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5آماده باش »نهبندان« برای مقابله با موج جدید ملخ ها5اخطاریه هواشناسی خراسان جنوبی در زمینه وقوع رواناب3بمب متحرک در خیابان های شهر!

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4519

انتقال آب 
در خوان آخر

تفاهم نامه انتقال آب به امضای سه استاندار رسید

موج تخریب های
 انتخاباتی در پیش است

* رئیس کل دادگستری استان:  اگر داوطلبی تبلیغات زود هنگام انتخاباتی داشته 
باشد، عالوه بر برخورد دستگاه قضا، این اقدام در احراز صالحیت وی نیز تاثیر می 
گذارد* مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی : براساس نظرسنجی ها پیش بینی 
می شود که حجم زیادی از تخریب ها را در این انتخابات خواهیم داشت و وضعیت 
فعلی  که در استان وجود دارد روال خوبی نیست * معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری : مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مرتکبین 
جرائم و تخلفات اعم از داوطلبان مجلس شورای اسالمی و یا افراد دیگر به 
حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد. مشروح در صفحه 5

پیکر شهید »رضوی«
در بیرجند تشییع شد

صفحه ۵

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند "وحدت"
به شماره ثبت: ۱۷۶ و شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۸۵۷۷ در حال تصفیه )نوبت اول(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به شرکت تعاونی مصرف نیروی 
انتظامی بیرجند "وحدت" در حال تصفیه ادعایی دارند دعوت می شود ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر 
تصفیه شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران ۱۴ و کدپستی ۹۷۱۷۶۷۸۳۳۵ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت 

مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد. 
محمد حسین موحدی – مدیر تصفیه تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند "وحدت"

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن شماره دو نیروی انتظامی بیرجند 
به شماره ثبت:  ۷۶۱ و شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۹۴۸ در حال تصفیه )نوبت اول(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به شرکت تعاونی مسکن شماره دو 
نیروی انتظامی بیرجند در حال تصفیه ادعایی دارند دعوت می شود ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر 
تصفیه شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران ۱۴ و کدپستی ۹۷۱۷۶۷۸۳۳۵ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت 

مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد. 
رمضان زنگوئی – مدیر تصفیه مسکن شماره دو نیروی انتظامی بیرجند

آیا می دانید  حذف دیوارها ی داخلی و تعمیرات اساسی بدون نقشه مصوب و نظارت مهندسین 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیدارای صالحیت،  ایمنی خانواده را تهدید می نماید

همکار گرامی سرکار خانم امتحانی

با نهایت تأسف درگذشت 
مادر بزرگ گرامی تان را خدمت شما
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده غفران 
و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان

 صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
 همکاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی

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 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 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
۳۲۰۴۴۴۰۰ - ۳۲۰۴۴۱۱۳ -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  3555*6555* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

به یک نفر نیروی آقا لیسانس برق مسلط به کامپیوتر  نیازمندیم. ۳۲۴۵۵۶۰۳

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

هر چند غنچه بود و نگاهش پر از غزل 
با برگ های یخ زده مرثیه خواند و رفت
می گفت زندگی نقشی را بریده است
افالک را به ماتم عظمی کشاند و رفت

بله دیگر آن ماه تابان در آسمان زندگی مان نخواهد تابید
بدینوسیله از همه اقوام و آشنایان عزیز و سروران گرامی، دانش 
پرسنل  دوم(،  )دوره  سما  پسرانه  دبستان  کارکنان  و  آموزان 
آموزشکده فنی و حرفه ای سما، هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل شرکت بیرجندگستر، 

دانش آموزان و کارکنان دبیرستان شهید بهشتی )دوره دوم(،
 مدیریت بانک ملت خراسان جنوبی، مدیریت بانک ملی )شعبه دادگستری(

 که در مراسم تشییع و تدفین و ختم سوم فرزند دلبندمان

 امیرمحمد صدیق پور
 شرکت نموده و باعث تسلی خاطرمان شدند، تشکر و سپاسگزاری نموده 

و آرزومندیم خداوند توفیق دهد در شادی ها جبران نماییم. 
ضمنا مخارج برگزاری مراسم هفتمین روز عزیزمان صرف امور خیریه خواهد شد. 

خانواده های: صدیق پور، آسیایی و سایر بستگان

بیرجند، نبش معلم ۱۶    همراه: ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ - ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ آغاز ثبت نام تورهای زمستانی دفتر مسافرتی همای خاوران  قشم، کیش، چابهار 

* رجب زاده

رویای بودجه ای

بستن بودجه ای بدون وابستگی به 
از واگذاری  این درآمد ناشی  نفت 
دارایی های سرمایه ای دیگر فقط 
یک رویاست. گویی فشار تحریم ها 
هم نتوانسته ما را از فروش سرمایه 
کشورمان برای پرداخت هزینه های 
جاری دور کند، البته بی تاثیر نبوده 
و به عنوان مثال می توان کاهش 
درصد  از 3  استان  اعتباری  سهم 
از  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمد 
1002 میلیارد و 605 میلیون ریال 
در سال 98 به 586 میلیارد و 473 
میلیون ریال   ... ادامه  در صفحه 2

 

 

 

از اصولگرایی، فقط شعارش
 را مطرح می کنند

مرتضی مبلغ:

صفحه  ۶

لیبرال ها  عادت شان
 له کردن مردم است

حجت االسالم پناهیان: 

فقط تندروها از استعفای
 روحانی بهره می گیرند

سلیمی نمین:

صفحه  ۶

صفحه  ۶

صفحه 2
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رویای بودجه ای
* فاطمه رجب زاده

از  حاصل  درآمد  یک(  صفحه  از  سرمقاله  ادامه 
میلیون  میلیارد و 605  از 1002  نفت  صادرات 
ریال درسال 98 به 586 میلیارد و 473 میلیون 
ریال در الیحه بودجه 99 از آثار همین فشار ها 
دانست. اما اثر این کاهش به طور مستقیم بر 
بر  است  وارد  عمرانی  های  فعالیت  و  اقدامات 
همان بخشی که باید سرمایه کشور در بسترش 
سرمایه گذاری شود. البته رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان در گفتگو با روزنامه آوا از 
افزایش 14.2 درصدی بودجه استان خبر داده و 
بر این باور است که سال آینده رونقی قابل توجه 
در اجرای فعالیت های عمرانی استان در بخش 
های مختلف خواهیم داشت. اما نفت این سرمایه 
ملی قرار است صرف چه شود؟ نوبخت ، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته بود که 
دولت قصد دارد همه درآمد نفتی را به پروژه های 
عمرانی اختصاص دهد. در واقع با این کار سرمایه 
ملی صرف تولید سرمایه بیشتر می شود درست 
مثل فردی که با سرمایه اش یک ملک می خرد 
به جای اینکه پولش را صرف هزینه های خانه و 
خوراک و ... کند. اما اگر قرار است درآمد نفت برای 
بودجه آینده در نقش اساسی خود یعنی سرمایه 
گذاری صرف شود پس چه منبع درآمدی برای 
تامین هزینه های جاری پیش بینی شده است ؟ 
آیا این جمله نوبخت یک گفته بی پشتوانه است و 
دوباره برای جبران کسری هزینه های جاری به 
سراغ درآمد نفت می رویم البته، اگر وجود داشته 
باشد یا نه، به راستی دولت پیش بینی هایی دارد؟ 
بودجه کشور دو بخش درآمد وهزینه دارد، درآمد ها 
همان منابع مالی است که از محل مالیات، فروش 
نفت و فروش اوراق قرضه یا سهام شرکت های 
دولتی تامین می شود و هزینه هایی چون حقوق و 
دستمزد و یارانه، اعتبارالزم برای اجرای پروژه های 
عمرانی و تسویه قرض های دولتی را تامین می 
کند. آنچه دولت می خواهد سرمایه گذاری درآمد 
نفت برای عمران است. فرض را بر این بگیریم 
که می تواند چنین کند. در این صورت آیا می 
تواند فقط با درآمد مالیاتی هزینه های جاری خود 
را بپردازد؟ در الیحه بودجه سال 99 تامین درآمد 
ها از محل مالیات افزایش یافته اما حتی با این 
رقم هم نمی توان امیدوار بود که همه هزینه های 
جاری دولت پرداخت شود و الجرم پای نفت، آنچه 
نباید دیگر به فروش آن دل خوش کنیم  میان می 
آید و اگر پیش بینی فروش نفت به میزان مورد 

نظرمان محقق نشود ... ادامه در ستون مقابل

دوشنبه* 25 آذر 1398* شماره 4519

یک وعده غذای گرم برای بیش از ۳ هزار کودک خراسان جنوبی

دادرس مقدم- مدیرکل بهزیستی  استان گفت: امسال 3851 کودک در پنج روز هفته با سرانه 37 هزار و 400 ریال در روز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان در روستامهدهای استان از طرح تأمین یک 
وعده غذای گرم برخوردار می شوند.عرب نژاد اظهار کرد: در راستای پیشگیری از آسیب های رشد کودکان و در راستای توانمندسازی خانواده ها و کودکان، سازمان بهزیستی کشور طرح تامین یک وعده غذای گرم را در مهد های 
روستایی و حاشیه شهرستان ها اجرا می کند. وی افزود: اهداف این طرح عالوه بر دریافت غذای سالم و مغذی، ایجاد باورها و عادات صحیح غذایی و کمک به بهبود تغذیه و آموزش کودکان زیر شش سال نیازمند اجرا می شود.

به راستی دولت برای جبران  ... ادامه سرمقاله( 
دولت  امسال  کرد؟  خواهد  چه  بودجه  کسری 
با درآمد جاری 208 هزار میلیاردی برای هزینه 
جاری 320 هزار میلیاردی با 112 هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه مواجه بود که مقرر بود از 
درآمد 148 هزار میلیاردی نفت حدود  86 هزار 
نظر  در  این کسری  برای جبران  ریال  میلیارد 
گرفته شود. 25 هزار میلیارد دیگر هم از طریق 
فروش سهام شرکت های دولتی یا فروش اوراق 
قرضه تامین شود. با این شرایط اگر دولت بخواهد 
از درآمد نفت برای هزینه های جاری استفاده نکند 
یا باید هزینه هایش را پایین بیاورد یا به سمت 
درآمدهای مالیاتی برود که در این سوی ماجرا هم 
دیگر ظرفیت تکمیل است و فشار به بخش تولید 
و فعاالن اقتصادی نتیجه عکس خواهد داد. بودجه 
سال 99 با سواالت و نگرانی های بسیاری مواجه 
است، در همه بخش ها و مناطق. به عنوان مثال 
برای استانی چون خراسان جنوبی که در الیحه 
بودجه سال 99، افزایش 14.2 درصدی اعتبارات را 
دارد، پاسخ این سوال اهمیت ویژه ای دارد، اینکه 
آیا کل این اعتبارات پس از تصویب، تخصیص 
در  مدیران  اینکه  دیگر  نکته  و  یافت؟  خواهد 
برخی حوزه ها توان جذب همه این اعتبارات را 
دارند، تجربه سال های نه چندان دور نشان داده 
برخی همین مبالغ بودجه را که به راستی با توجه 
به نیازهای استان محدود است، نتوانستند جذب 
کنند. البته دریکی دو سال اخیر این روند با تغییرات 
جدی مواجه شده و در شرایطی که تخصیص 
اعتبارات در دیگر نقاط کشور گاهی به 40 درصد 
هم رسید، استاندار توانست تخصیص های گاه 
باالی 100 درصد برای اجرای پروژه های عمرانی 
استان بگیرد و پروژه هایی که برخی بر زمین مانده 
بود را به فصل پایان نزدیک کند و حاال انتظار 
این است که این روند سال آینده هم ادامه یابد. 
چون وقتی به اصطالح تازه کار روی غلطک 
افتاده ، کوچکترین تغییر روندی می تواند بسیاری 
از موفقیت ها را متوقف کند یا به تعویق بیاندازد. 
تیم مدیریتی استان کار شروع شده خود را ناتمام 
نخواهد گذاشت. امید آنکه خراسان جنوبی در سال 
99 هم با همه اما و اگرهای بودجه ای همان طور 
که امسال توانست از اعتبارات تمام و کمال برخی 
پروژه ها و سفرهای مقامات کشور بهره مند شود، 

مسیر توسعه را با سرعت و قوت ادامه دهد .

انتقال آب در خوان آخر 
آب  انتقال  “طرح  نامه  تفاهم  خبر-  گروه 
از دریای عمان” روز گذشته در چابهار به 
امضای استانداران خراسان جنوبی، خراسان 
رسید.  بلوچستان،  و  سیستان  و  رضوی 
استاندار خراسان جنوبی پروژه بزرگ انتقال 
استان های شرقی  به  دریای عمان  از  آب 
کشور را نشانگر عزم و اراده مجموعه دولت 

برای توسعه منطقه دانست.
معتمدیان در مراسم امضای تفاهم نامه “طرح 
انتقال آب از دریای عمان”، با اشاره به نقش 
این پروژه در توسعه شرق کشور گفت: این 
طرح در ماندگاری جمعیت و ایجاد امنیت 
مؤثر خواهد  منطقه شرق کشور  در  پایدار 
بر  نیرو  وزارت  تأکید  به  اشاره  با  وی  بود. 
تدوین سند سازگاری با کم آبی افزود: در 
این سند، استان  ها مکلف شده اند وضع منابع 
و مصارف آبی را ارائه کنند و مقدار مصرف 
آشامیدنی و صنعت را تعیین کنند.معتمدیان 
گفت: خراسان جنوبی ، نخستین استانی است 
که سند سازگاری با کم آبی را تدوین کرده 
و این سند در کارگروه سازگاری با کم آبی 

وزارت نیرو نیز به تصویب رسیده است.
استاندار خراسان رضوی هم در این آیین 

از دریای  انتقال آب  با اجرای طرح  گفت: 
کشور  شرق  در  تمدنی  تغییرات  عمان، 
رخ خواهد داد و با اراده ای که دولت دارد، 
عملیات اجرایی این طرح، هرچه زودتر آغاز 

خواهد شد. علیرضا رزم حسینی افزود: رهبر 
انتقال آب دریای عمان  بر  انقالب  معظم 
و  دارند  تاکید  کشور  شرق  استان های  به 
بارها در دیدارهایی که در  را  این موضوع 
مشهد داشتیم جویای پروژه بودند که سریعتر 

اقدامات الزم انجام شود. 
به  دریا  پایدار  آب  انتقال  کرد:  اظهار  وی 
استان های شرق کشور ضامن ایجاد امنیت 
و ماندگاری جمعیت در این مناطق خشک 

انتقال آب دریای عمان  است. وی گفت: 
می تواند به صنعت و کشاورزی رونق دهد 
و مسووالن کشوری برای تامین آب پایدار 

این مناطق تاکید فراوان دارند.
گفت:  نیز  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 

علیرغم جنگ تحریمِی تحمیلی، دولت توجه 
ویژه ای به توسعه شرق کشور دارد که طرح 
انتقال آب از دریای عمان در همین راستا 
است. احمدعلی موهبتی اظهار کرد: اقدامات 

الزم در سال های اخیر برای اجرایی شدن 
انتقال آب به استان های شرقی کشور انجام 
شده و بزودی پس از انجام مطالعات دقیق و 

تخصیص اعتبار اجرایی می شود. 
وی بیان کرد: بیش  از هزار میلیارد تومان 

پروژه آبرسانی در سیستان و بلوچستان در 
حال کار است اما کافی نیست و باید توجه 

بیشتری به این بخش شود.

آب مورد نیاز ۱۷ استان خشک 
ایران از دریا تامین می شود

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: آب 17 
استان خشک و بی آب کشور به منظور استفاده 
در بخش های مختلف و کاهش خسارت های 
خشکسالی از دریا تأمین می شود. دکتر قاسم 
تقی زاد خامسی اظهار کرد: از برنامه انتقال 
و  می کنیم  استقبال  استان ها  این  به  آب 
انتطار داریم تمام مطالعات به صورت دقیق 
انجام و مجوزهای زیست محیطی نیز اخذ 
شود.وی بر تخصیص منابع، تعیین مصارف 
هر استان و رعایت تمام الزامات انتقال آب 
دریای عمان تاکید کرد و افزود: مطالعات فنی، 
زیست محیطی و اقتصادی از ضرورت های 
این طرح ست. تقی زاده خامسی ادامه داد: 
استفاده از آب دریا می تواند تا سال ها نیازهای 
آبی استان های شرقی کشور را تامین کند و 
این اتفاق مهم در راستای شکوفایی و آبادانی 

این استان ها گرفته شده است.
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غالمی-رئیس جهاددانشگاهی، با اشاره به 
فعالیت مرکز خدمات تخصـصی گیاهـان 
دارویی اســـتراتژیک و ایجاد وب سایت 
تجارت  ساماندهی  برای  بیرناب”    “
هدف  با  مرکز  این  گفت:  الکترونیک 
محصـوالت  ارزش  زنجـیره  مدیریـت 
و  قـوی  برند  ایجاد  استان،  اسـتراتژیک 
معتبر تجــاری و به منظور ارائه خدمـات 
مـشاوره با سازمان های مرتبط، گسـترش 
بازارهای مصرف عــناب و فـراوده های 

فراورده  و  عناب  عرضـه  و  بازاریابی  آن، 
خراسان  سهم  تا  دارد  تالش  آن  های 
جنوبی را از اقتصاد محصوالت مزیت دار 
داد:   ادامه  صادقی  دهد.  افزایش  استان 
طرح توسعه بهره برداری تجاری از گیاهان 
دارویی تدوین و اقدامات الزم برای تحقق 
اهـداف در قالـب تأسیس مرکز خدمـات 
تخصـصی گیاهـان دارویی استراتژیک )به 
فروش  و  تجارت  در  فعال  حضور  منظور 
با  شد.وی،  ریزی  برنامه  دارویی(  گیاهان 

اشاره به فعالیت معاونت پژوهشی در زمینه 
گیاهان دارویی مزیت دار استان با محوریت 
با  کرد:  اظهار  زعفران  و  زرشک  عناب، 
گیاهان  تحقیقات  مجتمع  ایجاد  هدف 
تحقـیقاتی  زمینه  به  ورود  مجوز  دارویی، 
استراتژیک  گیاهان  فراوری  و  “تولید 
معـاونت  از   94 سال  جنوبی”در  خراسان 
پژوهش و فناروی جهاد دانشـگاهی کشور 
دریـافت شد و در اولین اقدام نیازسـنجی 
پژوهـشی و اولویت های تحقیـقاتی مورد 

نیاز بازار گیاهـان دارویی اسـتان با تاکید بر 
عناب، زرشـک و زعفران صورت گرفت.

وی اظهار کرد: اشتغالزایی، شفافیت بازار 
گیاهان دارویی اسـتان، ساماندهی عرضه 
گیـاهان دارویی اســتان به منظور افزایش 
سود کشــاورزان و حذف دالالن از جمله 
با  وی  است.  مجموعه  این  اهداف  اهم 
اشاره به فعالیت های پژوهشگران مجتمع 
گفت:  استان،  جهاددانشگاهی  تحقیقات 
اجرای 10 طرح پژوهشی کاربردی چاپ  

5 کتاب در حوزه گیاهان دارویی، تولیـد 
26 مقــاله علمـی برگزاری همایش ملی 
عناب،  برگزاری 24 کارگاه با هدف ترویج 
سمت  به  کشت  الگوی  تغییر  ضرورت 
ایجاد  استان،  سطح  در  دارویی  گیاهان 
گیاهان  تولیدکنندگان  اطالعاتی  بانک 
الکترونیک  تجارت  سایت  ایجاد  دارویی، 
و  ها  نمایشگاه  در  شرکت  بیرناب، 
اقدامت   از  بخشی  علمی  های  کنفرانس 

پژوهشگران مجتمع است.

برنامه ریزی برای تجارت الکترونیک عناب 

تفاهم نامه انتقال آب به امضای سه استاندار رسید 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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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

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸۳۸ - ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه مودی  
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۳۶۱۰۱۱۸۴۶۶  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۳۹۶ – اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد علی اشرفیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 ۲ 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 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۸/0۹/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/10/11مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۰۰- ۱۳۹۸/۹/۵ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم اسماعیلی فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه ۰۶۴۰۰۲۴۶۹۶ نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۰۲/۶۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی 
 بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۸/۹/۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/۹/25 خواهد شد. 
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۲۰۴- ۱۳۹۸/۹/۵ هیئت 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دهقان  فرزند 
علی اکبربه شماره شناسنامه ۰۸۹۰۰۴۱۹۸۹ نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت ۲۰۷/۳۴ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد حسن 
دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 1۳۹۸/۹/۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/۹/25         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

0۹15   ۸66   ۸002 

با سالم واحترام 
به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:

به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی تجهیزات 
مخابراتی، تلفن های ثابت شهر بیرجند خیابان معلم 
)معلم ۲ و ۴(  روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ از ساعت 
۶ صبح به مدت ۷۲ ساعت  قطع و یا دچار اختالل 

خواهد شد. 
 ضمنا مشترکین عزیز می توانند برای آگاهی از شماره های 

جدید با سامانه ۳۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت پروشات گستر خاوران 

شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
پروشات گستر خاوران روز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۵ ساعت ۷ 
صبح در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. لذا از 
کلیه اعضا دعوت می شود، در جلسه حضور به هم رسانند 

یا وکیل خود را از بین اعضا معرفی نمایند.
دستور جلسه:

  اصالح ماده اساسنامه )تغییر آدرس شرکت(
                                                       هیئت مدیره

تاسیس شرکت عمران اتکای شرق )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۶۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۲۴۷۲۰ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام طراحی ،محاسبه، مشاوره 
و نظارت فنی ، نقشه برداری، محوطه سازی و انجام کلیه پروژه های عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و پل و سد و راه آهن و شبکه های 
آب رسانی و کلیه فعالیت های مربوط در حوزه های عمرانی اعم از شخصی و دولتی و شرکت در مناقصات و اجرای کلیه پروژه های عمرانی 
اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند ، سدسازی و طراحی ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی 
اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق 
سیمان، شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، تولید 
و انتقال نیرو، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و 
الکتریکی، طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از 
داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، بلوار پاسداران ، کوچه پاسداران ۲/۳۶]حافظ۲/۷[ ، 
پالک ۵۴ ، طبقه اول ، واحد غربی کدپستی ۹۷۱۷۷۷۳۴۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم 
به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲ مورخ 
۰۶/۰۹/۱۳۹۸ نزد بانک ملت شعبه معلم با کد ۵۴۰۱۵ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی عرب زاده به شماره ملی 
۰۶۴۰۲۴۳۲۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای احمد قربانی به شماره ملی ۰۸۸۰۱۷۷۶۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، آقای محسن عبداللهی به شماره ملی ۰۸۸۹۸۰۵۹۹۷ به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق عادی و نامه های اداری و اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره 
با امضای آقای علی عرب زاده و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای امین براتی نژاد به شماره ملی 
۰۶۴۰۴۸۷۸۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم و سعیده قلی پور به شماره ملی ۰۶۵۳۲۶۳۰۹۰ به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۹11۸۳(

آگهی تغییرات شرکت تیز پاک خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۹۲۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -برابر گواهی بانکی شماره ۹۷۴۴۱۶/۱/۸۹۷۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ 
- مبلغ هشت میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ 
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۲۵۰ سهم ۳۲۰۰۰۰۰ ریالی با نام که کال 

نقدی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )6۸۹746(

پیما  کوه  سازی  راه  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت ۱۳۴۳ و شناسه ملی  بیرجند )سهامی خاص( 
عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   ۱۰۳۶۰۰۳۰۶۱۳
مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱- اعضای هیئت 
بهارشاهی  حسن  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره 
به  نژاد  تیموری  احسان   ،  ۰۶۵۰۳۲۶۶۷۹ ملی  شماره  به 
شماره ملی ۳۶۲۱۶۳۶۰۷۲ ، آرمین بنی اسدی به شماره ملی 
۰۶۵۱۹۲۰۷۲۸ ، امید عبداللهی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۷۷۵۷۶ 
و محمدرضا احمدی به شماره ملی ۰۹۴۲۴۲۵۴۱۳ به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
 ۲ - آقای محمدحسین عثمانی بجد به شماره ملی ۳۶۲۱۲۱۷۳۵۵ 
به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد بهارشاهی به شماره ملی 
۰۶۵۳۲۳۴۶۵۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند .۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید .
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند- سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک بیرجند - اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )6۹۳۸۳5(

پیما  کوه  سازی  راه  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۴۳ و شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰۳۰۶۱۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ماده ۱۲ به 
شرح ذیل اصالح گردید : هیئت مدیره و اعضای آن شرکت دارای 
هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می باشد که بوسیله مجمع عمومی 
عادی از بین سهامداران و اکثریت نسبی و با رعایت ماده ۸۸ 
انتخاب شده است که بعضاً قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند - 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور- محمدرضا ابراهیمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند - اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند  )6۹۳۸۳4(
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برپایی نمایشگاه شب یلدا در بیرجند

صداوسیما - نمایشگاه و جشنواره “شب یلدای ایرانی” از 26 آذر در بیرجند برپا می شود. در این نمایشگاه کاالهایی از جمله آجیل، 
خشکبار، شیرینی، میوه، سوغات و هدایا در قالب 130 غرفه با حضور شرکت کنندگان استانی و سایر استانها به نمایش گذاشته می شود. 

نمایشگاه و جشنواره شب یلدای ایرانی تا یکم دی ماه در سایت نمایشگاههای بین المللی بیرجند دایر خواهد بود.
باسالم آیا اگر استاندار و شهردار و یا یکی از 
مسئولین شهر درمهرشهر اسکان داشتند، 
وضعیت مهرشهر چنین بود؟ میدان های 
روستا ها از میدان های مهرشهر بهتر 
اسکان  باالشهر  در  هم  ما  است.کاش 
داشتیم یا حداقل یکی از مسئولین موقت 

در مهرشهر اسکان می داشت.
930...595
با سالم لطفا برای  مسئولین محترم، 
جنوب شهر اهالی محروم سراب جلسه 
جمله  از  رفاهی  امکانات  و  بگذارید 
ابتدای  )از  پیاده  عابر  گذر  زیر  پارک، 
خیابان اصلی تا خیابان رضویه اختالف 
ارتفاع وجود دارد که  با طراحی درست 
اجرای می شود(، آسفالت خیابان اصلی 

سراب و ... را مصوب و اجرایی کنید.
910... 631
سالم خدمت جناب شهردار و مسئولین 
مربوطه لطفا خیابان ها و کوچه های 
شهرک امام علی )ع( )فاز ارتش( رو نام 
 گذاری کنید و فضای سبز اطراف خانه ها
رو دریابید. و تعداد پاکبانان محترم رو بیشتر 
کنیدکه داخل کوچه ها رو هم تمیز کنند. 
915...032
سالم چرا شهرداری فکری به حال فلکه ی 
ورودی شهر روبه روی پمپ بنزین برنمی 
دارد؟ واقعا جای تأسف است که فلکه 
ورودی شهر پر از خاک و خاشاک بدون 
هیچ فضای سبز و المانی باشد ازشهرداری 

تقاضای رسیدگی ویژه  را داریم.
910...522
)غسالخانه(  متقین  بهشت  سالن  در 
شهروندان  از  زیادی  تعداد  روزانه  که 
می  مراجعه  همشهریان  تشییع  برای 
از  بخاری  چند  وجود  رغم  علی  کنند 
آزار  موجب  و  است  سرد  بسیار  کف 
شهروندان می شود. با توجه به اینکه 
همه ی شهروندان از این مکان استفاده 
می کنند، از مسئوالن بهشت متقین 
تقاضا داریم نسبت به شوفاژ کشی آن، 
که قبال هم امکانات آن را داشتند اقدام 
نمایند. چنانچه متحمل هزینه بیشتر 
می شوند می توانند از مراجعه کنندگان 
دریافت کنند لیکن برای آنان خدمات 

رفاهی و گرمایشی فراهم کنند.
یک شهروند
در خیابان ارتش با توجه به تردد زیاد 
وجود  و  پارک  جای  نبود  و  ماشین 
احداث  پادگان  زیاد  خالی  های  زمین 
دو پارکینگ در نزدیکی میدان ابوذر و 
چهارراه غفاری ضروری بنظر می رسد.

شهرداری بیرجند پیگیری فرماید.
937...897
آقا و موالی من سید علی خامنه ای 
رهبر مسلمین جهان لطفا نظر ویژه ای 
بارگاه  تکمیل  و  ساخت  خصوص  در 
مقدس امام زادگان باقریه)ع( شهرستان 

بیرجند نمایید. اجرکم عندا... 
915....358

باتوجه به شروع فصل بارندگی از شهردار 
محترم تمنای رسیدگی دارم اگه میشه 
گاز شعله  پمپ  به کوچه پشت  سری 
بزنید. اوال خاکی هست و باران که میاد 
کوچه خیس و پر از گل میشه ماشینا 
هم با سرعت میرن بچه ها مون روزای 
بارانی با سروکله پرگل به خونه میان دوما 
تعدادی ماشین خاور وکامیون توی کوچه 
به اون تنگی پارک میکنن، که رفت وآمد 
واقعا سخته  شهردار محترم خودتونو جای 
اهالی کوچه قرار بدین  وجدانا اگه خونه 
بود  چنین  کوچه  وضع  بود  اینجا  شما 

خواهشا رسیدگی کنید.   با تشکر
935...520

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

جوابیه شرکت مخابرات استان

در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی به شماره 4513 
مورخ 98/9/18 در مورد تلفن روستای 
چهکند به اطالع می رساند،  توسعه ارتباط 
 )USO( اعتبارات  محل  از  روستایی 
باید صورت پذیرد که توسط اداره کل 
 ارتباطات و فناوری اطالعات پیگیری 
این  در  تعهدی  مخابرات  و  گردد  می 
خصوص ندارد. لیکن در راستای بهره 
مندی مردم شریف شهرک چهکند از 
ارتباطات نوین، شرکت مخابرات اعالم 
آمادگی نموده است تا در صورت به حد 
نصاب رسیدن پیش ثبت نام تلفن ثابت 
در این شهرک از محل اعتبارات سرمایه 
ای خود، این توسعه را انجام دهد. مراتب 
از طریق بخشداری و دهیاری و شورای 
تسریع  و  رسانی شده  اطالع  اسالمی 
اجرای پروژه منوط به همت مردم و تسریع 
و تکمیل فواید پیش ثبت نام می باشد.

پاسخ مسئوالن 

با سالم و احترام چقدر خوب است که 
باالخره پس از سال ها بن بست مدیریتی 
در استان ما مردم خراسان جنوبی هم 
توسعه همه جانبه را تجربه کردیم و اینکه 
استاندار هم راه را می بیند و هم پرواز و 
قطار را هم مرز با افغانستان را می بیند 
و هم مرز با استان های همسایه را هم 
توسعه صادرات را می بیند هم مدیریت 
واردات را هم به فکر نشاط و شادابی 
مردم شهر است و هم زیرساخت های 
دورترین روستا را در نظر می گیرد همه 
اینها خوب خوب خوب است اما توسعه 
همه جانبه الزاماتی هم دارد فقط تصمیم 
و مصوبه و بودجه نمی تواند یک جامعه را 
به توسعه برساند یکی از ابزارهای توسعه 
نیروی انسانی است نیروی انسانی که 
به  اینهمه نخبه  با  در خراسان جنوبی 
فراموشی سپرده شده است انسان های 
صاحب ایده و انگیزه در پستوی ادارات 
مورد کم لطفی و انسان های جاه طلب و 
سیاس روی صندلی های مدیریت آقایان 
نماینده آقای استاندار یادتان باشد اجرای 
برنامه های شما بدنه سالم با انگیزه و با 
ایده می خواهد واال می شود حکایت 

هدررفت بودجه ها و سرمایه ها
ا.م از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

آجیل شب یلدا 
بوی بنزین نمی گیرد

ایسنا- معاون بازرسی و حمایت از مصرف 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سازمان  دستورالعمل  براساس  گفت: 
حمایت که به انجمن های تولیدکننده 
کشور صادر شده افزایش قیمت هر نوع 
کاال متاثر از افزایش قیمت بنزین ممنوع 
نشست  در  تهوری،  است.  شده  اعالم 
خبری با اشاره به بازدید از مراکز توزیع 
فروشگاه های  و  عرصه  مراکز  از  کاال 
باتوجه  کرد:  اظهار  استان،  زنجیره ای 
به  بازرسی ها  یلدا  شب  فرارسیدن  به 
گروه های  بر  نظارت  و  ویژه  صورت 
هدف کاالیی انجام خواهد شد. معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه الزم است فاکتور خرید کاالهای 
نظام صنفی در واحد صنفی نگهداری و 
در صورت بازدید به بازرسان ارائه دهند، 
تصریح کرد: بیشترین تخلفات شناسایی 
شده، عدم ارائه فاکتور خرید، تقلب و عدم 
ارائه درج قیمت بوده است. تهوری با بیان 
حوزه های  در  تخلفات  بیشترین  اینکه 
خوار و بار، سیفی جات، انواع نان، لوازم 
خانگی و پوشاک و الستیک بوده است، 
تصریح کرد: طرح نظارتی یلدا از امروز 
در خراسان جنوبی آغاز می شود و برای 
شب یلدا پایگاه های ثابت صنعت و معدن 
با  می توانند  استان  مردم  و  بوده  فعال 
مراجعه حضوری طرح شکایت و گزارش 
این  بر  افزود: عالوه  باشند. وی  داشته 
تعداد گشت های بارزسی در مرکز استان 
بیش از 15گشت افزایش خواهد یافت و 
شهرستان ها متناسب با جمعیت صنفی 
برنامه ریزی الزم جهت تشدید نظارت ها 
را خواهند داشت.معاون بازرسی و حمایت 
با  سازمان صمت  کنندگان  از مصرف 
بیان اینکه تزریق برنج پاکستانی و روند 
توزیع ادامه دارد، افزود: در ماه های اخیر 
افزایش  به  با توجه  با نوسانات قیمتی 
بوده ایم. مواجه  تولید  کاهش  و  تقاضا 

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ها رصد 
می شود، اظهار کرد: پویش “بدون قیمت 
نمی خریم” همزمان با سایر استان ها در 
خراسان جنوبی نیز راه اندازی شده تا مردم 
کاالیی که درج قیمت ندارد و خدمتی که 
نرخ نامه اش وجود ندارد، نخرند. معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت یادآور 
شد: عدم ارائه و نصب قیمت و نرخ نامه 
تخلف بوده و مردم در صورت مشاهده 
آن باید این موضوع را گزارش داده تا 
مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون 
شود.تهوری با بیان اینکه شهروندان و 
هم استانی ها الزم است به این پویش 
بپیوندند، تصریح کرد: این پویش یکی 
از راه های کنترل قیمت ها است که الزم 

است مردم نیز همکاری کنند. 

نت
نتر

 :  ای
س

عک

خبر ویژه

فقط یک شکایت در این سال ها 
نسرین کاری - در راستای قانون حمایت 
انتخابات  کنندگان،  مصرف  حقوق  از 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شهرستان بیرجند در مرداد 98 در محل 
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
و  انتخابات  برگزاری  از  شد.پس  برگزار 
با توجه به پایان فعالیت انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان استان و لزوم 
شهرستانی،  جدید  های  انجمن  تشکیل 
بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخابات  فرآیند 
و  انجام  استان  مرکز  حمایت  انجمن 
و  تشکیل  بیرجند  شهرستان  انجمن 
فعالیت خود را آغاز کردند. ا نها در دوره 
یک  شکایت  یک  فقط  خود  فعالیت 
رسیده  شان  دست  به  کننده  مصرف  
چون هنوز ساز و کارها آن طور که باید 
شفاف سازی نشده اما این انجمن به واقع 
مصرف  حقوق  از  حمایت  در  تواند  می 
کنندگان نقشی موثر داشته باشد همان 
تاثر  این  به  ها  استان  دیگر  در  طور که 
یادگاری  است.علیرضا  رسیده  گذااری 
از حقوق مصرف  انجمن حمایت  رئیس 
کنندگان بیرجند از عملکرد این انجمن با 

»آوا« به گفتگو نشست.

رسیدگی به دعاوی از تخلفات 
گرانفروشی تا بهداشتی

از  و  است  مردمی  کامال  انجمن  این 
دارد،   فاصله  دولت  و  تجارت  سیاست 
نکته  این  و  گوید  می  ها  این  یادگاری 
انجمن  که  کند  می  مطرح  هم  را 
استانهای  در  کننده  مصرف  از  حمایت 
دیگر کامال شناخته شده است و قدرت 
جنوبی  خراسان  در  ولی  دارد  فراوانی 
خدمات  و  راهکارها  از  بسیاری  هنوز 
می  یادآور  وی  هستند.  اطالع  بی  آن 
شکایات  بررسی  انجمن  وظیفه  شود  
و رسیدگی به دعاوی مصرف کنندگان 
و  استاندارد  تا  گرانفروشی  تخلفات  از 
و  راهکار  نوع  بهترین  ارائه  و  بهداشت 
باشد.  می  مراجع  به  ارجاع  و  پیگیری 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
انجام  درباره چگونگی  بیرجند  کنندگان 
اطالع  ادارات  به  اینکه  به  اشاره  با  کار 
 رسانی برای ارزیابی داده می شود، تأکید 
می کند: اما زمان و وقت ارزیابی مخفی 
است و کارشناسان بدون اطالع قبلی از 
ارباب رجوع ها کسب اطالع می کنند و 
شیوه برخورد کارمندان اریابی می شود. 

۶۰ درصد نمره قبولی ادارات
مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن  رئیس 
کنندگان شهرستان بیرجند  با بیان اینکه  
طی دو سال گذشته دستگاه های دولتی 
با کمک فرمانداری و استانداری با توجه به 
شاخص های ارباب رجوع ارزیابی شدند، 
می افزاید: تاکنون  در این دو سال حدود 

قابل قبولی  ادارات  نمره  این  60 درصد 
دریافت کردند. وی خاطر نشان می کند: 
از برنامه های آینده انجمن این است که 
کاسب، فروشنده و کارمند نمونه شناسایی 
شده و از آنها تقدیر شود.  وی با انتقاد اینکه 
این انجمن ناشناخته حتی یک دفتر برای 
ارباب رجوع ندارد،  می افزاید: نه فکسی و 
تلفنی که بتواند با آن ارتباط بگیرند وجود 
این  که  است  مهمی  دلیل  این  و  ندارد 
بیان  با  یادگاری  بماند.  ناشناخته  انجمن 
خود  های  خرید  برای  حتما  مردم  اینکه 
فاکتور از فروشنده بگیرند، می افزاید: طی 
این سالها تنها یک شکایت داشته ایم چون 

روند کار هنوز شفاف سازی نشده است. 

تالش تا رسیدن به رضایت مشتری
حقوق مصرف  از  حمایت  انجمن  رئیس 
ما  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  کنندگان 
تالش می کنیم تمام موارد را بسنجیم، 
می افزاید، منفعت  مردم در اولویت قرار 
می  صلح  دنبال  به  آن  از  پس  و  دارد 
نشود  حاصل  مشتری  رضایت  تا  رویم  
ادامه دارد. یادگاری تأکید  می کند: مردم 
حتی کمترین وسیله مانند یک خودکار را 
از فروشنده  باید  هم می خواهند بخرند. 
تقاضای فاکتور خرید کنند و این خجالت 

ندارد و قانونی است که وجود دارد تا در 
آینده مدرکی برای گرانفروشی و مشکل 

دار بودن وسیله داشته باشند.
وی با بیان اینکه  اخیرا عده ای در منازل 
فروش  به  اقدام  هایي  کانال  ایجاد  با 
ایرانی می کنند، می  اجناس خارجی یا 
افزاید:  متاسفانه  اکثرا یا کاالی قاچاق 

متوجه  ارسال مشتری  از  بعد  یا  هستند 
با کمک  باید  که  آن می شود  در  ایراد 
دادستانی و اماکن و گزارش مردم جلوی 
تاکید می  گرفته شود.یادگاری  کار  این 
اتحادیه های  باید   این موارد  کند:  در 
مربوطه با انجمن همراه با اسم کانال و 
موضوع  تا  دهند  گزارش  منازل  آدرس 

پیگیری شود.

کاالها حتما باید اتیکت 
داشته باشند

وی با بیان اینکه همچنین در مورد سایر 
کاالهای شهر باید اتیکت تمام اجناس 
تخلف  اتیکت  نداشتن  و  باشد  نصب 
محسوب و فروشنده جریمه خواهد شد 
اطالع  را  موارد  این  توانند  می  ومردم 
از  حمایت  انجمن  رئیس  کنند.  رسانی 
بیان  با  بیرجند  کنندگان  حقوق مصرف 
اینکه به دنبال ایجاد یک دفتر و ساخت 
هستیم،  رقمی  سه  شماره  و  اپلیکیشن 
مردم  تا  است  شایسته  دهد:  می  ادامه 
بتوانند از این طرفی با ما ارتباط بگیرند 
ولی با این وجود هم اگر شکایتی داشته 
باشند می توانند به سازمان صمت بروند 
و آنجا شماره انجمن را بخواهند که ما 

را معرفی می کنند. 

مهمترین وظیفه انجمن
دعاوی  به  رسیدگی  اینکه  بیان  با  وی 
مصرف کنندگان و حل و فصل آن و در 
صورت عدم سازش طرفین و ارجاع آن 
به مراجع قانونی ذیربط در موارد تخلفات 
از  از وظایف انجمن حمایت  گرانفروشی 
می  ادامه  است،  کننده  مصرف  حقوق 

به  احتکار  فروشی  کم  همچنین   دهد: 
تعزیرات در موارد مربوط به محیط زیست 
و استاندارد و بهداشت مراجع مربوطه و 
حتی  گزارش تضییع حقوق مصرف کننده 
در موارد مشهود به دادستانی از مهمترین 
وظایف این انجمن است. یادگاری ادامه 
می دهد: یکی از وظایف مهم ما شرکت 
اولویت  نرخ گذاری  در کمیسیون های  

دوم کاال و خدمات است. 
دیگر  وظایف  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  ما برگزاری نمایشگاه هایی در رابطه 
رعایت حقوق مصرف کننده است که در 
این چند سال شاید دو تا سه نمایشگاه 
عنوان  است،  نشده  محول  ما  به  بیشتر 
ارائه کاالهای  انجمن  می کند:  توصیه 
لحاظ  از  مداوم  نظارت  با  و  کیفیت  با 
که  کاالیی  تا  است  قیمت  و  بهداشت 
بازار  قیمت  از  رسد  می  مشتری  بدست 
و  تر  پایین  درصد   15 تا   10 حداقل 
به  اشاره  با  باشد.وی  کیفیت  همان  با 
اینکه ناگفته نماند که طی سال گذشته 
استانی  همایش  عنوان  تحت  همایشی 
کنندگان  که  از حقوق مصرف  حمایت 
مربوط به بنگاه های اقتصادی برتر حامی 
حقوق مصرف کننده بود برگزار شد، می 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانجات  افزاید: 

مشتریان  برای  که  امتیازهایی  اساس  ر 
و  مشتری  رضایت  حیث  از  دارند  خود 
بعد  و  فروش  در خدمات حین  آوری  نو 
بندی  بسته  استانداردها  رعایت  فروش 
پاالیش  طی  ها  تعرفه  رعایت  مناسب 
هایی انتخاب و بنگاه نمونه طی مراسمی 
تجلیل و تقدیر و تندیس رعایت حقوق 

مصرف کننده  به آنها اهدا می شود.

ناظرین افتخاری رصد بازار
یادگاری خاطر نشان می کند: ما بعنوان 
یک انجمن ناشناخته برای مردم و بعضی 
از مسئوالن هستیم  بیش از 400 عضو 
می  افتخاری  ناظرین  بعنوان  که  داریم 
توانند بازار را رصد کنند و یا کسانی که 
مایل به عضویت هستند در سامانه انجمن 
ملی ما عضو شوند. رئیس انجمن حمایت 
دهد:  می  ادامه  کننده  مصرف  حقوق  از 
نوعی فرزند سازمان صنعت و معدن  به 
هایمان  اعتبارنامه  که  هستیم  تجارت  و 
توسط رئیس این سازمان امضا می شود. 
در  ای  پرسه  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مراکز شهرهای اطراف بزنیم این انجمن 
ها پر و بال بیشتری دارند، ادامه می دهد:  
بار در  اولین  بعنوان مثال در مشهدبرای 
سطح کشور شناسایی، معرفی و تقدیر از 
واحدهای صنفی متعهد به حقوق مصرف 
کاری  های  برنامه  اولویت  در  کنندگان 

انجمن قرار گرفته است.

اهدای تندیس های انصاف، 
امین برای رسته های صنفی

منظور  این  به  کند:  می  بیان  یادگاری 
اهدا تندیس های انصاف ،امین و حبیب 
برای رسته های صنفی تولیدی ،خدماتی 
و توزیعی در هیئت مدیره انجمن مطرح 
و به تصویب رسیده است که با کمک و 

همکاری اتاق اصناف انجام می شود. 
وی با بیان اینکه متاسفانه بودجه ای کافی  
نداریم و باید در قالب اساسنامه وظایفمان 
کند:  می  نشان  خاطر  دهیم  انجام  را 
امیدوارم بتوانیم با همراهی بیشتر مسئوالن 
و مردم که تا مردم نباشند ما هیچ و پوچیم 
از گذشته  بهتر  را  بتوانیم وظایف محوله 
پیش ببریم .وی تاکید می کند: مردم ما 
شایسته بهترین ها هستند حق برخورداری 
از سالمتی و ایمنی و بهداشت و همچنین 
کاال و خدمات سالم و بروز و با قیمت و 

کیفیت مناسب حق مسلم آن هاست.
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رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیرجند در گفت و گو با آوا عنوان کرد:

کاری- بعد از گران شدن بنزین بازار گازسوز 
کردن خودرو در استان هم داغ شده است 
کمبود  و  قطعات  گرانی  بین  این  در  اما 
نمایندگی های مجاز در استان از مشکالت 
کردن  گازسوز  برای  رانندگان  روی  پیش 
خودرو است. علیرغم قول مسئوالن مبنی بر 
گران نشدن محصوالت و کاالها، اما گرانی 
بنزین روند تقاضای گازسوز کردن خودرو ها 
را دو برابر کرده  است. در این میان برخی 
از رانندگان برای پایین آمدن هزینه ها به 
دنبال راهکارهای ناایمن می روند!  یکی از 
همشهریان بیرجندی در گفتگو با خبرنگار آوا 
عنوان کرد:  برای سفر درون شهری به یکی 
از آژانس های شهر تماس گرفتم زمانی که 
سوار ماشین شدم احساس کردم بوی گاز می 
آید، راننده کپسول گازی را زیر صندلی جلوی 
ماشین جاسازی کرده بود! وی با بیان اینکه 
زمانی که به راننده شکایت کردم این چه 
کاری است انجام داده و بسیار خطرناک است، 
راننده عنوان کرد: این کپسول را برای دوگانه 
سوز کردن خودرو استفاده می کنم چرا که 
هزینه دوگانه سوزی ماشین بسیار گران است 
و از پس آن بر نمی آیم! مسئول یکی از مراکز 
و نمایندگی گازسوز کردن خودروها نیز با بیان 
اینکه  همزمان با سهمیه بندی سوخت و 
تغییر قیمت آن درخواست ها برای دوگانه سوز 
کردن و نصب منبع گاز بیش از گذشته است، 
افزود: در روزهای گذشته  به دلیل گرانی 
بنزین بسیاری از هموطنان مایل به دوگانه 
کردن خودرو داشته اند و اکنون نزدیک به 

500 نفر در این مرکز به منظور تأمین قطعات 
اینکه   بیان  با  است.وی  گرفته شده  نوبت 
هزینه نصب سیلندر بسته به مدل خودرو و 

درخواست مشتری برای تک کپسول یا دو 
کپسول متغیر است و میانگین قیمت بین 
یک میلیون و 800 تا سه میلیون تومان است، 
ادامه داد: نرخ تجهیزات در این مدت افزایش 
داشته اما با وجود استقبال زیاد به دلیل کمبود 
دچار  خودرو  کردن  سوز  دوگانه  تجهیزات 
مشکل هستیم.  وی با بیان اینکه  قطعات به 
سختی تأمین می شود و برای خرید تجهیزات 

به شرکت های مربوط درخواست دادیم تاکید 
می کند: برخی شرکت ها با افزایش قیمت 
اقدام به تامین تجهیزات کردند و برخی هم 

قیمت اعالم نکرده و برای تأمین تجهیزات 
مهلت تعیین کردند. وی اظهارکرد: با اعمال 
محدودیت های سازمان صمت، احتمال پایین 
آمدن قیمت ها وجود دارد. به گفته رئیس اداره 
صنایع فلزی اداره کل استاندارد استان سیستم 
گازسوز خودروها از پرکن تا انتها توسط این 

سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.
سوخت  مخازن  اینکه   بیان  با  بذری 

آزمایشگاه  در  آن  عمر  براساس  نیز 
هیدرواستاتیک به صورت متناوب نظارت 
می شود، تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده 

نصب ال.پی.جی می توانند مراتب را با شماره 
1517 سازمان ملی استاندارد گزارش دهند 
متخلفان  با  و  پیگیری  وقت  اسرع  در  تا 
نصب  کارشناسان  گفته  به  شود.  برخورد 
سیلندر گاز مایع روی خودرو، غیرمجاز و 
بسیار خطرناک است که عالوه بر غیرقانونی 
بودن آن سالمت و امنیت شهروندان را به 
برای  رانندگان  دغدغه  اما  می اندازد  خطر 

تأمین سوخت ارزان، آنان را از فکرکردن به 
فاجعه بزرگ خطر آتش سوزی خودرو غافل 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  است.  کرده 

که  دربازرسی هایی  شد:  یادآور  نیز  استان 
در هفته گذشته از چند مرکز cng داشتیم 
دو مورد غیرمجاز شناسایی کردیم و این 
دو مورد پلمپ شدند. اشرفی با بیان اینکه 
مردم برای گازسوز کردن خودور به مراکز 
در  مراکز  بیشتر  افزود:  کنند  مجازمراجعه 
مراجعه بازرسان از کمبود قطعات گفتند و 

برخی فاکتور خرید نداشتند.

بمب متحرک در خیابان های شهر!
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مهم ترین خواص
 شربت شیرین بیان

این شربت تاثیر چشمگیرى در کاهش اسید 
معده، رفع زخم معده و اثنى عشر (دوازدهه)، 
ورم روده ها، نفخ شکم، التهاب و سرطان معده 

دارد و به علت داشتن اسید گلیسریزیک به 
مى کند.  کمک  روده ها  و  معده  زخم  ترمیم 
(هلیکوباکترپیلورى)،  معده  عفونت  همچنین 
گرفتگى  معده،  سنگینى  احساس  و  سوزش 
(آرتریت  مفصلى  روماتیسم  و  عضالت 

روماتوئید) را رفع مى کند.

موارد منع 
مصرف شنبلیله

دارند،  حساسیت  بادام زمینى  به  که  افرادى 
نیز  شنبلیله  به  شان  بدن  است  ممکن 
اشخاص  این  بنابراین  دهد،  نشان  واکنش 

باید در مصرف شنبلیله احتیاط کنند. شنبلیله 
استفاده  را کاهش مى دهد،  قند خون  سطح 
افت  باعث  گیاه  این  باالى  دوز هاى  از 
مبتالیان  بنابراین  مى شود،  خون  قند  شدید 
از  دارو هاى خود  از  فاصله  با  باید  دیابت  به 

شنبلیله استفاده کنند.

درمان خانگى
 براى ریزش مو

اگر ریزش موى شدید دارید، سدر + حنا + 
جوزبوا + پرسیاوشان + گل ختمى + پوست 
مساوى  به نسبت  را  دم اسبى  گیاه   + سیر 

آسیاب و مخلوط کرده و سپس با یک کاسه 
رسمى  تخم مرغ  زرده  عدد   3 و  نخود  آب 
به صورت خمیرى تهیه کنید و هر 3 روز در 
و  کرده  ضماد  سر  روى  را  خمیر  این  میان، 
بعد از 7 ساعت شست وشو دهید. این عمل را 

هفته اى یک بار انجام دهید. 

خواص برگ 
و ساقه جعفرى

لکه ها و جوش هاى صورت دم  رفع  براى 
بمالید.  را روى پوست صورت  کرده جعفرى 
مقدارى  پوست  رنگ  شدن  روشن  براى 

جعفرى را در نیم لیتر آب به مدت 5 دقیقه 
با  را  خود  و شب صورت  و صبح  بجوشانید 
پوست صورت  هفته  از یک  بعد  بشویید  آن 
شما روشن مى شود. دم کرده جعفرى ضد تب 
است همچنین دم کرده برگ جعفرى براى 

بواسیر و سنگ کلیه مفید است.

تنظیم فشار خون 
با ریشه نیلوفر آبى

سطح قابل توجهى از پتاسیم موجود در ریشه 
نیلوفر آبى اطمینان از تعادل مناسب بین مایعات 
در بدن و نیز مقابله با اثرات سدیم در جریان 

خون ما است. پتاسیم یک وازودیالتور است، 
به این معنى که رگ هاى خونى را شل مى 
کند. بنابراین، با کاهش انقباض و سفتى، جریان 
خون را افزایش مى دهد و فشار بر سیستم قلبى 

عروقى را کاهش مى دهد. 

چاى زردچوبه را مى توانید هم با پودر خالص زردچوبه و هم با زردچوبه  آسیاب شده تهیه کنید. چهار 
فنجان آب را به جوش بیاورید، یک تا دو قاشق چایخورى زردچوبه  پودر شده را به آن اضافه کنید، 

اجازه دهید این ترکیب به مدت 10 دقیقه دم بکشد. بعد از خنک شدن بنوشید.
خیلى از افراد، مواد دیگرى نیز به چاى زردچوبه اضافه مى کنند تا طعم بهترى به آن داده و به 
جذب بهترش نیز کمک کنند. مى توانید از عسل براى شیرین کردن چاى و افزودن بر خواص 
ضد میکروبى آن استفاده کنید. شیر، خامه، سیر بادام، شیر نارگیل و یا یک قاشق غذاخورى روغن 
نارگیل هم به جذب بهتر کورکومین کمک مى کند، چون کورکومین براى کامال حل شدن به 

چربى هاى سالم نیاز دارد.

میوه گل نسترن ضد درد، ضد اسهال، ضد اکسیدان، ملین، ادرارآور،کاهش دهنده قند خون، مسهل، 
مقوى اعصاب و ضد کرم و طبع آن گرم و خشک است. سرشار از ویتامین ث است و میوه خشک 
آن را بیش از یک سال نمى توان نگه دارى کرد. در دوران نقاهت از دم کرده میوه این گیاه استفاده 
شود؛ براى جوشانده میوه این گیاه را نباید زیاد جوشاند. براى ناراحتى هاى لثه و درد دندان از 
جوشانده این گیاه مزمزه شود؛ براى رفع حالت سستى در بدن از جوشانده میوه این گیاه بنوشند.
براى درمان التهاب کلیه از جوشانده میوه این گیاه استفاده مى شود و براى درمان یبوست از مرباى 
گل نسترن استفاده شود. براى درمان ورم مثانه از دم کرده میوه این گیاه استفاده مى شود؛ میوه این 

گیاه سرشار از کلسیم است. دم کرده میوه این گیاه تصفیه کننده خون است.

مهم ترین خواص میوه گل نسترنچطور چاى زردچوبه درست کنیم؟

دارد.  آینده  دورکارى نقش مهمى در کسب و کارهاى 
نمى توان به یک باره همه چیز را تغییر داد و شرایط کارى 
کارمندان را عوض کرد. باید بررسى کنید که کدام یکى از 
سمت هاى شغلى مناسب کار در اداره و کدام یک مناسب 

دورکارى هستند. چند راهکار برایتان داریم:
 الف) با تعداد معدودى از کارمندان شروع کنید: هنگام 
شروع اعمال تغییرات، سمت هاى شغلى را بررسى کنید 
و آنهایى را که مناسب دورکارى اند، در یک فهرست 
بنویسید. سپس در میان کارمندان تعدادى را انتخاب کنید 

و به آنها فرصت دورکارى بدهید. به این شکل مى توانید 
بدون از دست دادن بهره ورى کارتان، نتایج را بررسى کنید 

و تاثیر دورکارى را بسنجید.
ب) چند کارمند دورکار استخدام کنید: گاهى اوقات اصال 
نیاز نیست که از کارمندان خودتان شروع کنید. مى توانید با 
افراد آزادکار همکارى کنید. چند نفر را براى وظایف خاصى 
انتخاب و به صورت دورکارى با آنها همکارى کنید. مى 
توانید از وب سایت هاى ثبت رزومه کارجویان استفاده کنید.
ج) دورکارى نیمه وقت را امتحان کنید: به جاى اینکه به 

کارمندان تان اجازه دهید به صورت تمام وقت به دورکارى 
مشغول شوند، دو یا سه روز در هفته به آنها اجازه دهید از 
خانه به انجام کارهاى شان بپردازندگاهى حضور فیزیکى 

افراد نیز ضرورى است.
د) سیستم هاى مورد نیاز را تهیه کنید. 

دورکارى نیازمند جلسات مجازى، از جمله تماس هاى 
اینترنتى مختلف است. از به روز بودن و داشتن سیستم 
هاى مورد نیاز براى چنین کارهاى اطمینان حاصل کنید.

با تقاضاى دورکارى موافقت مى کنید یا خیر؟

آیه روز

و درباره هر چیزى اختالف پیدا کردید داوریش به خدا چنین خدایى پروردگار من است بر او توکل 
کردم و به سوى او بازمى  گردم.  (سوره شورى/ آیه  10)

سخن روز

 افراد منطقى خودشان را با دنیا تطبیق مى دهند. افراد غیر منطقى سعى مى کنند دنیا را با خودشان تطبیق 
دهند. پیشرفت بستگى به افراد غیرمنطقى دارد 
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موفقیت و انرژى

کنترل خشم

تنظیم افکار 

افکار ما به اندازه کلمات ما قدرتمند هستند. ما 
همانى خواهیم شد که به آن فکر مى کنیم. پس، 
بگذارید افکار مثبت و متمرکز باشد. افکار را هر 
موقع که بخواهید مى توانید تنظیم کنید. هنگام 
تماشاى مناظر زیبا، تمرین یوگا یا پختن غذا. 
شناسایى فکر قبل از شروع به کار به شما کمک 
خواهد کرد به هدفى که دنبال مى کنید برسید. 
افکار، اعمال ما را هدایت مى کنند. پس، اطمینان 
حاصل کنید که افکار شما حاصل اجبار نیستند. 
با تنظیم مجدد ذهن ، به این باور مى رسید که 
تجربه هاى منفى براى این هستند که شما را از 

ادامه دادن مسیر موفقیت بازدارند.

روش هاى کنترل خشم و عصبانیت

خشم، یکى از احساسات طبیعى بشرى است، 
اما مواجهه درست با آن واقعا اهمیت ویژه اى 
مى تواند  بى مهار  و  نشده  کنترل   خشم  دارد. 
او صدمه  اجتماعى  روابط  و  فرد  به سالمتى 
بزند و حتى در بعضى از موارد هم پیامدهاى 
جبران ناپذیر و ناگوارى داشته باشد. در لحظاتى 
زبان  به  مى رسد،  خودش  اوج  به  خشم  که 
آوردن عبارت هاى نادرستى که بعدا نتیجه اى 

جز پشیمانى ندارند، واقعا رایج است. 
با این  حال، شما باید قبل از هر صحبتى، چند 
لحظه به خودتان زمان بدهید و افکار خودتان 
مقابل هم  به طرف  وقفه  این  کنید.  را جمع 
اجازه مى دهد تا همین کار را با خودش انجام 
بدهد. پس از این که آرامش خودتان را به دست 
آوردید و توانستید واضح فکر کنید، دلیل خشم 
و ناراحتى خودتان را به زبان بیاورید. اشکالى 
ندارد که کمى در این حالت هیجان زده شوید، 
 اما هرگز نباید رویکرد نزاع جویانه، پرخاشگرانه 
و خشونت آمیز داشته باشید. بنابراین، دغدغه ها 
و نیازهاى خودتان را مستقیما و کامال واضح 
بیان کنید، بدون این که در صدد آسیب رسانى به 

طرف مقابل یا کنترل او برآیید.
گذشته  به  شوید،  مى  عصبانى  وقت  هر 
است  ممکن  کار،  این  انجام  با  نکنید؛  نگاه 
در  بیاورید  خود  االن  به  را  گذشته  شکایات 
حاضر حال  در  آنچه  بر  را  خود  توجه  عوض 

 مى توانید انجام دهید تمرکز کنید

جدول 4519                        

شدن  چیره   - ارم   -1 افقی: 
2- یاقوت - همزاد -  چانه زدن 
براي خرید 3- زن گندمگون-  
خیمه بزرگ - نادانی 4- غوزه 
پنبه - یک حرف و سه حرف-   
شلوار جین -  معالجه 5- شور و 
غوغا - نمایش خنده دار-  زمینه 
6- عقاب سیاه  - سوزن - یک 
 - بالش   -7 ملک   ششم 
کهنه  پارچه  تکه    - بدکاران 
8-  در امان - از پیامبران بنی 
اسرائیل  - پیدایش 9- سختی و 
صالبت - خداي بزرگ هندوان 
موسیقی  ابزار ضربی  باستان-  
10-  رهن دهنده - خانه پشت 
 -11 اروپا   کوه  آفتاب-   به 
از  خاك-     - رنگ  سرخ  فلز 
پنداري  شهرهاي گلستان 12- 
تهم    - دهان  بخار  گوئی-   و 
حرف دهن کجی 13- سر بی 
پیچ   - کردنشین  شهر   - مو 
 - گردنبند   -14 صدا  تنظیم 
معموال  فضاي  غربال-   نوعی 
باریک و دراز در یک ساختمان 

15- دوري از تمدن-  آدم

آثار  از   - امی   -1 عمودي: 
 -2 سهیلی  مهدي  معروف 
 - آرزو   - سند  حاشیه  نوشته 
محصول   -3 روسیه  سوغات 
چغندر قند - دستگاه اندازه گیري 
رساندن  - صدمه  برق  مقدار   -
4- خوردن - شهر توت - میزبان 
المپیک 2004 - طال 5- عملی 
سیاره    - دوستداران   - گردید 
مریخ 6- خنک کننده - هواي 
ساختمان-  حنا-  وجود دارد 7- 
پایتخت یونان -   زادگاه امیرکبیر 
- از شهرهاي همدان 8- مردد 

- محل نشستن-  پسران عرب 
9- روزنامه ارامنها یران-  آرزوي 
لقمان  آموختنی   - جزء  کارمند 
10-  لیکن - گردنبند قهرمانی  
  -11 تهران  در  بیمارستانی    -
باریک درخت   مرطوب - شاخه 
-  عالمت مفعولی 12-  زمینه-  
راه و روش  شریعت  -گمان - 
13-  با هم و همگی  - چوپان -  
زبانه آتش 14-  جهان غیرمادي 
و  بودن - حمله  امید خدا  به   -
هجوم  15- از شهرهاي تهران-  

گل پامچال
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00:33 دلنوازان
01:10 سینمایى رابین هود

02:30 کارستان
03:05 گزیده خنده بازار

03:15 روزنه
04:15 سخنرانى

05:02  اذان صبح به افق بیرجند
05:20  مراسم جمع خوانى قرآن کریم

06:25 روستا
06:55 داستان حشرات

07:00 صبحانه - زنده
08:02 پرسمان

08:25 مجموعه زوج و فرد – بازپخش
09:20 یک لقمه نون حالل

09:50 زندگى سالم
11:00 خبر استان

11:28 اذان ظهر به افق بیرجند
11:40 فصل انتخاب- بازپخش

12:30 کشمو
13:00 مهاجران

13:30 شب هاى زعفرونى - بازپخش
14:45 سینمایى رابین هود- بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب-بازپخش

16:48  اذان مغرب به افق بیرجند
18:00 زندگى سالم- بازپخش

18:45 ناخونک
19:20 فرصت

20:00 خبر استان
20:25 قاب دوم

21:00 شب هاى زعفرونى – زنده
22:18 بازتاب

22:45 گزیده خنده بازار
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه زوج یا فرد 

جدول پخش برنامه هاى  تلویزیونى شبکه خاوران
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روابط عمومى صدا و سیماى خراسان جنوبى

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
056 - 32452110

09151652600

ایزوگام و قیرگونى آراسته
فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

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

ى
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ( مدرن برتر)

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى  09151642377    مهدى وسیله کار

تجهیـزات بتنـى مهـدى 
اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،جک سقفى،

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

 ایزوگـام  شفیعـى
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازى، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت (محوطه و پشت بام)
 و  قیـرگونـى

کار خوب اتفاقى نیست

برگ سبز خودروى سوارى لیفان تیپ (سى 
سى 1800) 620 به شماره پالك 366 ب 79 
ایران 52 به نام حسین نقیبى نیا به شماره ملى 

0652362818 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. 

برگ سبز و سند خودروى سوارى پراید تیپ 
جى تى ایکس آى به شماره پالك 249 د 57 
ایران 32 به نام محمد رمضانى به شماره ملى 

0889511152 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. 

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه)
09159618581 

فاروقى

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازى، 
طراحى و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمى

رنگ روز
نقاشـى  ساختمـان

رنگ هاى روغنى، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتى کالر، طرح کاغذ 
دیوارى،  بتونه و رنگ کناف و...

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

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایى 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـى برگـى

رستوران
 مهـدى 

بیست مترى چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبى

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانى 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند (بره)

پیـ

تخریب ساختمان وچاه کنى   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصرى نژاد
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استاندار خراسان جنوبی شهادت سید علی رضوی را تسلیت گفت

ایرنا - استاندار با صدور پیامی شهادت بسیجی »سید علی رضوی« را به خانواده وی و مردم استان تبریک و تسلیت گفت. محمدصادق معتمدیان در این پیام اظهار کرد: عروج بسیجی انقالبی، شهید سید علی رضوی 
در رزمایش نیروهای مسلح، موجب تأثر و اندوهِ وافر همگان شد. وی افزود: اینجانب شهادت آن بسیجی مومن را محضر خانواده معزز ایشان و مردم انقالبی و شهیدپرور استان خراسان جنوبی، تبریک و تسلیت عرض 

می کنم و برای آن شهید مکرم، همنشینی با شهدا، صلحا و صدیقین را آرزومندم.این پیام می افزاید: از خداوند متعال، افضل درجات و رضوان الهی برای آن شهید بزرگوار و صبر و اجر برای بازماندگان مسالت دارم.

دانشگاه  پژوهشگر  و  استاد  *اختراع 
بیرجند با عنوان »نانوکامپوزیت پلیمری 
همزمان  بازتاب  و  با خاصیت جذب 
امواج الکترومغناطیس« به ثبت رسید. 

یک  سرایان،  انتظامی  *مأموران 
دستگاه خودروی پژو را با ۴۰ کیلوگرم 

هروئین ، متوقف کردند. 
عملیات  گفت:  نهبندان  *فرماندار 
گازرسانی به روستای »خونیک ُسفلی« 

با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال انجام شد.
*ورزشکار قاینی از سوی فدراسیون 
ایران  اسالمی  جمهوری  هاکی 
به  اردوی تیم ملی هاکی رو چمن 

نوجوانان زیر ۱6 سال دعوت شد.
تجهیزات  خرید  برای  خّیر  یک   *
دندانپزشکی روستای رقه شهرستان 

بشرویه ۳۰میلیون تومان کمک کرد.
* محموله مرغ زنده بدون مجوز حمل 
 ۳۰ ارزش  به  دامپزشکی  بهداشتی 

میلیون تومان در درمیان توقیف شد.

خبر کوتاه

گروه خبر- پیکر بسیجی شهید سید علی 
رضوی که در ماموریت آموزشی به شهادت 
رسید، روز یکشنبه با حضور قشرهای مختلف 
مردم و مسئوالن در بیرجند تشییع شد. آیین 
تشییع شهید رضوی با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان و جمعی از مسئوالن استان از 
)مصلی( هیئت ابوالفضلی )ع( بیرجند برگزار و 
پیکر این شهید برای خاکسپاری به روستای 

سیدان خراسان جنوبی منتقل شد.
امام جمعه موقت بیرجند در این آیین گفت: 
کسانی که حین انجام رزمایش و آموزش های 
نظامی به شهادت می رسند، مقام آنها از شهید 
خط مقدم جبهه باالتر است. حجت االسالم 

نوفرستی افزود: فردی که حین انجام رزمایش 
به شهادت می رسد در مسیر شهیدی حرکت 
کرده که در خط مقدم شهید شده است. وی 
گفت: قدرت کشور در رزمایش ها به رخ دشمن 

کشیده و اقتدار ما به نمایش گذاشته می شود.
آموزش های  و  رزمایش ها  کرد:  اظهار  وی 
و  است  رزمی  توان  افزایش  برای  نظامی 
استحکام نظامی و توان انجام عملیات گسترده 

در مقابل دشمن دستور خداست.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
انصارالرضا )ع( افزود: قرآن کریم می فرماید در 
مقابل دشمن خود را مجهز کنید. رزمایش های 
زمینی و دریایی که در یک منطقه صورت 

می گیرد، موجب ایجاد ترس در دل دشمن 
می شود به همین دلیل دشمن نمی تواند هر 
کاری را که دلش بخواهد در منطقه انجام دهد. 
وی گفت: انقالب اسالمی نظام الهی را شکل 
داد و امروز این فرهنگ بزرگ در سطح جهان 
گسترده شده و مستضعفان جهان به صحنه 
آمده و در مقابل مستکبران ایستادگی می کنند 
که این پیام دین اسالم است و نظام اسالمی 

بین همه مومنان انسجام ایجاد می کند.
حجت االسالم نوفرستی اظهار کرد: قبل از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، ثروت 
و نفت کشور در اختیار مستکبران بود ولی 
اسالم عزیز اجازه نمی دهد ثروت کشور در 

اختیار مستکبران باشد و جریان نفاق هم 
دشمنانی هستند که ناشناس بوده اما خدا 

از دل های آنها آگاه است چون جریان نفاق 
ستون پنجم دشمن است.

پیکر شهید »سیدعلی رضوی« در بیرجند تشییع شد

اجرای ۵۰۰ کیلومتر آسفالت
 راه های روستایی در استان

از  گفت:  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  مهر- 
آسفالت  اجرایی  عملیات  گذشته  سال  یک 
۵۰۰کیلومتر راههای روستایی آغاز شده که با 
تکمیل این پروژه شاهد رشد ۱۱درصدی طول 
راه های آسفالته خواهیم بود. جعفری بیان کرد: 
خراسان جنوبی بالغ بر ۱۷ هزار کیلومتر راه دارد 
که قریب به ۹۲۲ کیلومتر راه ترانزیت است. 
وی ادامه داد: همچنین بیش از هزار کیلومتر 
راه فرعی دسترسی، ۱۱ هزار و ۳۷۳ کیلومتر 
راه روستایی و بیش از دو هزار کیلومتر راه فرعی 
دارد. جعفری با بیان اینکه طی یک سال گذشته 
۱۳۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است، 
افزود: همچنین عملیات اجرایی ۵۰۰ کیلومتر از 

راه های روستایی آغاز شده است.

اخطاریه هواشناسی خراسان 
جنوبی درزمینه وقوع رواناب

بارش  صداوسیما- هواشناسی استان درباره 
متوسط تا سنگین باران، رگبار و رعد و برق 
در نواحی مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات 
برف، تشکیل مه و وزش تندباد هشدار داد. 
در این اخطاریه آمده است: اغلب شهرستان ها 
به ویژه مناطق جنوب، مرکز و شمال استان 
تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می گیرد. 
اوج فعالیت سامانه از صبح سه شنبه ۲6 آذر 
تا بعدازظهر چهارشنبه است. در بخش دیگری 
به  جاده ها  لغزندگی  هواشناسی  اخطاریه  از 
خصوص در شروع بارش، رواناب و آبگرفتگی 
معابر شهری و روستایی، سیالبی شدن برخی 
مسیل ها، کاهش دید، اختالل در تردد، احتمال 
اصابت صاعقه، کاهش محسوس دمای کمینه 
صبح پنجشنبه و جمعه پیش بینی شده است.
پرهیز از سفر های غیر ضروری، عدم اطراق و 
چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه های 

فصلی در این اخطاریه توصیه شده است.

آماده باش »نهبندان« برای مقابله 
با موج جدید ملخ ها

فارس- فرماندار نهبندان با اشاره به هجوم 
و  پاییز  اواخر  از  صحرایی  ملخ های  مجدد 
اوایل زمستان امسال، گفت: مقابله با آفت ملخ 
صحرایی بسیار مهم است که در این خصوص 
برای  آمادگی الزم  سازمان جهاد کشاورزی 
مقابله با این آفت و تأمین امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز را اعالم کرده است.بیکی از آماده  باش 
»نهبندان« برای مقابله با ملخ های صحرایی 
خبر داد و بیان کرد: کالس های آموزشی برای 
محیط بانان و روستاییان برگزار می شود تا اگر 
این آفت مشاهده شد برای مقابله و جلوگیری 
از توسعه و گسترش آن به دیگر نقاط استان 

اقدام های ضروری انجام شود. 

اجرای آیین نامه ایمنی
 در جایگاه های عرضه سوخت

صداوسیما- آیین نامه ایمنی در جایگاه های 
می شود.  اجرایی  استان  در  سوخت  عرضه 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان با بیان اینکه این آیین نامه برای اجرا و 
نظارت بر اجرای آن در بازرسی های این اداره 
کل ابالغ شده است، گفت: این آیین نامه با 
هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاه های 
عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی 
از کار تهیه شده و در تمام جایگاه های عرضه 
سوخت مشمول ماده ۸۵ قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران، الزم االجرا است.اشرفی افزود: 
مسئولیت ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت 
به  بر عهده کارفرما است و کارفرما مکلف 
رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی 
و  نامه ها  آیین  مقررات،  و  قوانین  دیگر  و 
دستورالعمل های ایمنی و حفاظتی بوده و باید 
از مراجع ذیصالح مجوز های مرتبط را اخذ کند.

گروه خبر- بررسی نظر سنجی ها نشان می 
انتخاباتی در  از تخریب های  با موجی  هد 
این دوره از انتخابات مجلس مواجه شویم. 
مسئوالن در ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرائم انتخاباتی استان راهکارهایی برای به 
حداقل رساندن این جرائم ارائه دادند.  رئیس 
کل دادگستری استان دراین ستاد از تشکیل  
کارگروه کنترل فضای مجازی خبرداد و گفت:  
برخی داوطلبان، تبلیغات زودهنگام انتخاباتی 
شان را از طریق فضای مجازی انجام می 
دهند که این کارگروه، اقدامات خالف قانون 
از جمله تبلیغات زودهنگام داوطلبان را رصد 
می کند.حجت االسالم حمیدی افزود: اگر 
داوطلبی تبلیغات زود هنگام انتخاباتی داشته 
باشد، عالوه بر برخورد دستگاه قضا، این اقدام 

در احراز صالحیت وی نیز تاثیر می گذارد.
استقرار  محل  خواست،  فرمانداران  از  وی 
ستادهای انتخاباتی را مدیریت کنند تا آرامش و 

امنیت جامعه تحت تاثیر قرار نگیرد.

شعب قضایی رسیدگی به تخلفات 
انتخاباتی در استان فعال شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  هم  دادگستری 
اقدامات پیشگیرانه تخلفات انتخاباتی، شعب 
محاکم  در  موارد  این  به  رسیدگی  خاص 
قضایی استان فعال شد تا تخلفات با سرعت 
و دقت بیشتری رسیدگی شود. حجت االسالم 
یدا... وحدانی نیا افزود: مطابق قانون انتخابات 
جرایم  مرتکبین  اسالمی  شورای  مجلس 
و تخلفات اعم از داوطلبان مجلس شورای 
اسالمی و یا افراد دیگر به حداکثر مجازات 

مقرر محکوم خواهند شد. وی ادامه داد: طبق 
دستورالعمل اجرایی بخشنامه انتخاباتی ریاست 
قوه قضاییه همه اقدامات آموزشی برای مردم 
و نامزدها با محوریت دادگستری مرکز همان 

حوزه انتخابیه انجام خواهد شد.
در  اطالعات  و  اخبار  بارگذاری  نیا  وحدانی 

سایت سجا، برگزاری هفته ای ستاد پیشگیری،  
انعکاس تخلفات انتخاباتی توسط دستگاه های 
نظارتی به مرکز، انعکاس اخبار موثر در تأیید 
صالحیت به شورای نگهبان و برگزاری جلسه 
از مهمترین  با احزاب و گروه ها را  عمومی 
دستورالعمل های اجرایی بخشنامه انتخاباتی 
رئیس قوه قضاییه بیان کرد. وی تاکید کرد: 
قوه قضاییه قصد هیچگونه مداخله در روند 
انتخابات را ندارد اما مسایل پیشگیرانه از تخلف 

به صورت مداوم و مستمر رصد خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای استان نیز گفت: با 
توجه اهمیت رصد فضای مجازی در ایام 
انتخابات، قانون در این حوزه گویا نیست زیرا 

تقویت فضای مجازی بعد از قانون مربوط به 
انتخابات بوده است. آیینه دار افزود: در حوزه 
انتخابات  به سمت  هرچه  مجازی  فضای 
کار  و  بیشتر  مسایل  می شویم  نزدیک 
سخت تر می شود و براساس نظرسنجی ها 
از  زیادی  حجم  که  می شود  پیش بینی 

تخریب ها را در این انتخابات خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: رسانه ها از هرگونه اقدامی 
که سبب کم رنگی انتخابات شود خودداری 
در  هم اکنون  که  روالی  اما  کرد  خواهند 
استان وجود دارد روال خوبی نیست و اگر 
با همین روند ادامه پیدا کند در روند حضور 
تاثیرگذار خواهد بود. آیینه دار با بیان اینکه 
است،  حداکثری  حضور  انتخابات  اصل 
نسبت  نظارتی  دستگاه های  کرد:  تصریح 
به اقدام های پیشگیرانه و برگزاری انتخاباتی 
قانونمند تالش کنند.بررسی اجرای مصوبات 
نتایج  از  اعضا  گزارش  ستاد،  قبلی  جلسه 
پایش های میدانی و فضای مجازی، تبیین 

انتخاباتی  بخشنامه  اجرایی  دستورالعمل 
ریاست قوه قضاییه و بررسی سند »تدابیر 
و  با جرایم  مقابله  و  پیشگیرانه  اقدامات  و 
تخلفات انتخاباتی« از دستور کارهای دومین 
نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم 

و تخلفات انتخاباتی استان بود.

۲ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم 
در بیرجند انصراف دادند

جرائم  با  ارتباط  در  گفت:  بیرجند  فرماندار 
انتخاباتی تا این لحظه مصادیقی را نداشتیم 
و عمده جرم از فصل تبلیغات به بعد اتفاق 
می افتد. وی تاکید کرد: در این زمان از فرآیند 
انتخابات هیچ گونه تبلیغاتی له یا علیه کسی 
انتخابات  ستاد  رئیس  گیرد.  صورت  نباید 
شهرستان بیرجند گفت: در ارتباط با رصد 
در  اظهارنظرها  یکسری  مجازی  فضای 
ارتباط با ادعای یکی از افراد در انتخابات دوره 
قبل مجلس شورای اسالمی به وجود آمد که 
با توجه به تعیین نظر سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور در همان دوره جای بازگو 
کردن نداشت. وی اظهار کرد: برخی مقامات 
به خاطر شغلی که در کشور دارند از شرکت 
در انتخابات محروم هستند مگر اینکه 6 ماه 
قبل استعفا داده باشند یا اینکه شغل همطراز 
داشته باشند اما بحثی که در بیرجند توسط 
یکی از نامزدهای انتخابات دوره قبل مطرح 
شد در همان زمان پاسخ قانونی را گرفت و 
مطرح کردن آن جایگاهی نداشت. وی بیان 
کرد: در جایی استفاده از هر نوع پالکارد و 
پوستر از طرف نامزدها ممنوع شده به جز 
انتشار تراکت و زندگی نامه در سایز ۲۰ در ۱۵ 
و در جایی برای ابعاد، تغییر نظر وجود دارد که 
الزم است ابعاد تعیین تا جلوی تخلفات گرفته 
شود. فرماندار بیرجند گفت: طبق قانون دیوار 
نویسی، افشای نظر مقامات، فریب مردم با 
عکس شخصیت ها، تبلیغ علیه نامزدها، هتک 
حرمت، پاره کردن عکس نامزدها در مهلت 
قانونی، انجام هر گونه تبلیغات خارج از مهلت 
قانونی و اختالل و بر هم زدن سخنرانی های 
می شود.  محسوب  جرم  نامزدها  قانونی 
ستادهای  با  ارتباط  در  کرد:  تصریح  وی 
انتخاباتی هر نامزد حق برقراری یک ستاد 
در هر منطقه شهرداری را دارد و امسال مانند 
سال های گذشته استقرار ستادها در قسمتی 
از خیابان هایی که مشکالت ترافیکی ایجاد 
می کند ممنوع و قبل از استقرار به نامزدها 
محدودیت  از  شد.ناصری  خواهد  اعالم 
استقرار ستاد در قسمت هایی از خیابان های 
جمهوری و مدرس خبر داد و گفت: امیدواریم 
با رعایت نکات مد نظر انتخاباتی، رقابت سالم 

و حضور حداکثری را شاهد باشیم.

موج تخریب های  انتخاباتی در پیش است
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هشداری بر اساس بررسی نظر سنجی ها 

حوادث

آتش سوزی منزل مسکونی 
در بیرجند

آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  فارس- 
شهرداری بیرجند از وقوع حادثه آتش سوزی 
گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  امامت  خیابان  در 
این حادثه یک نفر مصدوم بر جای گذاشت. 
حسینی اظهار کرد: در پی تماس مردمی با 
آتش سوزی،  وقوع  اعالم  و   ۱۲۵ سامانه 
بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه در امامت 
بیرجند اعزام شدند و آتش نشانان ضمن انجام 
عملیات اطفاء حریق موفق شدند در کمترین 
زمان ممکن نسبت به ایمن سازی مکان مورد 
نظر اقدام کنند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری بیرجند با بیان اینکه این حادثه یک 
نفر مصدوم بر جای گذاشت، عنوان کرد: علت 
دقیق این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی 

در  دست بررسی است.

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 ۴۲ )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز هموطن گرامی آیا می دانید با کاهش هر یک درجه سانتیگراد از دمای اتاق، حدود 6 درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شود.
استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت بهین کشت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1669 و شناسه ملی 10360033830 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، خیابان آیت ا... سعیدی شرقی 
مجتمع الماس ، پالک 50 ، مجتمع تجاری الماس ، طبقه سوم ، واحد 304 کدپستی 9713664511 تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )693831(

تاسیس شرکت برساد شیرین زبان )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/16 به شماره ثبت 6116 به شناسه ملی 14008820045 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید کیک و کلوچه و 
بیسکویت 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 ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز2 ، بلوار همت ، کوچه همت 7 ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719136587 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 732789/646 
مورخ 1398/09/09 نزد بانک ملت شعبه محالتی بیرجند با کد 54122 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مهدی پردلی 
به شماره ملی 0640054374 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم سیده مهال 
منجگانی به شماره ملی 0640267221 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی اکبر کلینی به شماره ملی 0653321686 
 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 علی اکبر کلینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای 
مهدی پردلی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم آمنه کلینی به شماره 
ملی 0640128556 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای محمد کلینی به شماره ملی 0650743563 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )692402(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3489 و شناسه ملی 10360049046 به 
 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای حسین خسروی به شماره ملی 0651014182 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجواد صادق پور به شماره ملی 0652843751به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه 
رنجبر به شماره ملی 0640620159 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- آقای حسین خسروی به شماره 
ملی 0651014182 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت2 سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 

و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین خسروی )مدیرعامل ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )691566(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3489 و شناسه ملی 10360049046 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسین خسروی به شماره ملی 
0651014182 و آقای عبدالجواد صادق پور به شماره ملی 0652843751 و خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی 0640620159 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )691564(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 227 و شناسه ملی 10360010589 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه و حساب 
عملکرد و سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به 1397/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 - مؤسسه حسابرسی آگاهان بهروش 
پارس با شناسه ملی 10100647159 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مسعود عارفی با کد ملی 0681679336 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )691563(

آگهی تغییرات شرکت آبادسازان ارگ نگار )سهامی خاص( به شماره ثبت 5764 و شناسه ملی 14007527066 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند 
خیابان غفاری-کوچه )فرعی شهید غفاری 40( کوچه غفاری 38 )سمن 7( پالک 12-طبقه دوم کدپستی 9717913438 به محل جدید 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله جاهدشهر ، بلوار اقدسیه ]هاشمی رفسنجانی 18[ ، خیابان 

اقدسیه 12 ، پالک 0 ، طبقه اول کد پستی 9186415318 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )691387(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2535 و شناسه ملی 10360042375 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای رضا فروزان فر با کد ملی 0651139864 به نمایندگی 
از شرکت فروزان به شناسه ملی 10360021303 و شماره ثبت 620 2به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالفضل مزروعی با کد ملی 
0651770181 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی اصغر مزروعی با کد ملی 0651707617به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،قرارداد و کلیه عقود 
اسالمی با امضای آقای علی اصغر مزروعی)مدیر عامل( و امضای آقای رضا فروزانفر نماینده شرکت فروزان بیرجند )رئیس هیئت مدیره( 

همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )693833(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راه سازی کوه پیما بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1343 و شناسه ملی 10360030613 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا به 
قرار زیر تعیین گردیدند: آقای حسن بهارشاهی به شماره ملی 0650326679 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امید عبداللهی به شماره 
ملی 0650177576 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمین بنی اسدی به شماره ملی 0651920728 به سمت منشی هیئت 
مدیره و آقایان احسان تیموری نژاد به شماره ملی 3621636072 ، امید عبداللهی ، آرمین بنی اسدی و محمدرضا احمدی به شماره ملی 
0942425413 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - آقای محمدرضا احمدی به عنوان مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای 

حسن بهارشاهی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است .
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بیرجند - اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )693832( 
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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   
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند: 

من اصعد الی ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته
 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت 

را به سویش فرو خواهد فرستاد.
)بحار االنوار ، ج 70، ص 249 (
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زمان و نحوه واریز سود سهام 
عدالت مشخص شد؟

نزدیک  ماه سال  به دهمین  درحالی  امسال 
می شویم که سود سهام عدالت ۱۳۹۷ هنوز برای 
مشموالن واریز نشده است.البته اخباری مطرح 
شده مبنی بر اینکه “امسال سود به صورت 
یکجا و در هفته نخست دی ماه واریز خواهد 
شد”، با این حال این اخبار از سوی سازمان 
خصوصی سازی رد شده و این سازمان اعالم 
کرده است که جزئیات آغاز واریز سود سهام 
عدالت از مجاری ذیصالح اعالم خواهد شد.

سکه ۲۱۵ هزار تومان ارزان شد

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر با 
تأکید بر ادامه روند کاهشی قیمت طال و سکه 
تا ۲ روز آینده، گفت: سکه در روزهای اخیر 

۲۱۵ هزار تومان ارزان شده است.

راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
به معنی قطع اینترنت نیست

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: پایه 
اینترنت  قرارداد  و  اینترنت  ما  ملی  شبکه 
ناخالص ملی  تولید  است، زیرا کشوری که 
از ۴۵۰ میلیارد دالر، قدرت خرید  آن بیش 
آن ۲۰۰ میلیارد دالر، صادراتش بیش از ۵۰ 
تک رقمی  رتبه های  صاحب  و  دالر  میلیارد 
در حوزه های گوناگون علمی است هیچ گاه 
نمی تواند اینترنت خارجی را قطع یا محدود 
کند. وی اضافه کرد: کسانی که شبهه قطع 
اینترنت خارجی را مطرح می کنند، می خواهند 
موفقیت ما در شبکه ملی اطالع را پنهان کنند.

پیش بینی قیمت دالر تا پایان سال

حسینی کارشناس بازار ارز در گفتگو با فرارو 
اذعان کرد: به اعتقاد بنده نرخ ارز کوتاه مدت در 
همین کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان باقی خواهد 
ماند و با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی 
انجام  ارز  بازار  مدیریت  و  کنترل  حوزه  در 
خواهد داد، می توان انتظار داشت اگر اتفاق غیر 
منتظره و خارج از کنترلی چه در حوزه داخل و 
چه در حوزه بین الملل رخ ندهد، ارز در همین 
محدوده ای که به آن اشاره شد، باقی  بماند.

ریشه خشم و عصبانیت مردم
 به دولت های قبل برمی گشت!

الیاس حضرتی در خصوص اعتراضات آبان 
فقط  ماجرا  این  در  نگرانی مردم  ماه گفت: 
بنزین نبود و این خشم و عصبانیتی که مردم 
بروز دادند تنها در بنزین خالصه نمی شود. 
بلکه ریشه آن در تصمیمات و سیاست های 
غلط ما در طول دهه های گذشته و دولت های 

قبل و تصمیمات همین ایام است.

فعال اصالح طلب: از اصولگرایی، 
بیشتر شعارش را مطرح می کنند

مرتضی مبلغ با بیان اینکه کسانی ثبت نام 
را  شعارش  بیشتر  اصولگرایی  از  که  کردند 
مطرح می کنند تا اینکه واقعا ریشه های اصیل 
باشند،  داشته  اصولگرایی  در  را  پایداری  و 
گفت: این مشکلی است که در کشور با آن 
مواجه شدیم که زنگ خطر و هشداری برای 

حاکمیت و دست اندرکاران انتخابات است.

لیبرال ها عادت شان
 له کردن مردم است

حجت االسالم پناهیان گفت: لیبرال ها عادت 
و اعتقادشان له کردن مردم است، قرار نیست 

بدون عزت به رفاه برسیم!

فقط تندروها از استعفای
 روحانی بهره می گیرند

سلیمی نمین درخصوص صحبت برخی درباره 
استعفای روحانی، گفت: قطعا تنها یکسری 
نیروهای تندور از این فضا بهره خواهند گرفت. 
چه تندروهای اصالح طلب و چه اصولگرا، 
تنها در شرایطی که وضع کشور بحرانی است، 
می توانند موضوعیت داشته باشند و عرصه 

جوالن شان گسترش یابد.

فقط استعفای روحانی می تواند 
قدری جامعه را آرام کند

عبد ا... ناصری گفت: به صراحت می گویم 
اکنون برگرداندن قیمت بنزین هم نمی تواند 
شوک بزرگی که به جامعه وارد شده است 
را رفع کند و فقط استعفای روحانی می تواند 
اصالح  زمینه  و  کند  آرام  را  جامعه  قدری 

امور را ایجاد کند.

عدم پذیرش شروط FATF هیچ 
تاثیری بر فعالیت های مالی ندارد

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تاکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی 
با پذیرش شروط FATF رخ  ایران  برای 
نخواهد داد چون با تحریم های فعلی عمال ما 

دارای محدودیت های مالی هستیم.

آرمان ملی - برجام؛ برگ برنده دولت حسن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری این 
روزها در حال احتضار است و مخالفان دولت 
تالش دارند با بهره بردن از این نقطه ضعف 
که روزگاری بزرگترین نقطه قوت دولت بود، 
نتیجه انتخابات پیش رو را به نفع خود تمام 
کنند. از یک سو با سنگ اندازی در مسیر 
مقاومت اقتصادی دولت و زمین گیر کردن 
فعالیت های بانکی کشور با معلق نگه داشتن 
سرنوشت لوایح FATF، آسیب های ناشی 
از تحریم های غیرقانونی آمریکا را تشدید 
می کنند و از سوی دیگر با مانع گذاری در 
سر راه سیاست خارجی و تأکید بر لزوم عدم 
مذاکره بر سر مسأله هسته ای یا هر مسأله 
دیگری کشور را به سوی بن بستی می برند 
که خروج از این بن بست به سادگی ممکن 
تالش   افزایش  با  روزها  این  بود.  نخواهد 
میانجی ها در سطح بین المللی به منظور باز 
کردن راهی برای برقراری گفت وگو میان 
تهران-واشنگتن و زنده شدن امید به نتیجه 
رسیدن این میانجیگری ها، برخی گروه های 
سیاسی در داخل فعالیت های تخریبی خود را 
افزایش داده اند و می خواهند با آسیب زا نشان 
دادن اصل گفت وگو و مذاکره این تالش ها را 
نیز به بن بست بکشانند تا حامیان دولت برگ 

برنده برای  انتخابات  مجلس نداشته باشند.

سفر به ژاپن؛ راه عبور از بحران؟
پس از همکاری موفق با کاخ سفید برای 
تصمیم  رئیس جمهور  زندانیان،  تبادل 
گرفته اواخر ماه جاری به ژاپن سفر کند 
و دیداری با نخست وزیر این کشور داشته 
از کارشناسان  باشد؛ دیداری که بسیاری 
پیرامون  تهران  مذاکرات  ادامه  را  آن 
و  ایران  میان  ژاپن  میانجیگری  مسأله 
راد،  فرجی  عبدالرضا  می دانند.  آمریکا 
در  ایران  پیشین  سفیر  و  دانشگاه  استاد 
نروژ و مجارستان در این باره معتقد است 
که محور اصلی گفت وگوها در سفر آتی 
دوجانبه  مسائل  توکیو  به  روحانی  حسن 
تحریم  شرایط  در  که  چرا  بود؛  نخواهد 
و  نیست  تحریم ها  نقض  به  ژاپن حاضر 
مناسبات دوجانبه تحت این شرایط ظرفیت 
پیشرفت چندانی ندارند که رئیس جمهور 
بخواهد برای دومین بار ظرف چند ماه اخیر 
با همتای ژاپنی دیدار کند. او به »آرمان 
ملی« می گوید: در مسأله میانجیگری نیز 
باید تغییری حاصل شده باشد که چرایی 
گفته  به  کند.  توجیه  را  سفر  این  انجام 
رئیس جمهور  آمادگی  اعالم  راد،  فرجی 
نشانه  نیز   ۵+۱ قالب  در  مذاکره  برای 
که  روزهاست  این  تحوالت  از  دیگری 
بست  بن  از  عبور  برای  راهی  می تواند 

باشد. واشنگتن  و  تهران  میان  سیاسی 
موش و گربه بازی آمریکا

روزهای  به  نسبت  اتفاقات  روند  هر چند 
اما  کرده،  تغییر  زندانیان  تبادل  از  پیش 
مسئوالن آمریکایی از یک سو تأکید دارند 
آنها  اهداف  از  جزئی  رژیم«  »تغییر  که 
نیست و از سوی دیگر ایران را به حمله 
نظامی تهدید می کنند. از یک سو برایان 
هوک می گوید: »من یک میلیون بار این 
را گفته ام و باز هم می گویم که سیاست 
ایاالت متحده تغییر رفتار است و نه تغییر 
رژیم و همه می دانند که ما ۱۲ خواسته 
مشخص کرده ایم که بیشتر آن ها بر اساس 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
است که با اجماع کامل و با رای موافق 
چین و روسیه تایید شده است. این  شرط ها 
استانداردهای جهانی قبل از توافق از پیش 
شکست خورده هسته ای با ایران بود. ما 
تالش داریم آن استانداردها را بازگردانیم. 
را  ماست  خواسته  که  چیزهایی  بیشتر 
امنیت  می توانید در قطعنامه های شورای 
غیرواقعی  فهرست  یک  این  ببینید.  هم 
نیست و از قضا خیلی واقع گرایانه است.« 
از سوی دیگر مایک پمپئو می گوید: »اگر 
نیروهای  به  نیابتی اش  عوامل  یا  ایران 
آمریکا یا شرکای عراقی ما آسیب بزنند، 

ایاالت متحده قاطعانه پاسخ خواهد داد«.
حمله دلواپسان به دولت ایران!

هر چند انتظار می رفت که رسانه های کشور 
یک صدا علیه تحریم و تروریسم اقتصادی 
که  بخواهند  کشورها  دیگر  از  و  بنویسند 
برای برداشته شدن این مانع بزرگ از سر 
رسانه های  برخی  کنند،  کمک  ایران  راه 
وابسته به جریان دلواپس ترجیح دادند برای 
بهره برداری های سیاسی- جناحی به دولت 
این  در  کیهان  روزنامه  کنند.  حمله  ایران 
باره می نویسد: »سؤال مهم این است که 
اعترافات  همه  وجود  با  روحانی  آقای  چرا 
تلخ خود درباره کاله بزرگ آمریکایی ها در 
مذاکرات برجام و اصرار ترامپ بر توهین و 
عهدشکنی، پالس مذاکره مجدد به داللی 
ژاپن را می فرستد؟ آیا این کار، کفه طرف 

ایرانی را سنگین می کند یا موجب سوءتفاهم 
طرف آمریکایی برای ادامه و تشدید فشارها 
می شود؟« مدیر مسئول روزنامه جوان نیز 
می گوید: آمریکا شرط گذاشته به محتوای 
مذاکرات دسترسی داشته باشد و اظهار کند: 
باره  از رئیس جمهور خواهش می کنیم در 
درباره  سکوت  مانند  ژاپن  به  سفر  چرایی 
نکند. چرا  برخورد  افکار عمومی  با  بنزین 
می روید؟ درخواست شماست یا ژاپن؟ ژاپن 
بعد از سفر آبه به تهران تاکنون چه فرقی 
کرده؟ آمریکا اجازه سفر داده؟ چرا آمریکا 
شرط سفر را دسترسی به محتوای مذاکرات 
می داند؟« سؤال اصلی اما باید این باشد که 
چرا از حصول یک توافق میان ایران و آمریکا 
می هراسید و حاضرید دست به هرکاری بزنید 

که این توافق حاصل نشود؟

آرمان نوشت : هراس تندروها از برگ برنده دولت!

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت 
فشار  تداوم  علیرغم  گفت:  کشور  ارزی 
تحریم ها، روند صادرات غیر نفتی کشور به 

خوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات 
نیز از طریق سامانه نیما صورت می گیرد و 
شاهد انجام روان تأمین ارز در سامانه نیما 

هستیم.
همتی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص 
تصریح  کشور  غیرنفتی  صادرات  کاهش 
ماه  کرد: صادرات غیرنفتی کشور طی ۸ 
ابتدای امسال نسبت به سال گذشته از نظر 
نرخ های  اصالح  اما  داشته،  افزایش  وزنی 
پایه صادراتی و شفاف سازی میزان اظهار 
صادرات توسط صادرکنندگان باعث کاهش 

ارزش اعالمی صادرات غیر نفتی شده بود؛ 
لذا روند صادرات غیرنفتی کشور رو به رشد 
است و از این بابت نگرانی وجود ندارد. وی 
افزود: علیرغم جو روانی ایجاد شده در بازار 
ارز و نوسانات در این بازار طی هفته های 
اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار از نظر ریال 
ایجاد  موجب  مرکزی  بانک  توسط  ارز  و 
تعادل و آرامش دوباره در بازار ارز شد. همتی 

همچنین با اشاره به کاهش نرخ ماهانه و 
نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در آبان ماه 
گفت: این آمار نشان دهنده موفقیت بانک 
مرکزی در کنترل تورم بوده است و علیرغم 
بازارها  سایر  و  ارز  بازار  در  اخیر  نوسانات 
تالش می کنیم با تداوم آرامش و تعادل بازار 
ارز در سایر بازارها نیز آرامش برقرار و روند 

کاهنده نرخ تورم را ادامه دهیم.

همتی: تورم کاهش یافت

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 فـرشاولین 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 -0938 355 6564

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: 0۹1۵7۲3۵717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

شمارش معکوس برای حذف رمز دوم ثابت
حسین مودی مدیر ستادی بانک کشاورزی گفت: 
چنانچه هنوز از رمز دوم )رمز اینترنتی( ثابت برای 
کارت های بانکی خود استفاده می  نمایید، ضروری 
از  محافظت  و  امنیت  ارتقای  منظور  به  است 
فعالیت های  برابر  در  خود  بانکی  حساب های 
کالهبردارانه و متقلبانه، هر چه سریعتر نسبت به 
فعال سازی رمز دوم پویا برای کارت های بانکی خود 

اقدام فرمایید.

برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف می توانید از 
طریق مراجعه حضوری به شعب، مراجعه به وب سایت 
 بانک کشاورزی و یا تماس با شعب، اقدام نمایید. 
فعال سازی رمز دوم پویا هیچگونه هزینه ای برای 
مشتریان در بر نداشته و این خدمت، هم راستا با 
تجربیات جهانی و با هدف صیانت از دارایی های 
مشتریان بانکی در مقابل فعالیت های کالهبردارانه، 
فراهم شده است.یادآوری می گردد از دی ماه سال 

بانکی  از کارت های  ثابت  ۱۳۹۸، رمز های دوم 
حذف خواهد شد و از این تاریخ به بعد خریدهای 
اینترنتی و پرداخت های نیازمند رمز دوم، با استفاده 
از رمز دوم ثابت امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین با 
توجه به حجم باالی کارت های صادر شده در شبکه 
بانکی، از مشتریان ارجمند تقاضا می شود پویا سازی 
رمزهای دوم کارت های بانکی خود را به روزهای 

پایانی مهلت تعیین شده موکول نکنند.

آگهی مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه 
)اصالحیه نوبت سوم( تاریخ انتشار: ۹۸/۹/۲۵

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )اصالحیه نوبت سوم( راس 
ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ در محل مسجد محمد رسول ا... شهر اسدیه برگزار می شود. از 
 کلیه اعضای محترم تقاضا می شود در مجمع فوق شرکت نمایند. چنانچه عضوی نتواند در جلسه شرکت کند 
می بایست همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه را تحویل بگیرند. حداکثر آرای وکالتی برای هر عضو ۳ رای و برای هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
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