مسکن در روستاها 
و اشتغالزایی است. معتمدیان خاطر نشان 
کرد: با توجه به این که مهاجرت روستاییان 
به شهرهای استان، تبعات اجتماعی و امنیتی 
احداث  بنابراین  داشته،  همراه  به  زیادی 
اولویت  در  قیمت  ارزان  مسکونی  منازل 

برنامه ها قرار گرفت. 
وی با اشاره به تأثیر این پروژه بر اشتغال 
و اقتصاد استان گفت: فعال شدن صنعت 
ساختمان استان از مهمترین برون دادهای 
این پروژه است. به گفته وی ؛ اجرای کامل 
برنامه ای به این وسعت و گستردگی، بسیج 
و  همکاری  و  اجرایی  دستگاه های  همه 

همراهی تمامی مدیران را می طلبد. 

تاکید استاندار بر استفاده از  نیرو و مصالح بومی در پروژه مسکن محرومان      

ری
 اکب

س : 
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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

به استناد  آگهی تغییرات شرکت جهان پیشگام فرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5489 و شناسه ملی 14006502831 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محسن میربلوکی 
به شماره ملی 0859572153 و خانم فاطمه نصرآبادی به شماره ملی 0652806953 و خانم الهه جوقه ساالر به شماره ملی 
0640120776 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم پریسا مبین به شماره ملی 
0069058105 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه لشکری به شماره ملی 0653111916 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )688703(

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
056 - 32452110

09151652600

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(
۰۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقی



تدابیر پس از مصرف 
خربزه و عسل

در صورتی که نمی دانستید مصرف عسل 
و خربزه با هم خطرناک است و به صورت 
اتفاقی این دو ماده را با هم مصرف کردید و 

احساس دل درد شدید به شما دست داد، در 
درجه اول به پزشک مراجعه کنید. چنانچه به 
پزشک دسترسی ندارید آن را برگردانید حتما 
این کار را بکنید. می توانید عرق نعناع و عرق 
پونه مصرف نمایید که برای دل درد بسیار 

مفید و مؤثر است.

چرا این همه تاکید بر مصرف نكردن 
ماست و ماهی می شود؟

ااگر چند ماده غذایی با طبع سرد یا طبع گرم را 
یکجا مصرف کنیم، باعث برهم خوردن تعادل 
طبع بدن می شود. به همین دلیل مصرف 

ماست و ماهی که هر دو طبیعت سردی دارند، 
با هم توصیه نمی شود. اگر کسی این دو ماده 
غذایی با طبع سرد را مصرف کرد، می تواند 
برای ایجاد تعادل  مقداری ماده غذایی با طبع 
گرم هم بخورد.  ماهی حتماً همراه مصلحات آن 

مانند زنجبیل و ادویه جات گرم خورده شود.

 بعد از غذا دور 
میوه را خط بكشید

غذا  با  شود،  خورده  غذا  از  پس  میوه  اگر 
معده  در  آن  توقف  زمان  و  شده  مخلوط 
طوالنی می شود. در نتیجه میوه فاسد می شود 

و باعث فساد غذا نیز می شود. به این معنی 
که مصرف میوه با غذا باعث ایجاد اختالل در 
هضم و تولید اخالط فاسد می  شود. میوه ها 
بهتر است با فاصله زمانی مناسب قبل از غذا 

مصرف شوند.

آب جوانه گندم یک 
سم زدای قدرتمند است

آب جوانه گندم بهترین داروی طبیعی برای 
بدن است عالوه بر این که بدن را با دوز باالیی 
از ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان، 

آنزیم ها و فیتومغذی ها آبیاری می کند، 
یک سم زدای بسیار قدرتمند است. مصرف 
آب جوانه گندم منجر به بهبود سطح انرژی، 
بهبود تفکر و قدرت مغز و درخشان شدن 
پوست می شود. همچنین به خنثی کردن 

سموم  کمک می کند.

آب پرتقال برای جلوگیری
 از به وجود آمدن سنگ  کلیه

پرتقال  آب   وعده  یک  روزانه  که  کسانی 
نظر  در  خودشان  غذایی  برنامه  برای  را 
را  کلیه  سنگ   تشکیل  خطر  می گیرند، 

از  بیش  غلظت  معموال  می دهند.  کاهش 
حد امالح و مواد شیمیایی به شکل گیری 
سنگ کلیه منجر می شود، اما آب پرتقال با 
این وضعیت مقابله می کند. آب پرتقال ادرار 
فوق العاده ای  توانایی  و  می دهد  کاهش  را 

برای جلوگیری از این اختالل دارد.

 رفتار های بد و حاضرجوابی، خیلی معمول و شایع شده و این باعث می شود فرزندتان زمانی که 
به او می گویید وقت تماشای تلویزیون به پایان رسیده است در مقابل شما بایستد، کودکی که به 
خود اجازه می دهد با خانواده اش این طور صحبت کند ممکن است به این باور برسد که با دیگران 
نیز می توان بی ادبانه صحبت کرد، بنابراین بسیار مهم است که والدین بالفاصله بعد از مشاهده 
چنین رفتار هایی واکنش نشان دهند، برایش روشن کنند که مهم نیست او چقدر ناراحت است، 
اما این اجازه را ندارد که با کلمات نامناسب با فرد دیگری صحبت کند، سپس به او کمک کنید تا 
احساسش را بروز دهد، او باید از فعل اول شخص استفاده کند، به طور مثال بگوید »من عصبانی 

هستم«. برای تشویق او به این کار می توانید از او درباره احساساتش سؤال کنید.

آیا می دانید یکی از عوامل اصلی در بروز بیماری های قلبی- عروقی، افزایش چربی خون می باشد 
کنترل و درمان چربی خون باال می تواند باعث کاهش قابل توجه بروز  بیماری های قلبی - عروقی 
شود.  چاقی، دیابت، تغذیه نامناسب، مصرف سیگار و سایر دخانیات وکم تحرکی از عوامل خطر 
اختالل چربی های خون می باشد.  چربی خون باال، معموال هیچ عالمتی ندارد. تنها راه تشخیص 
آن انجام آزمایش است. توصیه می شود تمامی افراد سالم باالی 20 سال، یکبار چربی خون خود 
را آزمایش کنند. اصالح شیوه زندگی، هم در پیشگیری اولیه از بروز چربی خون باال در افراد سالم 

و هم در کنترل و کاهش چربی خون در بیماران مبتال به چربی خون باال نقش مهمي دارد.
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

عوامل اصلی بروز بیماری های قلبی - عروقیبرخورد مناسب با رفتارهای بد کودکان

 داشتن اعتماد به نفس اولین دارایی افراد کاریزماتیک 
و  کاریزما  بگوییم  باید  تردیدی  هیچ  بدون  است، 
جذابیت و گیرایی، در وجود افراد با اعتماد به نفس به 

چشم می خورد و از آن بهره برده اند. 
به دیگران بدون هیچ چشم داشتی خوبی کنید؛ به این 
معنی که از کسی کینه به دل نگیرید، به روی دیگران 
لبخند بزنید، تجارب و شکست هایتان را نزد دیگران 
بازگو کنید، به کسانی که دوست شان دارید هدیه 
بدهید، به لطیفه هایی که تعریف می کنند بخندید 
و خالصه کالم اینکه عشق و محبت تان را با دست و 

دلبازی خرج کنید.
خوش قولی یکی از خصوصیات بارز انسان های معتبر 
و با آبرو است. تنها چیزی که در این دنیا دارید و خیلی 
با ارزش است، آبرو و اعتبارتان است. برای داشتن نام 
نیک و با آبرو باید عمری تالش کرد و فقط یک لغزش 
کافی است تا اعتبار و آبرو به باد فنا برود. پس اگر 
حتی دیگران هم بر سر قول شان نماندند، شما همیشه 
سعی کنید که قول تان را فراموش نکنید و خوش 

قول باشید.
 افراد کاریزما دلیلی برای پنهان کاری نمی بینند و از 

آنچه که هست و می دانند ابایی ندارند. این صفت 
با گستاخی بسیار متفاوت است. زیرا افراد کاریزما 
صادقانه عمل می کنند از دروغ و پنهان کاری لذت 
نمی برند زیرا با خودشان و اطراف شان شفاف و 
شود  می  باعث  شفافیت  همین  و  هستند  واضح 
دیگران بیش از هر فرد دیگری به آنها اعتماد کنند. 
وقتی به هر دلیلی دیگران را تحسین می کنید، عزت 
نفس آنها را باال می برید. احساس اهمیت پیدا می 
کنند، از قبل با کفایت و تواناتر می شوند  و احترام به 

خویش در آنها اوج می گیرد.

ویژگی های افراد کاریزماتیک

آیه روز

کسی که کشت آخرت بخواهد براى وى در کشته  اش می  افزاییم و کسی که کشت این دنیا 
را بخواهد به او از آن می  دهیم و]لی[ در آخرت او را نصیبی نیست. )سوره شوری/ آیه ۲۰(

سخن روز

روی هم رفته، هدف زندگی آن است که چیزی را تا حد نهایت تجربه کنیم. با اشتیاق و بدون 
ترس دست به سوی تجربیات جدیدتر و غنی تر دراز کنیم. )الینور روزولت(
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-  کشمش ۲- چرك آلود -  نور 
دهنده -  از بلندترین آبشارهاي 

جهان ۳- ضمیر متکلم وحده  - 
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- برنج مرغوب - شمال کشور 
۶-  از شهرهاي سوماترا - برادر 
مادر - موي گردن شیر ۷- به 
- سیاره  نیکویي  رخ کشیدن 
 - یورش   -۸ امید    - زهره 
 -۹ سیلي  رنگ   - زیبارویي 

گشادگي میان دو کوه - مرد 
خداشناس - غربال ۱۰-  دستور 
- ابزار-  آسیاب آشپزخانه ۱۱- 
قلب قرآن - درون-  مادر عرب 
۱۲- سوره بیستم قرآن کریم-  
بریدن شاخه هاي زائد - پهلوان 
- قادر ۱۳-  خاکستر-  از ورزش 
  -۱۴ شریعت   - رزمي  هاي 
سپهر و فلك - متعفن و گندیده 
- نشانه ها ۱۵-  انقراض - ماه 
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موفقیت و انرژی

خانواده موفق

برای داشتن انگیزه یک الگوی 
موفق داشته باشید

هر آرزو و رویایی که در سرتان دارید حتما 
فرد موفقی پیش از شما به آن دست یافته 
است. پس برای انگیزه گرفتن آن فرد موفق 
را الگو و سر لوحه خود قرار دهید. از کتاب، 
فیلم و اینترنت راه های موفقیت را دنبال 
کرده و از شکست ها درس بگیرید. در راه 
موفقیت توکل باشد و کالم و عمل خود را 
هم راستای یکدیگر قرار دهید. از چیزهایی 
 که دارید شکرگزاری کنید حیف است که 
زندگی مان را صرف انجام کارهایی کنیم که 
لذتی از آن ها نمی بریم،  انگیزه و امید را به 

زندگی و لحظات خودتان هدیه بدهید.

یک خانواده موفق و شاد 

- عبارت »دوستت دارم« بیشتر از هر عبارت 
بدل  و  رد  خانواده،  اعضای  بین   دیگری 
می شود. هیچ فردی در خانواده نمی گوید که 

من به یکی از اعضا اعتماد ندارم.
- هفته ای یک بار و با کمک همه اعضای 
خانواده، کیک، شیرینی یا یک خوردنی جدید 

و خالقانه اما ارزان و ساده پخته می شود.
- بی بهانه همدیگر را در آغوش می کشند و 

به هم انرژی مثبت می دهند.
- سرود خانوادگی دارند و یک ترانه را حفظ 
کرده و در وقت  های بدحالی و خوشحالی با 
هم می خوانند. در زمان برگزاری مهمانی 
یا تماشای تلویزیون، به فکر ایجاد نشدن 

مزاحمت برای همسایه های شان هستند.
- یک تابلو در پذیرایی خانه نصب شده که 
شعر معروف سعدی روی آن نقش بسته: 
»چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها 

را نماند قرار«
- جلسات خانوادگی هفتگی یا ماهانه دارند و در 
این جلسه ها همه اعضای خانواده اجازه دارند 

درباره مسائلی که دوست دارند، حرف بزنند.
- شرایط خانه به گونه ای است که بچه ها 
قبل از هر کسی، برای درد دل به والدین شان 

مراجعه می کنند.
- مادر خانواده، طرز تهیه خانگِی غذاهای 
فست فودی مانند کالباس و همبرگر خانگی 
را یاد گرفته و درست می کند. همه اعضای 
خانواده در خرج و مخارج، خودشان را کنار 

پدر می بینند. 
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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 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

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
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آدرس:بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰9155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

شرکت تعاونی مسكن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی
 تعدادی از واحدهای خود را واقع در بلوار شعبانیه نبش بقیه ا... )عج( 

38 به متراژ 120 و 126 متر را به فروش می رساند 
قیمت مترمربعی 2/400/000 تومان 

نحوه پرداخت: 70 درصد نقد ، 30 درصد 3 ماهه
32310510 - 09109237122 - 09105091132

 شرکت تعاونی مسكن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی
 جهت خرید زمین و ساخت پروژه 27 واحدی در 9 طبقه

با متراژ تقریبی 100 متر 
در حاشیه خیابان ظفر اقدام به عضو گیری می نماید.

مبلغ 120 میلیون تومان نقد
 و 240 میلیون تومان طی 24 ماه به صورت اقساط 
آدرس دفتر:بلوارشعبانیه،نبش بقیه ا... )عج( 38

32310510 - 09109237122 - 09105091132

یک باب کارواش با موقعیت مکانی 
عالی به فروش می رسد.

09157605001 - 09158605001

کار خوب اتفاقی نیست

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
 - 09151602835

09156655601 - ترابی

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری

  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09155608907 - 09156706538
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اطالعیه روابط عمومی سپاه انصارالرضا )ع( در خصوص بسیجی شهید “ سید علی رضوی”

بسم رب الشهداو الصدیقین  به اطالع مردم مومن ، انقالبی و شهیدپرورخراسان جنوبی می رساند، برادربسیجی سیدعلی رضوی درماموریت آموزشی یگان رزم تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا)ع(که به منظورارتقای 
توان رزم درنیروهای مسلح اجراشده، درحین انجام رزمایش به درجه رفیع شهادت نائل گردید. ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضرمقام معظم رهبری و خانواده محترم و همرزمان آن شهید، ازامت حزب ا... دعوت 

می شود، درمراسم تشییع این شهید بزرگوارکه درتاریخ یکشنبه 98/9/۲4 ساعت ۱۲:۳۰ در هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( برگزارمی گردد، شرکت نمایند.                    روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالرضا)ع(

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 
با تالش نیروهای امدادی، دختر ۲۳ 
سوالبست  روستای  در  که  ساله ای 
در  بود  درح سربیشه گمشده  بخش 

کوهستان منطقه گمشده پیدا شد.
*مدیر حج و زیارت گفت: مردم استان 
حدود ۱۰۰  تاکنون  امسال  ابتدای  از 

فیش تمتع را خریداری کرده اند. 
*افزایش دما و موج بارشی جدید، دو 
اوضاع  برای  شده  بینی  پیش  پدیده 

جوی استان در هفته پیش روست.

از نبرد در خیابان ارتش
 تا 127 نامزد برای 4 کرسی

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت 
سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
تشکیل گروه ریلی خراسان جنوبی، 
غافلگیری انتخاباتی، جان دوباره برای 
راه سازی استان و 57۰ هکتار نهال 
کاری در روز شنبه اشاره کرد. یکشنبه 
رسانه های استان به نبرد در خیابان 
و  گرد  کاهش  برای  مدیران  ارتش، 
غبار زمان را از دست ندهند، حجره 
قدیمی  بازار  های  کاسب  با  حجره 
سربیشه و ۱۲7 نامزد برای 4 کرسی 
پرداختند. استقراض روسی؛ فاینانس 
مشمول   کشاورز  هزار   ۱4 چینی، 
استمهال تسهیالت حوادث و استاندار: 
به دنبال فضای امنیتی در دانشگاها 
روز  خبرهای  ترین  مهم  از  نیستیم 
دوشنبه بود. جایگاه بودجه ای استان 
در 99 تغییر نکرد، میوه عید امسال 
ارزان تر از پارسال، خرید توافقی پنبه 
جایگزین تضمینی و موج دوم آنفلوآنزا 
در راه است، از مهم ترین تیترهای 
روزنامه های استان در روز سه شنبه 
بود. چهارشنبه رسانه های استان به 
بیرجند،  در  آرامش  قاین؛  در  رقابت 
نوستالژی نفت و کرسی، خرید کتب 
گرمایش  و  اولویت  در  استان  چاپی 
هفته  پایان  تا  کالس   ۱۰86 ایمن 
پرداختند. آخر هفته رسانه ای مکتوب 
 6۰6 شهرداران،  ماراتن  به  استان 
میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان، 
اجرای طرح ترافیکی زمستانه استان و 

سربیشه کم نصیب از ارتقا پرداختند.

خطیب جمعه بیرجند: وحدت 
حوزه و دانشگاه تقویت شود

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
پیشرفت جامعه بدون وحدت حوزه و 
دانشگاه میسر نیست و باید این وحدت 
تقویت شود. حجت االسالم مختاری 
در خطبه های نماز جمعه بیرجند در 
مصالی المهدی)عج( با اشاره به ۲7 
آذر سالروز شهادت دکتر مفتح و روز 
وحدت حوزه و دانشگاه افزود: آرمان 
شهید مفتح اعتالی جامعه و کشور با 

علم و ایمان بود. 

خبر کوتاه

استان در هفته گذشته

فاطمه رجب زاده - هر چند بعضی اظهار 
نظرها از الیحه بودجه 98، وضعیت مطلوبی 
را برای آینده به تصویر نمی کشد اما زبان آمار 
و البته آنچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی خراسان جنوبی تحلیل می کند بسیار 
متفاوت است. او همان ابتدای گفتگویش با 
آوا می گوید: این تحلیل ها نادرست است، 
اند که بودجه  نتیجه رسیده  این  چطور به 
سال آینده تغییر نکرده یا بر اسا س آن نمی 
توان وضعیت خوبی را پیش بینی کرد. این 
طور نیست حتی باید توجه کنیم که دولت 
در سال آینده نگاه جدیدی به توزیع بودجه 
 داشته که ارقام این را نشان می دهد. بعد 
می پرسد: مقایسه سهم 9 درصدی استان ها 
از بودجه کشور با سهم استانی 46 درصدی 

سال آینده گویای این واقعیت نیست ؟
مجید پورعیسی با تأکید می گوید: در سرجمع 
اعتبارات،  از تملک دارایی های سرمایه ای، 
ارزش  بر  تا ۲7 درصد مالیات  توزان ملی، 
امسال  بودجه  با  مقایسه  در   ... و  افزوده 
افزایش یافته است. در الیحه بودجه 99، به 
گفته او جمع اعتبارات استان به 6.۰59.8۱7 
میلیون ریال )6۰59 میلیارد و 8۱7 میلیون 
ریال(  رسیده که این مبلغ در قانون بودجه 
 5۲97( ریال  میلیون   5.۲97.۳88 امسال 
میلیارد و ۳88 میلیون ریال( است و مقایسه 
این دو رقم نشان می دهد که بودجه سال 
99 نسبت به سال قبل ۱4.4 درصد بیشتر 
شده است. این سرجمع اعتباری با افزایش 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، ۲7 

در صد مالیات بر ارزش افزوده، طرح توسعه 
و تکمیل راه های روستایی، اعتبارات توازن 
بر  است.  خورده  رقم  ویژه  استانی  و  ملی 
اساس رقم هایی که او از الیحه بودجه ارائه 
می دهد: افزایش اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای استان به رقم ۱.477.496 میلیون 
ریال  )۱477 میلیارد و 496 میلیون ریال(  
قابل توجه  است چون  رقم همین اعتبارات،  
امسال 87۲.۲75 میلیون ریال )87۲ میلیارد و 
۲75 میلیون ریال( است. ۲7 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده هم در الیحه بودجه 446.98۱ 
میلیون ریال اعتبار دارد در حالی که  برای 
سال 98 با ۲88.۲8۳ میلیون ریال بسته شد. 
طرح توسعه و تکمیل راه های روستای در 
الیحه بودجه سال آینده 945۰۲ میلیون و 

در قانون بودجه امسال 9۰.۰۰۰ میلیون ریال 
اعتبار دارد. به گفته او اعتبارات توازن ملی و 
استانی ویژه ۱۰.۳۱۱.۰۰۰میلیون ریال بوده 
که برای سال آینده ۱.7۲6.575 میلیون ریال 
پیشنهاد شده است. او از کاهش اعتبارات در 
خبر  نفت  از صادرات  درآمد حاصل   ردیف 
میلیون  امسال  ۱.۰۰۲.6۰5  که  دهد  می 
 586.47۳ آینده،  سال  برای  و  بود  ریال 
است  شده  بینی  پیش  ریال  میلیون 
امسال  استانی  توازن  اعتبارات  همچنین 
۲.4۰6.۰۰۰میلیون ریال اعالم شده که در 
الیحه بودجه 99 به ۱.7۲7.79۰میلیون ریال 
کاهش یافته است .رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان می گوید: فراموش نکنید 
که به این رقم ها تعهدات وزرا و سفر نوبخت، 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
هم اضافه می شود که سهم ویژه ای در توسعه 
استان خواهد داشت.به عالوه برای مدیران و 
کارمندان دولت با توجه به رقم ها شرایط 
بهتری در الیحه بودجه سال 99 دیده شده 
چون  به گفته پورعیسی اعتبارات هزینه 
از ۲.7۲۰.99۳  و  یافته  افزایش  استان  ای 
میلیون   99۳ و  میلیارد   ۲.7۲۰( میلیون  
ریال ( به ۳.۳8۲.558 میلیون ریال )۳.۳8۲ 
میلیارد و 558 میلیون ریال ( رسیده است. 

صعود 14 پله ای بودجه استان 

نظارت بر ناوگان عمومی 
برون شهری استان تشدید می شود

غالمی- نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل 
عمومی برون شهری مسافری در محورهای 
سیستم های  از  استفاده  با  استان  مواصالتی 
نظارتی آنالین تشدید می شود. گرجی، معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گفت: عالوه بر انجام کنترل های 
الزم از طریق نظارت میدانی نمایندگان اداره کل 
راهداری، پلیس راه و انجمن صنفی، نظارت بر 
عملکرد رانندگان و شرکت های حمل و نقل با 
استفاده از سیستم های  نظارتی آنالین سپهتن 
) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان 

حمل و نقل جاده ای ( صورت می گیرد.

مشکل سوخت، بیشترین موضوع 
تماس های مردم با سامانه سامد 

صداوسیما- بیشترین موضوع تماس های مردم 
با سامانه سامد در خصوص مشکل سوخت 
است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
مردم  پاسخگوی  سامد  سامانه  در  با حضور 
استان بود. عابدی افزود: با توجه به فصل سرما 
مشکل سوخت، اخذ تسهیالت از بانک های 
عامل و تسریع در دریافت تسهیالت بیشترین 
تماس های تلفنی و درخواست های مردم بود که 
بیشتر این موارد در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید بررسی شده است. وی گفت: البته بعضی 
از تماس های مردمی در مورد موضوعات تنظیم 
بازار بود که با اطالع رسانی صحیح، دستوراتی 

برای تسریع در انجام اقدامات صادر شد.
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سهم خراسان جنوبی ازاعتبارات الیحه بودجه 99 افزایش قابل توجهی دارد

موضوع مدیریت »پسماند«بازدید استاندار از بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان
 با دستور به جایی نمی رسد 

گروه خبر- استاندار در آغاز سفر ۳ روزه اش به سیستان 
بازدید  استان  این  تحقیقاتی  مراکز  از  بلوچستان،  و 
کرد. معتمدیان به همراه موهبتی استاندار سیستان و 
بلوچستان از بازارچه مرزی و چاه نیمه های سیستان 
زابل،  دانشگاه  تحقیقات  از مرکز  بازدید  بازدید کرد. 
سایت پژوهشی دانشگاه سیستان و مرکز تحقیقات دام 
اصیل سیستان نیز از دیگر برنامه های استاندار خراسان 

جنوبی در سفر به سیستان و بلوچستان بود. شایان ذکر 
است از مهمترین برنامه های سفر سه روزه استاندار 
خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان، حضور در 
مراسم آغاز طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان 
شرقی کشور )سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و 
خراسان شمالی( و امضای تفاهم نامه همکاری بین دو 

استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.

استاندارخراسان  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبی گفت: موضوعاتی از قبیل پسماند، با دستور 
به جایی نمی رسد و باید تالش کرد از طریق مراجع 
بودجه  و  برنامه  سازمان  نظیر  کشوری  ذی صالح 
در  استان  برای  خاصی  بودجه  ردیف  مجلس،  و 
فارس،  گزارش  به  گرفت.  نظر  در  خصوص  این 
میرجعفریان ظهر دیروز در جلسه کارگروه مدیریت 
پسماند استان  اظهار کرد: مدیریت پسماند با توجه 
به ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت مردم، باید 

مورد اهتمام ویژه مسئولین قرار گیرد.
اصلی  متولی  به عنوان  زیست  از محیط  افزود:  وی 
بحث مدیریت پسماند انتظار می رود، موضوعاتی را 
که در این خصوص به صورت صریح در قانون مطرح 
شده، پیگیری نموده و میزان پایبندی دستگاه های 
متولی به اجرای آن را رصد نماید. معاون هماهنگی 
کارگروه  مصوبات  داد:  ادامه  استاندار  عمرانی  امور 
به تنهایی مشکالت را مرتفع نمی کند و باید در این 
مربوطه  دستگاه های  سوی  از  عملی  اقدام  زمینه 
تالش  باید  داد:  ادامه  میرجعفریان  پذیرد.  صورت 
شود هر ماه به صورت منظم، اقدامات دستگاه ها در 

این خصوص به دبیرخانه کارگروه مدیریت پسماند 
از  کرد:  اضافه  شود.میرجعفریان  گزارش  استان  در 
اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیما انتظار می رود در 

موضوع پسماند و زباله، فرهنگ سازی کنند.
وی همچنین به طرح تفکیک زباله در مبدأ اشاره کرد و 
افزود: با شروع طرح تفکیک زباله از مبدأ و نهادینه شدن 
آن توسط شهروندان، گامی بلند در مدیریت پسماند 
برداشته خواهد شد که البته باید در این خصوص نیز 
فرهنگ سازی کافی صورت پذیرد. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار گفت: دفتر امور شهری استانداری 
با برگزاری نشست های مشترک با شهرستان ها، برنامه 

سال ۱۳99 را تنظیم و تدوین  کند.

خطبه های آدینه

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

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

بیرجند - نبش غفاری 42 )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز نصب هر گونه وسیله گازسوز در حمام ، رختکن ، سرویس های بهداشتی و محوطه سونا ، استخر و جکوزی ممنوع  است.
استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیدشت )سهامی خاص( به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10360007367 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ها آسیه صادقی طبس به شماره ملی 5239642494 
و فریده جدلی به شماره ملی 0653207298 و محدثه صانعی به شماره ملی 0640533116 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای محمد عصاری به شماره ملی 0653085710 به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه صادقی 

طبس به شماره ملی 5239188106 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )688702(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13   آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139760308308000037 مورخ 97/9/21  هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا صالحی مقدم مود 
فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 10  صادره از  در ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 15292 مترمربع تحت پالک 725 
فرعی از 1156- اصلی واقع در بخش 2 سربیشه شهر مود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسمعیل هاشمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور

 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/۹/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/۹/2۳

محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیدشت )سهامی خاص( به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10360007367 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و به موجب 
گواهی بانکی به شماره 13/4508/31 مورخ 1398/04/06 بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه دانشگاه سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیارد ریال به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه 

شرکت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به 540000 سهم 10000 ریالی با نام عادی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )688705(

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی بازرگانی برساد گریمنج در تاریخ 1398/09/16 به شماره ثبت 1473 به شناسه ملی 14008818223 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع : تولید، توزیع، فرآوری، 
بسته بندی ، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه محصوالت کشاورزی و بازرگانی- انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی- انجام امور 
پیمانکاری کارهای عمرانی و ساختمانی اعم از اداری و غیر اداری-احداث و ایجاد فروشگاه جهت توزیع و عرضه محصوالت و نهاده های 
کشاورزی وتولیدات صنایع تبدیلی- ایجاد کارگاه های صنعتی کوچک و اشتغالزا و صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی- انجام کلیه عملیات 
 کشاورزی شامل کاشت، داشت، برداشت وآبیاری محصوالت کشاورزی وگیاهان دارویی و مدیریت ضایعات و پسمانده های کشاورزی -

خدمات کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و خرید و فروش و فرآوری گیاهان دارویی وانواع خشکبار زرشک، زعفران ، عناب ، پسته، آلو ، 
داروهای گیاهی و ادویه جات و آجیل و نبات و اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری 
و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. مشارکت با اشخاص حقیقی 
و حقوقی با اولویت تعاونی ها در رابطه با موضوع شرکت - مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای 
ارتقای سطح تولید و خدمات. به استناد مجوز شماره 49805 تاریخ 1398/09/06 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین در این اداره 
به ثبت رسیده است. 2- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر 
قاین، محله زعفرانیه ، کوچه آموز گار 4 ، خیابان آموزگار ، پالک 10 ، طبقه همکف کدپستی 9761436157 4-سرمایه شرکت: سرمایه مبلغ 
1500000000ریال که منقسم به 500 سهم3000000 ریالی که تعداد 500 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 500000000 آن نقدا توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 3404 مورخ 1398/09/02 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به حساب شماره 1/4586521/704/3404 
پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران : آقای محمد مرتضوی با کد ملی 0888780168 و 
آقای علی غالمی با کد ملی 0889623090 و آقای داوود شایگان با کد ملی 0889582513 و آقای علیرضا طاهری با کد ملی0889607850 
و آقای رضا طاهری با کد ملی 0888779569 و آقای ابراهیم براتی با کد ملی 0888779909 و آقای محمدحسن براتی با کد ملی 
0889644871 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای غالمرضا قربانی با کد ملی 0889623643 و آقای اکبر خشنودی با کد ملی 
0889948127 و آقای محمدحسین مرتضوی با کد ملی 0889645116 و آقای مراد دهاتی با کد ملی 0889589437 به سمت اعضای علی 
البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای علیرضا طاهری با شماره ملی 0889607850به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای رضا طاهری با شماره ملی 0888779569به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرتضوی با کد ملی 0888780168 
به سمت منشی هیئت مدیره و آقای غالمرضا قربانی با شماره ملی 0889623643به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند.* اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه* 6- دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، 
سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا طاهری )رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب آقای علیرضا طاهری با امضای آقای رضا طاهری 
)نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقای غالمرضا قربانی )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 
غالمرضا قربانی )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7-بازرسان شرکت: آقای علی قربانی با کد ملی 0888780095به سمت بازرس 
اصلی شرکت و آقای عباس فیروزی با کد ملی0889693323به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

8-روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )68۹744(

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت طالی سرخ ملل در تاریخ 1398/09/04 به شماره ثبت 1470 به شناسه ملی 
14008788894 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع 
:تولید،توزیع و فرآوری و بسته بندی و خرید و فروش، واردات و صادرات محصوالت کشاورزی - احداث وایجاد فروشگاه جهت توزیع 
وعرضه محصوالت ونهاده های کشاورزی وتولیدات صنایع تبدیلی - ایجاد کارگاه های صنعتی کوچک واشتغالزا وصنایع تبدیلی 
محصوالت کشاورزی - انجام کلیه عملیات کشاورزی شامل کاشت،داشت،برداشت وآبیاری محصوالت کشاورزی وگیاهان دارویی 
ومدیریت ضایعات وپسمانده های کشاورزی - خدمات کاشت، داشت و برداشت و بسته بندی و خرید و فروش و فرآوری گیاهان 
دارویی وانواع خشکبار شامل زرشک، زعفران ، عناب ، پسته، آلو ، داروهای گیاهی و ادویه جات و آجیل و نبات. اخذ وام قرض الحسنه 
و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر - اخذ کمک و هدایای نقدی 
و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی - تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها - مشارکت با 
اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها - مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای 
ارتقای سطح تولید و خدمات. به استناد مجوز شماره 47860 تاریخ 28/08/1398 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین در 
این اداره به ثبت رسیده است. 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات 
، بخش مرکزی ، شهر قاین، محله زعفرانیه ، کوچه آموز گار 4 ، خیابان آموزگار ، پالک 10 ، طبقه همکف کدپستی 9761436157 
4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1200000000 ریال که منقسم به 100 سهم12000000 ریالی که تعداد 100 سهم آن بانام می باشد 
که مبلغ 400000000 آن نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1396 مورخ 1398/08/18 نزد بانک سپه شعبه قاین به 
حساب شماره 10/2343032856 پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران : خانم 
فاطمه اسفندیاری با شماره ملی0938795831 و آقای علی بی نیاز با شماره ملی0858752077 و آقای یوسف اسفندیاری با کد ملی 
0943047102 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی رجبی با شماره ملی 0850098051 و خانم فاطمه محمد زاده با 
شماره ملی0850194873 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره که آقای علی بی نیاز به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف 
اسفندیاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه اسفندیاری به سمت منشی هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی برای مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق 
بهادار با امضای آقای علی بی نیاز )رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب آقای علی بی نیاز با امضای آقای یوسف اسفندیاری )نایب رئیس 
هیئت مدیره( به اتفاق خانم فاطمه اسفندیاری )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم فاطمه 
اسفندیاری )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 - بازرسان شرکت: آقای یونس 
اسفندیاری با شماره ملی 0924058277 به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای حسین بی نیاز با شماره ملی 0858753081 به سمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )68۹745(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیدشت )سهامی خاص( به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10360007367 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم آسیه صادقی طبس به شماره ملی 5239642494 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و خانم فریده جدلی به شماره ملی 0653207298 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم محدثه صانعی به شماره ملی 0640533116به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اوراق 

عادی و اداری شرکت با امضای خانم آسیه صادقی طبس )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )688707(
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

النَّظیُف مَِن الثِّیاِب یُذِهُب الَهمَّ و الُحزَن
لباس پاکیزه اندوه را می  زداید.
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مهدی آبادی- چهارشنبه شب دومین جشنواره دورهمی زوج 
های خانواده بزرگ ایرانیان به همت آقای جاویدان پور مدیریت 
برگزاری  شد.  برگزار  ایرانیان  پذیرایی   - فرهنگی  مجموعه 
مراسم عروسی، جشن ها، همایش ها و ... از خدمات بزرگ 
این مجموعه می باشد. تعداد افرادی که در این مجموعه به طور 
تمام وقت و پاره وقت مشغول کار هستند نزدیک به 120 نفر می 
باشد.  به بهانه دومین جشنواره زوج های خانواده بزرگ ایرانیان، 

گفتگویی با مدیر موفق این مجموعه داشته ایم.
این مجموعه دارای چه امکانات و ظرفیت هایی در 

ارتباط با خدمات رسانی می باشد
فاز اول این مجموعه سال 95 در زمینی به مساحت 12000 
مترمربع واقع در کیلومتر 5 جاده بیرجند - زاهدان بعد از دانشگاه 
بیرجند به متراژ 2500 مترمربع و فاز دوم به متراژ 2000 متر مربع 
در سال 96 با هزینه کرد 15 میلیارد تومان شروع به کار کرد و فاز 
سوم نیز به متراژ 3500 مترمربع در قالب مجموعه پالس در حال 
احداث می باشد. در ارتباط با امکانات محیطی از پارکینگ های 
استاندارد دارای روشنایی تفکیک شده با نیوجرسی، محوطه های 
 بزرگ ، نمازخانه مرکزی و در شان مراجعین ، اتاق های پرو ، 
 مسیرهای عروس و داماد، 3 عدد آشپزخانه )1500 مترمربع ( 
بهمراه 3 عدد سردخانه و انواع انبارهای مستقل مواد غذایی، 
ظرف، الندری، تفکیک زباله و ...  بوده به نحوی که هیچگونه 
تداخلی در برگزاری جلسات با توجه به اینکه همزمان چند جلسه 
 در آنجا برگزار می گردد، به وجود نمی آید. ضمنا خاطر نشان 
می شود برای اولین بار در سال 94 پل زیرگذر خصوصی روی 
جاده اصلی با حجم سرمایه گذاری قابل توجه احداث گردید تا 
 هیچگونه حادثه و تصادفی از بابت خروج و بازگشت به شهر 

به وجود نیاید و الحمدا... تا کنون مشکلی نداشته ایم. 
با توجه به در اختیار داشتن امکانات و فضاهایی که مطرح 
 کردید چه تدابیری اندیشیده شده که توانسته اید 

رضایت حداکثری شهروندان را جلب نمایید  
در وهله اول با درک نیازهای بر زمین مانده مراجعه کنندگان و 
همشهریان عزیز ، فضاهایی که توضیح داده شد را آماده کردیم 
و در مرحله بعد ، با توجه به اینکه معتقدیم داشتن امکانات خوب 
باشد  برای خدمتگزاری می  ایده آل شرط الزم   و فضاهای 
اما کافی نیست و آنچه مهم است ارائه خدمات در خور شایستگی 

مردم می باشد که در این راستا مبادرت به ایجاد یک مدیریت 
اجرایی قوی نموده ایم، در این  راستا گزینش ، آموزش پرسنل 
و مهمانداران و ... صورت پذیرفت و سپس توانستیم نسبت به 
ایجاد الگوی مناسب ارائه خدمات ایده آل اقدام نماییم . همچنین 
در بحث طبخ غذا ضمن دقت در تامین مرغوب ترین مواد اولیه 
از قویترین تیم آشپزی موجود در منطقه بهره گیری نمودیم و با 
گردآوری همه این آیتم ها موفق به کسب رضایت مردم شدیم .

با توجه به توضیحات داده شده از نظر اقتصادی  
 برگزاری جلسات برای مردم مقرون به صرفه می باشد ؟

 در ارتباط با برگزاری جلسات ما مکلف به تامین همزمان 
4 خواسته هستیم 1– امنیت )که برای آن زیرگذر خروجی، 
بزرگ،  و خروجی  ورودی  های  درب  اختصاصی،  پارکینگ 
سیستم برق و انرژی رسانی استاندارد و .... داریم( 2 - بهداشت 
)دقت بسیار باال در تامین کاالهای مصرفی مرغوب و مورد 
 تایید و برخورداری از محیط های استاندارد آشپزخانه ، سردخانه ،

وسایل استاندارد و پشت صحنه بزرگ و ...  از رئوس مهم 
کاری مان می باشد(  3 - رفاه : ) برخورداری از سالن های 
بلند و نور، سرما و گرمای مطلوب و  با سقف های  بزرگ 

همچنین سرویس دهی و داشتن سرانه پرسنلی باال ،  تیم 
مجرب آشپزی و ... گواه آن می باشد ( 4 - توجیه اقتصادی : 
) با وجود همه موارد فوق ، مشتریان را درک نموده و با نازل 
ترین قیمت های ممکن این خدمات را به آنها ارائه نموده ایم( 
  راجع به کارهای فوق برنامه هم توضیحاتی بدهید 
نوشته است  بیاندازید همه جا  ما  تابلوهای  به  نگاهی  اگر    
“مجموعه فرهنگی - پذیرایی ایرانیان“ اینکه ابتدا از کلمه 
فرهنگی استفاده شده بعد پذیرایی ، بدین معناست که وجهه 
فرهنگی و اجتماعی برای ما مهم می باشد و در این راستا با 

وجود هزینه های سنگینی که برای ما داشته مع ذالک آن را 
در راستای فعالیت های خود قرار داده ایم و برنامه هایی چون 
جشنواره  برای زوج ها ، اردوهای فرهنگی و تربیتی برای 

پرسنل و گردهمایی هایی برای عوامل اجرایی داشته ایم. 
ها  برای زوج  ه  برگزاری جشنواره  با  ارتباط  در   

توضیحاتی بفرمایید
  سال گذشته اولین جشنواره را داشتیم و امسال نیز با حضور قریب
 به 400 زوج دومین جشنواره زوج ها را که شامل برنامه های 
نمادین ،آموزشی ، هنری با حضور اساتید روانشناسی و مشاوره 

، شعرای مطرح ، و هنرمندان ارزنده استانی  بود ، به صرف 
پذیرایی و شام  داشتیم .

هدف شما از برگزاری این جشنواره چه بوده است:
تمامی عروس و دامادهایی که جلسه می گیرند متاسفانه به 
دلیل باال بودن سطح و حجم تشریفات و برنامه ها در شب 
استرس و دغدغه هایی می شوند که  ، دچار  مراسم شان 

خاطره انگیز بودنش را تحت الشعاع قرار می دهد.
 لذا بعد از مدتی با حضور در اینگونه جشن ها ، نوعی تجدید 
خاطره برای آنها محقق می گردد که برایشان لذت بخش و 
امید وارکننده است و این لحظه برای ما ارزش دارد و به خاطر 
همین هم هزینه سنگینی را تقبل می نماییم به عالوه تمامی 
برنامه های هنری و ... گنجانده شده در راستای باال بردن 

همین حس برای زوجین می باشد. 
 در این ارتباط آیا به نتایج خاص دیگری هم رسیده اید؟
بله، ولی از همه چیز مهمتر این بود که در میان اعالم دعوت 
متوجه شدیم که الحمدا... مانند سال گذشته در طول این مدت 
موردی به نام متارکه یا جدایی زوجین نداشتیم و این جدا از 
دادن روحیه ای مضاعف به ما، خوش یمن بودن فعالیت مان 
را به ما اعالم نمود و این مسئله خط بطالنی است بر صحبت 
های عمومی که در سطح جامعه گفته می شود “ازدواج های 
امروزی سست بنیان است و منجر به طالق می گردد” و ما 

به این استناد می گوییم این حرف غلطی است.
صحبت دیگری هم دارید؟

 خیر، فقط می خواستم تشکر کنم از تمامی دوستان و عواملی 
آقای  الجمله  من  نمودند  همراهی  را  ما  برنامه  این  در  که 
غالمرضایی استاد و مشاور روانشناس ، هنرمندان عزیز هم 
استانی )گروه موسیقی بین المللی سلم آبادی، مهر آفرین، 
هنرمندان عزیز آقایان هنرمند و سیروسی ، شعرای معظم 
استاد بهدانی و آذری، کانون هنرمندان آقایان رفیعی ، شکری 
نیا ، بی خویش و...( مدیریت استودیو سروش سیما و تشریفات 
جانا و موسسه افق هزاره کویر به اتفاق همه عوامل اجرایی آن.

مجموعه فرهنگی ، پذیرایی ایرانیان در کیلومتر 5 
جاده بیرجند – زاهدان قرار دارد و آدرس دفتر این 
مجموعه تقاطع خیابان توحید و محالتی می باشد

ارائه کننده خدمات پذیرایی و برگزاری مراسم با کیفیت مطلوب
مجموعه بزرگ فرهنگی ،  پذیرایی ایرانیان

عکس : مهدی آبادی

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳۰
تلفن: ۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با ۲۰% تخفیف

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان ۱۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰ -۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیچ اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت، ضد حریق، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان در صنف 
مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 

تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت
* دارای غذایی با کیفیت عالی

* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی
* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

آدرس: بیرجند - سه راه معلم- روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

دنیـای فـرش
 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

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

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
32234501 - 093060۸200۸

پرسنلی،کودک، اسپرت، عروس
فیلمبرداری از مراسم و جشن ها، همایش ها

عکاسی و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: ۰۹۱۵۰۵۴۱۵۰۰ - ۰۹۱۵۷۴۰۶۸۰۰ دفتر: ۰۵۶۳۲۲۳۶۸۵۴ نجات
آدرس: نبش شهدا ۵ ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد ۱

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجاری/ ثبت اختراع، طرح صنعتی
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانی/ اخذ جواز تاسیس و بهره برداری/ اخذ سندملکی -

 شهری و روستایی/ انجام امور حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، بیمه ای

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

اگر دل تان می خواهد شب یلدا را به صبح برسانید 
گوشی را بردارید جای خود را رزرو کنید

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: ۰۹۱۵۷۲۳۵۷۱۷ - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج


