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به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شاردوان محمدرضایی ملکوتی
 )کاسب صنف لوازم یدکی اتومبیل(

  جلسه یادبودی فردا چهارشنبه ۹۸/1۰/4 از ساعت 15 
 الی 1۶ در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد

حضور شما سروران محترم موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده رضایی ملکوتی و سایر بستگان

بقا مختص ذات پاک اوست
چهل روز از رفتن مادری فداکار گذشت
مادری که از جنس برکت و رونق بود

از جنس بخشش و ایثار 
از جنس وضو و نماز اول وقت 

از جنس قرائت قرآن، دعا و تسبیح و رافت بود
برای همه دعا می کرد و مستجاب بود

در چهلمین روز  درگذشت مادر بزرگوارمان

 حاجیه فاطمه سیفی  ) بی بی فاطمه علیخان سیفی نوفرست(
مادر عالیقدر شهید محمد رضا فرهادی 

گرد هم می آییم تا باعث شادی روح آن بزرگواران و آمرزش خود باشیم.
زمان: چهارشنبه ۹۸/1۰/4 ساعت 15/15 الی 1۶/15  مکان: سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی(

خانواده شهید فرهادی و بستگان

خاندان محترم رفوزانفر  و  جناب آاقی دکتر رفید رفوزانفر
حامی محترم رمزک جامع ردمان بیماری اهی خاص
تسلیت و همدردی ما را در فراق استاد گرانقدر 

شاردوان دکتر غضنفر رفوزانفر
 پذیرا باشید. از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت 
واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی 

آرزومندیم.
مرکز جامع درمان بیماری های خاص خراسان جنوبی

جناب آاقی دکتر رفید رفوزانفر
درگذشت بزرگ خاندان

 دکتر غضنفر رفوزانفر
 موجب تاسف و تاثر فراوان گردید، صمیمانه این ضایعه را 
خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما و 
سایر داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 

فرهادی – دکتر سجادی نژاد

پیام استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت »روز ثبت احوال«

بسم ا... الرحمن الرحیم
سوم دی ماه، سالروز نخستین ثبت رسمی و قانونی والدت و 
صدور شناسنامه در ایران است و نامگذاری این روز به عنوان 
»روز ملی ثبت احوال« ، فرصتی مغتنم برای تبیین تالش های 

خدمتگزاران این عرصه است که منشأ خدمات چشمگیری
 در این مرز و بوم بوده اند.

سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع رسمی امور هویتي ایرانیان، 
دستاوردهاي ارزشمندي در زمینه هویت بخشي و صیانت از حقوق شهروندان با ثبت به موقع وقایع 
حیاتي چهارگانه )تولد، وفات، ازدواج و طالق( و احراز هویت در بستر خدمات هویت الکترونیکی  ایجاد 
کرده است. صدور کارت ملی هوشمند، به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک، مورد تاکید و توجه 
دولت بوده و ماحصل این طرح ملی، الکترونیکی شدن تمامی خدمات با مشارکت موثر دستگاه های 

اجرایی خواهد بود که نشانگر تحوالت چشمگیری است که در حوزه ثبت احوال شاهد آن هستیم.
خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و این پهناوری، موجب شده تا کم تراکم ترین استان 
کشور از نظر جمعیتي محسوب شود؛ اگرچه این موضوع، روند توسعه زیرساخت ها و خدمات رسانی 
در استان را با کندی مواجه کرده است، لیکن نیروی انسانی توانمند، تالشگر و نخبه از مزیت های 
برجسته استان خراسان جنوبی است که ما را در مسیر توسعه شتاباِن منطقه، دلگرم و امیدوار می کند.
علیرغم افزایش آسیب های اجتماعی به ویژه طالق در کشور و همچنین شیب فزاینده آن در استان، 
رتبه بیست و نهم خراسان جنوبی در ثبت طالق کشور و رتبه پانزدهم در ازدواج با وجود جمعیت کم، 
نشانگر جایگاه واال و مقدس »نهاد خانواده« میان مردم »فرهنگ مدار« و »خانواده دوست« استان است؛ 
چرا که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، اثرگذارترین کانون تربیتی به شمار رفته و پرداختن 

به این بنای بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی اش، سبب اصالح جامعه و غفلت از آن
 سقوط به ورطه نابودی خواهد بود.

اینجانب فرا رسیدن سالروز »ثبت احوال« و آغاز صد و یکمین سال تاسیس این سازمان را به کلیه 
کارکنان خدوم ثبت احوال در استان خراسان جنوبی، تبریک عرض می نمایم و امیدوارم دستگاه های 
اجرایی مرتبط، با همکاری صمیمانه تالشگران ثبت وقایع حیاتی، در پیشبرد اهداف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی، سیاست های دولت »تدبیر و امید« و ارائه خدمات شایسته به شهروندان
 موفق و سربلند باشند.

 محمدصادق معتمدیان- استاندار خراسان جنوبی

حضور مهنـدس شهـامت
 مد یر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

جهت پاسخگویی تلفنی به سواالت مردم شریف استان
 در مرکز سامد استان سامانه )111( 

امروز سه شنبه 3 دی ماه ۹۸ از ساعت ۹ الی 1۰:3۰ صبح

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.
 کاربر کامپیوتر، کارشناس فروش

واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های ذیل
 تماس حاصل فرمایند.    ۰۹11۶111۶۸4 - ۰5۶322222۸3

قابل توجه بانوان محترم
 اولین آموزشگاه رانندگی بانوان از 

عالقه مندان به آموزش مربیگری دعوت به 
همکاری می نماید. متقاضیان واجد شرایط 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

۰۹15551۸۶45 تماس حاصل نمایند.
آدرس: خیابان فردوسی - پالک 1۸
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فروش یا معاوضه اجناس و سرقفلینی
 فروشگاه لوازم خانگی
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سرمقاله

یلدای خوب، یلدای بد  

* هرم پور
 

یلدا، بهانه ای بود تا در کنار زیبایی های نموِد 
فرهنگ بومی و سنتی و رسوم و آداب زیبای 
ایرانی- استانی، بخشی از آسیب ها هم سری 
صورت  به  دهند!  نشان  خودی  و  بجنبانند 
حداقل  که  مختلفی  دالیل  به  و  اساسی 
برای خودم قابل احترام هستند،  قصد ندارم 
موشکافی کنم یا مصداق بیاورم یا به جای 
حاکم شرع و شیخ راستین و مّلی فرزانه 
واکاوی دالیل  بنشینم و حکم صادر کنم! 
چنین آسیب بزرگی هم بماند برای اهلش و 
جایش و زمانش. همین قدر را بگویم که در 
شهری مثل بیرجند با چنین غنای فرهنگی 
ارزشی، در شهری  و  و چنان واالیی دینی 
که شهر متقیان واقعی و خالصان پاکباخته 
و محبوبان به درگاه حق راه یافته بوده، در 
برای  و چه  انقلبش  برای  که چه  شهری 
دفاع از وطنش و حرمش، شهید داده و جانباز 
و ایثارگر و آزاده تقدیم کرده، خوب نیست 
هر آنچه در پستوی شادی های خانوادگی 
مان می گذرد را به تصویر بکشیم و سوار بر 
رسانه ای مبهم و وسیع و بی آغاز و  پایان، 
توزیع  نماییم. از دیروز در صفحات بعضی 
از شهروندان عزیزم به بهانه یلدا، تصاویری 
از جشن و دورهمی هایشان دیده می شد 
در  نه  گنجید،  می  عقل  ظرف  در  نه  که 
کاسه منطق و ُعرف. خیلی تعجب کردم و 
هزاران بار افسوس خوردم که این تلگرام و 
اینستاگرام، چه ها که بر سر ما نیاورده اند.! 
صدها سال است که دین و آیین و سنت و 
عقل و ذات و شرف ما می گوید حرمت ها 
باید پاس داشته شوند تا حریم ها نشکنند. 
من هم به آزادی فردی بیشتر از آن چیزی 
دارند،  کورکورانه  را  ادعایش  ها  خیلی  که 
معتقدم، اما شکستن حرمت های حجاب و 
برهنه شدن به بهانه یلدا و درجوار نامحرمان 
عکس و تصویر و فیلم گرفتن و احیاناً جامی 
و پیکی و پیاله ای هم به تزیین تصاویر اضافه 
کردن و از همه اسفبارتر، به کرات و فراوانی، 
تصاویرش را به اشتراک گذاشتن، نه آزادی 
است و نه با کلسی و نه عزت و شرف و 
بزرگی. هر چه در قدیم بود، اگر هم بود، در 
خفا بود و خدا هم، چشم بر خفا بسته که او 
ستارالعیوب است؛ هر چند بر عقوبت گناهش 
قسم خورده است. این یکی دوشب، در کنار 
همه زیبایی ها و حرمت داری ها و فرهنگ 
دوستی های بسیار بسیار فراوان همشهریان 
که  کمی  درصد  بودند  ما،  عزیز  بیرجندی 
میانسال  پدری  دیروز،  شکستند.  حرمت 
از خجالت دیده شدن عکس های دختر و 
دامادش به افتضاح ترین وضع در شبکه های 
اجتماعی بیرجند به بهانه دورهمی دوستانه 
یلدا می گفت و اینکه دیگر هیچ یلدایی برایش 
لذت بخش نیست! و عصر دیروز نوه شهیدی 
قسمم می داد که به حرمت خون شهیدشان، 
از چنین  بنویسم و گلیه ای بکنم  چیزی 
بنویسم  باید  آنچه  اسفباری در شهر.  وضع 
ادب همه کسانی  و  و حرمت  رعایت  با  را 
که این روزها چنین خطایی کردند نوشتم، 
 اما حفظ حرمت ها، تغییر نگاه می خواهد 
و تکیه بر حقانیت و بزرگی فرهنگی و صد 
دستگاه  طرف  از  هوشمندانه  تذکری  البته 
چنین  عزیزانی  به  مسئول  نظارتی  های 
آنها  از  بعضی  قضا  بر  دست  که  پروا  بی 
و  جاه  صاحب  و  نامند  صاحب  شهر،  در 
جلل و مقام.... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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تأمین هزینه آزادی ۶ زندانی جرائم غیر عمد

صداوسیما - اعضای هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه استان بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال برای آزادی ۶ زندانی تصویب کردند.مسئول نمایندگی ستاد دیه استان 
گفت: موضوع این ۶ پرونده شامل مهریه ، مسائل مالی و دیه بود.حسین پور افزود: برای آزادی این ۶ زندانی ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون  ۴۷۶ هزار ریال نیاز است که تأمین 

این هزینه در جلسه امروز از محل تسهیلت بانکی، آورده شخصی زندانی و کمک ستاد دیه کشور به تصویب رسید.

)ادامه سرمقاله( یلدای زمستانه، مبارک تان. اما 

عمومی  به  لزومی  چه  را  هایتان  خصوصی 
شدن؟!! چرا سر دست شان می گیرید و چنین 
در  کوچه و بازار جارشان می زنید و فریادشان 
می کنید؟ اگر هوس و شهوت است، بگذارید 
بماند برای هزارتوی محرمانه های خودتان. 
اگر فخر فروشیست، خاک بر سر شمایی که 
در این تنگنای مشکلت اقتصادی، دل فقرا و 
بیچارگان و ندارها را می سوزانید و به پهنای 
مردم  مقدارتان،  بی  های  اشرافیگری  همان 
کاری  را  این  اگر  رنجانید.  را می  مستضعف 
اندکی  شهروندیتان،  و حق  دانید  می  عادی 
انصاف داشته باشید و با دل و روح مردم به 
ویژه جوانان این چنین بازی نکنید و اگر همه 
بها می  بی  و  مقدار  ای کم  را مسخره  چیز 
دانید، تَر و خشک را به تمسخر گناه اجتماعی 
سر  نگران  کنید  باور  نبرید!!   مسلخ  به  تان 
و دست و پا و موی عریان همشهری عزیز 
یا حرمت شکنی او با در دست گرفتن پیاله 
آور  تأسف  برایم  آنچه  نیستم،  مشروب  ای 
است زیر پا لِه شدن فرهنگ ناب بیرجندی 
و عظمت ادب و حرمت ایمانی و واالمقامی 
تقوا و پاکی خانوادگی ما زیر پای بعضی غفلت 
های تازه به دوران رسیده هاست. این ها  همه 
نشانه است. هر عکس، هر تصویر، هر فیلم، 
هر نوشته، حکایت از هزاران تغییر در نوع نگاه 
و سبک زندگی ما دارد. با کارهایمان که این 
برایمان جذاب و خوش سیماست، در  روزها 
حال ساخت جامعه بسیار خطرناکی هستیم که 
خودمان در سال های آینده از شرش در امان 
نخواهیم بود. وقتی اغلب مسئولین و ستادها 
و نهادها و دستگاه های متولی فرهنگ و نشر 
معروفات و نهی از منکرات و نظارت و آموزش 
و  فضای مجازی خوابند، خود ما زیر پوست 
زندگی  و  آزادی  و  شهروندی  حقوق  و  حق 
خصوصی، به زودتر رسیدن سونامی فاجعه بار 

اجتماعی مان کمک نکنیم.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه 
با یادداشت های روزنامه را به شماره 

09304943831 ارسال فرمایید(

     32 44 ۶۶ ۶۶/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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 دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت خاور 
فروغ بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۰۳۹ 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاور فروغ بیرجند )سهامی 
 خاص( روز شنبه 98/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱ صبح در محل سالن آموزش کارخانه کویرتایر

 تشکیل خواهد شد.
از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه مزبور شرکت نمایند.

دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس – تصویب گزارش های مالی سال های 
9۰ تا 9۷ – انتخاب اعضای هیئت تصفیه – تعیین روزنامه برای آگهی های شرکت

عضو هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور فروغ بیرجند )سهامی خاص( 
)نوبت اول( به شماره ثبت ۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۰۳۹ 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور فروغ بیرجند )سهامی خاص( روز شنبه 
98/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن آموزش کارخانه کویرتایر تشکیل خواهد 

شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه مزبور شرکت نمایند.
دستور جلسه: موضوع انحالل شرکت پس از چند سال توقف و تعطیلی.

عضو هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی نانوایان خوشدست کویر بیرجند
جلسه مجمع عمومی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/۱۰/۲۵ در محل مسجد فاطمه زهرا )س( 
حاشیه میدان آزادی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم نمایند و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می 
باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از انتشار آگهی یا 

تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 9۷ – طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی 99 – انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال – انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی – تعیین خط مشی آینده شرکت. 
هیئت مدیره
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155۶1۶181
324۶3354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

هوالعلی االعلی 
دریای حکمت خداوند

 در اندیشه علوی
 شرح نهج البالغه

 در محضر استاد حاج غالمرضا بهنام 

هر هفته چهارشنبه ها
 ساعت 8:۳۰ صبح )ویژه خواهران(
مکتب نرجس علیهاالسالم -طالقانی 1

آگهی تثبیت حدود پالک ۷۲۷- اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای احمد علی ناروئی به وکالت از طرف خانم کبری خراشادی زاده مالک ششدانگ پالک ۷۲۷- اصلی 
بخش یک بیرجند خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به 

مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳98/۱۰/۱8 ساعت ۱۰ صبح در محل این 
واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس حکیم نزاری ۲۱- پالک ۱۴ حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت نشاط آوران خدمت صادق )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹8/۰۶/۰۹ به شماره ثبت ۶۰۳۶ به شناسه ملی 
۱۴۰۰858۱۹5۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلصه آن به شرح زیر جهت اطلع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت : انجام خدمات عمومی شامل امور مربوط به خدمات و تامین نمودن نیروی انسانی جهت ادارات و موسسات ، تنظیفات، 
تایپ و تکثیر ، پاسخ گویی تلفن، آشپزخانه و رستوران و طبخ غذا ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات اداری و موسسات ، 
ابنیه و راه ، سخت افزار، نرم افزار )به جز نرم افزارهای رسانه ای ، رسانه پرداز ، قرآنی، مذهبی و فرهنگی( ، حمل و نقل و جابه 
جایی مسافر درون شهری ، انجام پروژه های توسعه فضای سبز و باغبانی، خدمات شهری و کشاورزی و شرکت در مناقصات و 
مزایدات در رابطه با موضوع فعالیت شرکت )فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی( ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( خدمات مربوط به امور اداری و دفتری ارگان های خصوصی و دولتی 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 حکیم نزاری ، کوچه ))کاهنی(( ، کوچه حکیم نزاری۱2]شهیدمحمدظفرهادی[ 
، پلک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۴۷۹۳۷۳۹ 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 ۷۹ مورخ ۱۳۹8/۰5/2۳ نزد بانک بانک سپه شعبه مدرس بیرجند با کد ۱۶۳۴۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: خانم صغری حسینی به شماره ملی ۰۶5۰5۱۰8۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای مجید کارگر به 
شماره ملی ۰۶5۱8۴5۰۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم سمیه عاشورنژاد کرد محله به شماره ملی 
2۶۴۹8۷۷۷۱5 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 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 اسلمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای خانم سمیه عاشورنژاد کرد محله )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه . بازرسان: خانم زهرا کارگر به شماره ملی ۰۶5۰۹۹۴۹۳۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه 
سلیمانی به شماره ملی ۰۹۰252۴۳۴8 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 )696642(

به لطف خداوند متعال و همت خیرین محترم
 پروژه ساخت و ساز مسجد و فاطمیه روستای زردان آغاز گردید  

از واقفین و خیرین محترم تقاضا می گردد در ساخت اماکن خیر ما را یاری رسانند

تلفن تماس: 09153۶3۶488

شماره حساب 34031245۷09101 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه میدان قدس بیرجند به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

شماره کارت ۶0۶3۷3۷0028234۶4 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
 به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0912 0338  915 / 1،450،000 
 0912 0338  91۶ / 1،450،000 
 0912 0338  91۷ / 1،450،000 
 0912 0338  920 / 1،450،000 
   0912 031  1382/ 1،390،000 
  0912 031  138۷/ 1،390،000

  0912 031 1389/ 1،390،000
  0912 031  1392/ 1،390،000
  0912 031  1394/ 1،390،000
  0912 038  1319/ 1،350،000
  0912 038  1321/ 1،350،000
  0912 038  1322/ 1،350،000

  0912 038  1323/ 1،350،000
  0912 038  1324/ 1،350،000
  0912 038  1325/ 1،350،000
  0912 038  132۶/ 1،350،000
  0912 038  132۷/ 1،350،000
  0912 038  1328/ 1،350،000

  0912 038  1329 / 1،350،000
  0912 038  1332 / 1،350،000
  0912 038  1334 / 1،350،000
  0912 038  1335 / 1،350،000
  0912 038  133۷ / 1،350،000
  0912 038  1339 / 1،350،000

  0912 038  1341 / 1،400،000
  0912 038  1342 / 1،350،000
  0912 038  1345 / 1،350،000
  0912 032  0152 / 1،280،000
  0912 032  0153 / 1،280،000
  0912 032  0154 / 1،280،000

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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

200 میلیارد؛ هدیه وزیر گردشگری
مهدی آبادی-  استاندار گفت: در سفر هفته 
آینده وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری به استان 2۰۰ میلیارد سرمایه 
گذاری در بخش گردشگری استان قطعی 
صمیمانه  نشست  دیروز  عصر  شود.  می 
استاندار  با  استان  فعاالن حوزه گردشگری 
خراسان جنوبی برگزار شد. استاندار در این 
گردشگری،  بخش  اینکه  بیان  با  نشست 
صنایع دستی و میراث فرهنگی از پیشران 
های توسعه استان است، افزود:  جهت گیری 
برنامه های این حوزه باید براساس سیاست 
های کلن نظام می باشد که به تایید مقام 
معظم رهبری و سران نظام رسیده است. 
مقام  عالی دولت در استان با اشاره به ثبت ۶۰ 
جاذبه طبیعی در خراسان جنوبی، تصریح کرد: 
حدود ۱۶۰۰ اثر در استان وجود دارد که در کل 
خراسان جنوبی پراکنده می باشد. معتمدیان با 
بیان اینکه باید ظرفیت های استان شناسایی 
ظرفیت  نشدن  معرفی  کرد:  عنوان  شود، 
ها و پتانسیل های در حوزه گردشگری از 
مشکلت خراسان جنوبی بوده که باید این 
ظرفیت ها به مردم معرفی شود. وی اضافه 

کرد: نیمی از مردم استان از توانمندی ها و 
قابلیت های گردشگری شهرستان ها آشنایی 
ندارند که معرفی این توانمندی ها باید در 
دستور کار قرار گیرد. استاندار گردشگری را 
صنعت نوپایی در استان دانست و ادامه داد: 
دغدغه ها و موانع فرهنگی جزء ملزومات 

کارها است و باید رعایت و به خطوط قرمز 
نیز احترام گذاشته شود.

هیچ کس  با ولنگاری موافق نیست
 استاندار ادامه داد: در شورای فرهنگ عمومی 
بسته فرهنگی الحاق شود که سند توسعه 
گردشگری نیز در آن دیده شود. وی با بیان 
اینکه هیچ کسی با ولنگاری موافق نیست، 

گفت: باید نگرانی ها در این زمینه مدیریت 
توریست  ورود  با  احتمالی  های  آسیب  و 
های خارجی نیز شناسایی شود.  معتمدیان 
با اشاره به عزم ملی برای شناسایی ظرفیت 
های گردشگری استان، افزود: سند چشم انداز 

گردشگری تدوین شده است

9 خرداد روز خراسان جنوبی
خرداد   ۹ کشور  تقویم  در  گفت:  استاندار 
که   شده   پیشنهاد  جنوبی  خراسان  روز 
توانمندی  شناخت  برای  تلشیم  در 
پایتخت  در  استان  های  ظرفیت  و  ها 
نمایشگاهی برپا کنیم.. معتمدیان با اشاره 
و  یزد  استان های  با  تفاهم نامه  انعقاد  به 
سیستان و بلوچستان، اضافه کرد: افزایش 

تعاملت با استان های همجوار تاثیر زیادی 
در توسعه خراسان جنوبی دارد. استاندار از 
راه اندازی تور گردشگری خبرنگاران ملی 
خبر داد و اضافه کرد: برای معرفی جاذبه 
ها و ظرفیت های گردشگری استان  این 

برنامه تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. 

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با صندوق 
برای  وام  فقره  گفت: 5۰  مهر،  کارآفرینی 
بومگردی تا سقف 25۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده که فعاالن این حوزه می توانند از 

ظرفیت های آن استفاده کنند.

موافقت با تولید محتوا ی گردشگری
از سرمایه  مدیرکل دفتر جذب و حمایت 

نشست  این  در  نیز  استانداری   گذاری 
حوزه  در  فکر  اتاق  تشکیل  به  اشاره  با 
تولید  آینده  سال  در  گفت:  گردشگری، 
محتوا در بخش گردشگری مورد موافقت 
قرار گرفته است. جرجانی با اشاره به تقویم 
گردشگری، افزود: پتانسیل ها و جاذبه های 
تقویم  این  به  توجه  با  استان  گردشگری 
معرفی خواهد شد. وی اضافه کرد: فعاالن 
حوزه گردشگری در سامانه رصد استعلمات 
ثبت نام کنند و مجوزهای خود را در آنجا 
به ثبت برساند تا از طریق این سامانه روند 

استعلمات آنها را پیگیری کنیم.

گالیه های فعاالن گردشگری
در این نشست صمیمی انتقاد از موازی کاری 
اعطای  مجوز،  اخذ  در  تسهیل  فرهنگی، 
تسهیلت به فعاالن حوزه گردشگری،  هزینه 
باالی گردشگری، بدهکاری دستگاه های 
اجرایی و ناهناهنگی ها بین سازمان های 
دولتی و بخش خصوصی از مهم ترین نکات 
فعاالن این حوزه بود که مشروح این نکات 

و مطالبات ، در شماره آینده منتشر می شود.

ری
 اکب

س :
عک

۳۵ واحد صنفی متخلف تعطیل شدتهاتر کاال مشکالت تبادل ارزی با پاکستان را مرتفع می کند

مهر- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
گفت: می توان از طریق تهاتر و واردات در مقابل صادرات 
مشکل تبادل ارزی با کشور پاکستان را تسهیل کرد.خیریه 
صبح دوشنبه در نشست مشترک دبیرخانه های شورای 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اینکه از 
کشور پاکستان محصوالت استراتژیکی چون برنج و 
ذرت وارد می شود، می توان از طریق تهاتر و واردات 
در مقابل صادرات محصوالتی چون زرشک ، زعفران 
و ... تبادل ارزی را تسهیل کرد. خیریه با تبیین ظرفیت 

خراسان جنوبی در حوزه تولید گوشت سفید و گوشت 
طیور یادآور شد: ۷5 درصد گوشت سفید تولید شده در 
خراسان جنوبی مازاد بر نیاز مردم استان است کهاین هم 

یکی از پتانسیل های صادراتی است.

رئیس اتاق اصناف استان از نظارت بر هزار و ۳۰۰ 
واحد صنفی در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: ۳5 
واحد صنفی متخلف در این بازدیدها تعطیل شد. به 
گزارش مهر، علیزاده بیرجندی بیان کرد: با توجه به 
شرایط حاکم بر بازار، تیم های نظارتی به طور مستمر 

بر بازار نظارت می کنند. 
وی افزود: جلوگیری از تخلف هایی مانند گران فروشی، 
کم فروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر اهداف این 
نظارت ها است.رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تیم های 
بازرسی روزانه بیش از ۴5 مورد بازرسی دارند، ادامه داد: 

طی این بازدیدها ۳2۰ اخطاریه کتبی برای واحدهای 
متخلف صادر شده است. بنا به گفته علیزاده بیرجندی 
تخلف اکثر واحدهای صنفی در یک ماه گذشته نداشتن 

پروانه فعالیت بوده است.

مونسان هفته آینده به خراسان جنوبی سفر می کند
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اعالم کاالبرگ نفت سفید برای خانوارهای استان خراسان جنوبی

صداوسیما- شماره جدید کاالبرگ نفت سفید برای خانوارهای خراسان جنوبی اعالم شد. شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه استان اعالم کرد: کاالبرگ های 3۰2 برای خانوار های یک و 2 نفره، 2۰2  برای 
خانوار های 3 و 4 نفره، 5۰2 برای خانوار های 5 و 6 نفره و 1۰2 برای خانوارهای ۷ نفر به باال برای دریافت 6۰۰ لیتر نفت سفید تا 29 اسفند برای عرضه در فروشندگی ها، دارای اعتبار است. کاالبرگ اعالم شده 

مختص خانوار های ساکن در مناطقی است که از گاز طبیعی )عدم نصب علمک در درب منزل مسکونی( برخوردار نیست و تحویل سوخت به این خانوار ها منوط به ثبت نام در سامانه جدید تجارت آسان است.
ورودی  برای  تر  هر چه سریع  لطفا 
خیابان سپیده از تقاطع محالتی فکری 
بردارند به هنگام شب به دلیل عدم 
دید، بدلیل دیوار خانه مخروبه ورودی 
خیابان شاهد حادثه دلخراشی نباشیم.
99۰...۷۰5
از شهرداری تشکر می کنم، جلوی اتباع 
خارجی را  بازگذاشتن. روزای جمعه بازار 
بیرجند میشه بازار دستفروشان و اتباع 
خارجی که دارن ضربه میزنن به کسبه. 
عوارض  گرفتن  درعوض  شهرداری 
سرسام آور، دستفروشان را جمع آوری 
کنن تا خود کسبه دست به کار نشدیم.
915...123

از  شهر  از  نقطه   9 در  خوشبختانه 
موقوفات آب لوله، سقاخانه برداشت آب 
شیرین گذاشتن ولی متأسفانه مثل کم 
لطفی شهرداری نسبت به زیباسازی و 
آسفالت سجادشهر، مسئولین ذیربط در 
این خصوص نیز نسبت به این قسمت  
از شهر بی لطفی کرده و یا جزو شهر 
محسوب نکردن لطفا از محل اعتبارات 
آن موقوفات برای سجادشهر یا سپیده 
نیز، سقاخانه ها رو به عدد 1۰ برسانید.
915...۰19
برادران زحمتکش  از  سالم خواستم 
کالنتری توحید وکالنتری کارگران و 
دوستان آگاهی کمال تشکروقدردانی 
داشته باشم، درموردپیداکردن ماشینم 
در همان ساعات اولیه که به سرقت 
رفته بود و پیداکردن دزدها و وسایل 
مسروقه درمدت 48ساعت. مرحبا به 

هوش و زکاوت و غیرتتان. 
915...123
برای  ای  قطعه  آرامستان  تو  اینکه 
هنرمندان ایجاد بشه بنظر خیلی خوبه. 
ولی خواهشا تو بحث خونه آخرت دیگه 
تفاوت های غنی و فقیر رو بزاریم کنار. 
قطعه هنرمند و غیرهنرمند نداره دیگه. با 
اینکار طبیعیه که بیشتر تمرکز شهرداری 
میره سمت قطعه هنرمندان و باز تبعیض.
939...216

از اداره برق میخواهیم همه جای شهر 
بلوار  ببینند حاشیه  به یک چشم  رو 
زعفرانیه در جنوب شهر شبها چراغانیه 
سه ردیف المپ جدید جفتی برای عبور 
و مرور افراد و ماشین ها روشنند. ولی 
در مرکز شهر در خیابان های بهشتی  
و طالقانی که بیشترین ترافیک را دارا 

هستند نور کافی وجود ندارد.
915...423
از نیروهای شرکتی طرح تحول نظام 
سالمت هستم که هنوز حقوق آبان را 
دریافت نکرده ام آذر هم به پایان رسید.
یک شهروند

1۰ ماه است که از ترمیم جاده روستای 
زنوک خوسف خبری نیست. این مشکل 
مردم  و حتی  دهیاری، شورا  از طرف 
پیگیری شده است اما دریغ از توجه و 
مسئوالن فقط قول می دهند. آخرین 
دفعه قرار شد بعد از ماه صفر مرمت شود. 

ولی هنوز خبری نیست.
یک شهروند
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پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

صداقت و روراستی
هم خوب چیزیه!

با تشکر که ستون دیدگاه  آوا سالم 
رو  حرفاشون  مردم  که  گذاشتین  رو 
بزنن بلکه خالی بشن و از غصه دق 
نکنن خواستم دو کلمه حرف حساب با 
مسئوالن کشوری بزنم  از 3 بزرگواری 
که در شورای هماهنگی رؤسای قوا 
و  بررسی  رو  بنزین  قیمت  افزایش 
تأیید کردن تا نمایندگان محترمی که 
باالخره روی صندلی های گرم و نرم 
مجلس اوقات خوشی را می گذرانند 
و مسئولینی هم که خیالشون نیست.  
قدر  من  که  بگم  چیزی  هر  از  قبل 
زحمات دولت تو این یک سال گذشته 
تو استان رو می فهمم و انصافا دمشون 
گرم سنگ تمام گذاشتن و کارایی رو 
کردن که از اول انقالب تا االن با این 
حجم و سرعت سابقه نداشت که خدا 
حفظ کنه این استاندار و معاونینش رو 
که آبروی نظام و انقالب رو با اقدامات 
خوبشون خریدن اما حرف من اینه که 
مسئولین باید با مردم روراست و صادق 
باشند.  روزی که قیمت بنزین رو بردن 
باال شبکه 1 یک نفر می گفت قیمت 
ها باال نمیره شبکه 2 می گفت مطمئن 
باشین شبکه 3 توش قسم می خوردن 
هستند  مطمئن  و  ره  نمی  باال  که 
روزنامه ها هر روز از گشت کنترلی و 
بررسی بازار و ...  می نوشتند اما من یه 
سؤال دارم پس چرا قیمت ها باال رفت؟ 
خودمم جوابشو می دم چون قرار بود 
بره باال و فقط این یه بازی با روان مردم 
بود.  آقایان سالم ما رو به بزرگوارانی که 
در سطح ملی تصمیم می گیرند برسانید 
بفرمائید اگر نمی دانستید که با افزایش 
ره می  باال  ها  قیمت  بنزین   قیمت 
 و آنقدر با اطمینان می گفتید قیمت ها
تغییر نمی کنه که وای به حال ما با 
این تحلیل ها و آینده نگری شما و 
خوش به حال مملکتی که شما تصمیم 
گیرانش هستید و اما اگر می دانستید 
که من هم معتقدم می دانستید خدا از 
شما بگذرد که به مردم دروغ نگویید و 
به روح و روان مردم بازی نکنید.  حاال 
می فهمم که رابطه مسئولین با ملت 
روراستی  و  صداقت  واال  چی!  یعنی 

خوب چیزیه که شما ندارین متأسفانه.
س . د از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

عناب   سحرآمیز
محمودآبادی- محققان مرکز آموزش 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 
خراسان جنوبی موفق به تولید دو نوع 
ژنوتیپ عناب با قابلیت های منحصر 
به فرد در استان شدند.یکی از محققان 
گروه پژوهشی این عناب در این باره 
به آوای خراسان جنوبی گفت: شروع 
تحقیق برای دستیابی به این نوع خاص 
عناب از سال 1388 بود، تحقیقی که 
حدود 1۰ سال طول کشید اما در نهایت 
نوع خاصی از عناب را ارائه کرد.هادی 
زراعتگر که امسال به عنوان پژوهشگر 
برتر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی استان معرفی شد معتقد است 
این نوع خاص عناب که به عناب های 
سیوجان و ماژان نیز شهرت گرفته در 
مقایسه با دیگر عناب ها قابلیت های 
باال،  قند  میزان  وی  دارد.  تری  ویژه 
قابلیت تازه خوری عناب، قابلیت خشک 
خوری مطلوب را از جمله ویژگی های 
لحاظ  به  که  کرد  عنوان  عناب  این 
ظاهری نیز نسبت به دیگر عناب ها 
مرغوب تر و درشت تر است. وی ادامه 
داد: عالوه بر خصوصیات گفته شده 
نسبت گوشت به هسته در مقایسه با 
دیگر ارقام بسیار بیشتر است، عالوه 
بر این داشتن بذر جنین دار این عناب 
است. ارزشمند  بسیار  محققان  برای 
زراعتگر با توجه به ورود برخی از ارقام 
عناب چینی به کشور تأکید کرد: این 
ارقام بدون نظر کارشناسان و محققان 
و از مبادی غیر قانونی وارد کشور شده 
است، بنابراین نیاز به بررسی و توجه 
هستیم. خصوص  این  در  تر  جدی 

خبر ویژه

بسته پیشنهادی مدیرکل ورزش و جوانان استان در حمایت از تنها نماینده استان در رقابت های المپیک توکیو

تصمیم کبری  برای “نجمه”
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  محمودآبادی- 
خراسان جنوبی برای حمایت از نجمه خدمتی 
تنها نماینده استان در رقابت های توکیو یک 
بسته حمایت مشارکتی آماده کرده که نیاز به 
همکاری شورا و شهرداری بیرجند دارد. چهارم 
اردیبهشت امسال نجمه خدمتی در فینال 
تفنگ بادی رقابت های تیراندازی جام جهانی 
چین و کسب سهمیه المپیک پنجم شد و 

اولین سهمیه المپیک را در تیراندازی گرفت.
رسانه های آن روز در تشریخ خبر نوشتند: در 
روز نخست رقابت های تیراندازی جام جهانی و 
کسب سهمیه المپیک، نجمه خدمتی در فینال 
تفنگ بادی با رکورد 186.6 در رده پنجم قرار 
گرفت و بنابر اعالم فدراسیون تیراندازی، اولین 
سهمیه المپیک توکیو را برای ایران کسب کرد. 
این ورزشکار قهرمان بارها در مصاحبه های 
گوناگون از شرایط تمرین ها و هزینه هایی 
که برای قهرمانی اش می شود سخن گفته و 
البته بارها پای درد و دل هایش و حمایت های 
مسئوالن که می نشستی ناگفته هایی داشت 

که در هر زمان متفاوت بود.

چراغ  توانست  نیز  امسال  خدمتی  نجمه 
کاروان ورزش ایران برای ورود به بازی های 
المپیک 2۰2۰ روشن کند. این برای دومین 
بار است که خدمتی حضور در رویداد بزرگ 
المپیک را تجربه خواهد کرد.  او در المپیک 
2۰16 ریودوژانیرو نیز حاضر بود که به عنوان 
هشتمی تفنگ بادی 1۰ متر دست یافت. 
نجمه سهمیه المپیک ریو را با کسب عنوان 
سومی در جام جهانی جمهوری آذربایجان 
به دست آورد. او بعد از کسب این موفقیت 
گفت: “تالش هایم را بیشتر خواهم کرد تا در 
المپیک 2۰2۰ توکیو بهترین نتیجه را کسب 
کنم. خیلی خوشحالم که با تالش و تمرینات 
مستمر توانستم به این موفقیت برسم. در 
همین جا از ریاست فدراسیون تیراندازی، کادر 
فنی، مربیان و همه کسانی که در این راه به 

من کمک کردند، تشکر می کنم”.
حال سوال اینجاست. استان خراسان جنوبی 
برای چنین ورزشکارانی چه تفاوت هایی 
معنوی  و  مالی  قائل است؟ حمایت های 
آفرین  افتخار  بانوی  این  برای  حد  تا چه 

بیرجندی آماده شده است؟
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز از 

وجود این ورزشکار پر افتخار در استان خرسند 
است. عزیزی معتقد است چنین ورزشکارانی 

را باید از همه جهت حمایت کرد براین اساس 
او الیحه ی حمایتی تنظیم کرده که به زودی 

منتشر می کند وی اضافه کرد: برای حمایت 
از نجمه خدمتی تنها نماینده استان در رقابت 

های توکیو پیشنهادات و طرح هایی را آماده 
کرده ایم که برای مشارکت به شورای شهر 
بیرجند ارائه خواهد شد. پیشنهادات عزیزی 
شامل مبالغی برای تقدیر کسب مدال بود تا 
هدیه ای بابت افتخار حضور خدمتی در بازی 
های توکیو که باید بعد از برگزاری بازی های 

2۰2۰ به او داده شود.
این  است  امیدوار  استان  ورزش  کل  مدیر 
بسته ی حمایتی اش بتواند باعث ترغیب 
دیگر ورزشکاران و قهرمانان استان شود.وی 
معتقد است در هر شهرستان از سوی شورا 
و شهرداری آن شهرستان باید برای حمایت 
از قهرمانان ورزشی شان برنامه هایی وجود 
داشته باشد. نجمه خدمتی ورزشکار ایرانی 
اهل شهر بیرجند و عضو تیم ملی تیراندازی 
زنان ایران است. وی در مسابقات تیراندازی 
جام جهانی و کسب سهمیه المپیک با حضور 
588 ورزشکار از 6۷ کشور جهان از 3 تا 9 
اردیبهشت ماه در پکن برگزار شد، توانست 
نخستین سهمیه المپیک تابستانی 2۰2۰ را 

برای ایران به دست بیاورد.
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انجمن ورزشی برای 15 هزار بازنشسته استان راه اندازی می شود

فرش استان با برند امداد در مسیر جهانی شدن

ورزشی  های  انجمن  محمودآبادی- 
بازنشستگان در استان راه اندازی می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان در مراسم تجلیل 
از فعاالن “ طرح ملی تابستانه با ورزش” 
گفت: 15 هزار بازنشسته در خراسان جنوبی 
زندگی می کنند اما ساختار ویژه ای برای 
شده  ریزی  برنامه  اما  نداریم  بازنشستگان 
برای اولین بار در کشور انجمن های ورزشی 
بازنشستگان در خراسان جنوبی راه اندازی 

های  رقابت  دوره  اولین  از  عزیزی  شود. 
بازنشستگان دستگاه های اجرایی خبرداد و 
افزود: یکی از اهداف ما توسعه تعامالت گرم 
در بین خانواده ها و رفع شکاف بین نسلی 
است. وی یادآورشد: دو سانس استخر، 5۰ 
برای  ورزشی  های  سالن  تخفیف   درصد 

بازنشستگان در نظر گرفتیم.
وی از خانه دار شدن هیئت بیماران خاص در 
دهه فجر سال جاری خبرداد و گفت: ما باید 

به جامعه سالمندان، بیماران خاص و جانبازان 
خدمات ویژه ای ارائه دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان در این مراسم با اشاره 
به اینکه شهرداری ها نقش مهمی در اجرای 
ورزش های همگانی دارند گفت: اگر بخواهیم 
ورزش های همگانی در شهر و استانمان رونق 
بگیرد باید شهرداری و شورای شهر به طور 
ویژه به این موضوع ورود کنند. عزیزی افزود: 
یکی از 9 طرح ملی وزارت ورزش و جوانان 

طرح تابستانه با ورزش بود که در این زمینه 
نگاه و رویکرد وزارت، ترویج نشاط اجتماعی 

همراه با ورزش همگانی است.
وی با اشاره به اینکه در طرح ملی تابستانه با 
ورزش، خراسان جنوبی جزو استان های برتر 
معرفی شده ادامه داد: این طرح در تابستان 
سال جاری در 11 شهرستان با 144 ایستگاه 
فرهنگی، ورزشی و شرکت 65 هزار و 222 
نفر از مردم استان برگزار شد. مدیرکل ورزش 

مسئوالن  نگاه  براینکه  تأکید  با  جوانان  و 
شهرستانی هم نقش بسزایی در اجرای طرح 
گفت:  است  داشته  ورزش  با  تابستانه  ملی 
ورزش به عنوان مهمترین عنصر و مؤلفه 
توانسته مشارکت اجتماعی را ارتقا ببخشد.در 
پایان این مراسم فعالین طرح تابستانه با ورزش 
تجلیل شدند، که شهرستان بشرویه مقام سوم، 
شهرستان طبس مقام دوم و شهرستان قائنات 

مقام اول را کسب کردند.

گروه خبر-معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار در جلسه بررسی ثبت برند جهانی 
فرش کمیته امداد که با حضور مشاور دفتر 
منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی 
ثبت مالکیت معنوی قوه قضائیه و نماینده 
موسسه توسعه و نوآوری کره جنوبی )وایپو( 
گفت: 21 مورد فرش در سراسر ایران برند 
کسب کرده که 2 مورد برند فرش مود و 
است.  از خراسان جنوبی، جهانی  قهستان 
عابدی افزود: همانطور که شرکت صنعت 
اقدام  کشور  کالن  سطح  در  امداد  آفرین 
شایسته ای برای فروش محصوالت فرش 
استان انجام داد، خرسند هستیم که فرش 
خراسان جنوبی با 2 برند جهانی مدنظر قرار 

گرفته است. رئیس مرکز مالکیت معنوی قوه 
قضائیه کشور هم گفت: قوانین حوزه مالکیت 
معنوی به روز است و عضو اکثر کنوانسیون های 
بین المللی هستیم لذا می توانیم از این ظرفیت 
برای ثبت جهانی عالیم تجاری، اختراعات و 
نشانه های جغرافیایی استفاده کنیم. کیانی افزود: 
نشانه های متعدد به ویژه در حوزه فرش متعلق 
به خراسان جنوبی بوده و جای عناب، زرشک 
و زعفران هم در حوزه نشان جغرافیایی خالی 
است. وی گفت: برنامه پنج ساله  تجاری سازی 
محصوالت ایرانی از شهریور سال گذشته با 
همکاری مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت 
اسناد و امالک و سازمان جهانی ثبت مالکیت 
معنوی امضا شده که شرکت توسعه و نوآوری 

کره جنوبی نیز حامی این حوزه است.
 مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان کمیته 

امداد نیز با اشاره به اجرای پروژه توانمندسازی 
فرش دستباف گفت: پروژه توانمند سازی فرش 

دستباف در کشور برای اولین بار از خراسان 
جنوبی آغاز می شود و این نشان تاییدیه فرش 
از ورود کشورهای رقیب در این حوزه به نام 
ایران جلوگیری می کند. ابراهیمی علویجه 
ادامه داد: همچنین این پروژه باعث می شود 
دوستداران فرش دستباف ایرانی از طریق این 
نشان تاییدیه راحت تر و بهتر از فرش استفاده 
کنند. کوانگ مین، نماینده مؤسسه توسعه و 
نوآوری کره جنوبی )وایپو( هدف از استراتژی 
مدنظر  کاالهای  بازار  ارتقای  را  برندسازی 
اعالم کرد و گفت: برای موضوع فرش ایران 
با همکاری کمیته امداد اوایل سال آینده بحث 
برندسازی نهایی خواهد شد که در کنار آن 

استراتژی برندسازی نیز معرفی می شود.

کیوان  برداران  بهره  تاسیساتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 2355  شماره  به  خاص(  )سهامی 
1۰36۰۰4۰641 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 فوق العاده مورخ 1398/۰4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آدرس شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس: استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
 بیرجند، محله دشت علی آباد ، کوچه نارنج3 ، خیابان نارنج ، 
پالک ۰ ، ساختمان آموزش و پرورش بلوک 2 ، طبقه 

هشتم ، واحد 1 کدپستی 9۷1۷43۷۷91 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

 خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )696641(

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

هفته آینده با حضور جناب آقای محمدی
مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424
ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201
و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال به آدرس شهدا 8 
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی سرآمد خدمتان شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5614 و شناسه ملی 14۰۰69869۰۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/۰8/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای یاسر اکبری به کد ملی 
۰64۰25۷224 و خانم عصمت دستگردی به شماره ملی ۰65236۰696 و آقای حسن اکبری به شماره ملی ۰65235۰9۰9 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . 2 - آقای صادق اکبری به شماره ملی ۰653165811 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای محمد اکبری به شمار ملی ۰653233531 عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )696737(

سرآمد  پشتیبانی  و  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 5614  شماره  به  )سهامی خاص(  خدمتان شرق 
استناد صورتجلسه  به  و شناسه ملی 14۰۰69869۰۰ 
هیئت مدیره مورخ 1398/۰8/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای یاسر اکبری به کد ملی ۰64۰25۷224 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم عصمت 
دستگردی به شماره ملی ۰65236۰696 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اکبری به شماره ملی 
۰65235۰9۰9 سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و 
اداری با امضای آقای یاسر اکبری )مدیر عامل( به اتفاق 
رئیس هیئت  )نایب  خانم عصمت دستگردی  امضای 
مدیره( و درغیاب خانم عصمت دستگردی )نایب رئیس 
هیئت مدیره( با امضای آقای حسن اکبری )عضو هیئت 

مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )697230(

تاسیس شرکت فرو آلیاژ متحد شرق آسیا )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/۰6/13 به شماره ثبت 6۰45 به شناسه ملی 
14۰۰85961۷4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: تولید، انواع تسمه های فوالدی ، تسمه گالوانیزه ، نبشی فوالدی ، انواع میلگرد ، نورد انواع لوله های فوالدی و چدنی و 
انجام کلیه امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی اکتشاف واستخراج وبهره برداری انواع مواد معدنی وکانی اعم از فلزی وغیر 
فلزی به جز اکتشاف و استخراج و بهره برداری معادن نفت و گاز پتروشیمی فرآوری کلیه مواد معدنی و ایجاد صنایع معدنی و 
فلزی وابسته به آن صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز فعالیت درکلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی و مشاوره در خصوص 
امور بازرگانی صدور اسناد فروش ثبت وسفارش وسرمایه گذاری وجذب سرمایه ومشارکت درپروژه های مختلف صنعتی 
عمرانی معدنی وحمل و نقل درون شهری ، اخذ نمایندگی به متقاضیان داخل و خارج از کشور و حضور در نمایشگاه های 
بین المللی داخلی و خارجی جهت ارائه محصوالت تولیدی برگزاری تورهای نمایشگاهی تجاری وچند منظوره برای بازرگانان 
وتجار )به جز برگزاری نمایشگاه های مد ولباس ونمایشگاه قرآنی ومدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی ( ، انعقاد قرارداد و 
عقود اسالمی با مراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از بانک ها و ترخیص و مشاوره در 
امور گمرکی انبارداری بسته بندی و ارائه مشاوره در زمینه راه اندازی کارخانجات تولیدی وصنعتی واردات و صادرات و مونتاژ 
ماشین آالت صنعتی و لوازم ساختمانی وتولید کلیه کاالهای مجاز ، تاسیس فروشگاه و نمایشگاه جهت فرآورده های تولیدی 
در رابطه با موضوع شرکت و شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و عقد قرارداد 
 با آنها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، دهستان خوسف ، آبادی شهرک صنعتی شهید رحمانی)ش2(، 
شهرک صنعتی شهید رحمانی ، خیابان نسترن ، کوچه نسترن 1۰ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 9۷351۷2113 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای جن فو به شماره فراگیر 
1165889۰6 دارنده 51۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هایفنگ ژانگ به شماره فراگیر 12۰92۰186 دارنده 49۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای جن فو به شماره فراگیر 1165889۰6 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و آقای هایفنگ ژانگ به شماره فراگیر 12۰92۰186 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
 اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )697291(
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خواص آناناس 
برای سالمتی

آناناس خاصیت ضد التهابی بسیار قوی دارد و 
می تواند خطر ابتال به حمله قلبی و سکته مغزی را 
در افراد کاهش دهد، همچنین سبب افزایش قدرت 

باروری در زوجین می شود. آناناس را می توان به 
همراه تمام وعده های غذایی مصرف کرده و از 
خواص آن بهره مند شد، مواد مغذی موجود در آن 
می تواند باعث تقویت بدن و جلوگیری از ابتال به 

انواع بیماری ها شود.

خواص یک لیوان
 آب هویج 

تقویت بینایی از مهمترین خواص آب هویج است 
زیرا بتا کاروتن، لوتئین و زیخانتین همگی جلوی 
کاهش دید در اثر پیری را می گیرند. آب هویچ 

یک عامل ضد سرطان است. ماده کاروتنوید خطر 
سرطان به ویژه خطر سرطان مثانه، پروستات، روده 
بزرگ و سینه را کاهش می دهد. آب هویج حاوی 
موادی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کنند. در مقابل خطر رادیکال های آزاد، عفونت 

و باکتری های زیانبار   بدن را محافظت می کند.

نکات مهمی که باید درباره
 آجیل بدانید

نگهداری آجیل و خشکبار در مکان های مرطوب، 
موجب کپک زدگی و قارچ زدگی آن ها می شود 
که موجب تغییر شکل ظاهری، بو و طعم نامطبوع 

می شود و در اثر ترشح بعضی از سموم ، عوارض 
مختلفی در مصرف کننده ایجاد می کند. درمانگران 
طب سنتی معتقدند برای درمان ریفالکس معده و 
تسکین آن از آجیل استفاده کرد فقط کافی است 
افراد مبتال به ریفالکس معده روزانه 2 عدد گردو 

مصرف کنند.

مضرات برنج
 پخته مانده

مصرف برنج پخته مانده اشتباه بزرگی است که 
ممکن است خطرات جبران ناپذیری را ایجاد کنند. 
توصیه می شود هرگز برنج پخته مانده را مصرف 

نکنید! هرگز نباید برنج پخته شده که در فضای 
آزاد به مدت چندین ساعت مانده است را مصرف 
کرد چرا که در برنج مانده، باکتری به نام “باسیلوس 
سرئوس” رشد می کند که خطرناک است. مواد 
گرفتگی  موجب  باکتری  این  از  حاصل  سمی 

عضالت اسهال و تهوع شدید می شود.

برای کاهش سردرد و میگرن
 از چوب دارچین استفاده کنید

یکی از فواید دارچین درمان سردرد است. خواص 
با  درد  سر  مخصوصا  درد  کاهش  در  دارچین 
کاهش  برای  است.  برابر  بروفن  های  قرص 

سردرد و میگرن مقداری چوب دارچین پودر 
کنید. سپس کمی آب به آن اضافه کنید، تا 
به یک خمیر تبدیل شود. هر زمان که حمله 
پیشانی  روی  را  خمیر  این  داشتید،  میگرنی 
خود بمالید. این روش درمانی خانگی میگرن 
را کاهش می دهد و درد را تسکین می بخشد. 

هلو یکی از کم کالری ترین میوه ها است ، نزدیک 87 درصد آن از آب تشکیل شده و منبعی سرشار 
از فیبر است. تمامی این شرایط باعث می شود که شما پس از مصرف هلو برای مدت زمان بیشتری 
احساس سیری کنید و دیرتر گرسنه شوید. پتاسیم موجود در هلو نه تنها به کاهش خطر ابتال به بیماری 
های کلیوی کمک می کند بلکه در پاک سازی مثانه نیز نقشی مهم ایفا می کند. کم خونی دالیل 
بسیاری دارد که مهم ترین آن کمبود آهن است. در میان میوه ها هلو یکی از بهترین منابع دارای آهن 
است. اگر عالئم کم خونی را مشاهده می کنید مصرف روزانه هلو را افزایش دهید. بهترین راه برای 
جلوگیری از ورود عفونت به بدن ما میوه های هستند که در میان انواع گوناگون آنها هلو بیشترین تأثیر 

در بستن راه های نفوذ عفونت به بدن دارد.

اکثر مواد غذایی در روند پخته شدن میزان زیادی از ویتامین های خود را از دست می دهند. درست است 
که مصرف پیاز خام در کنار مثاًل کباب خوب است اما خیلی از افراد نمی توانند آن را به تنهایی مصرف 
کنند. اما واقعیت این است که پیاز یک ماده غذایی فوق العاده است که کمک زیادی به سالمتی می 
کند. این ماده غذایی سرشار از مواد مغذی پرخاصیت به نام آلیسین است که به کنترل اشتها، پیشگیری از 
ابتال به سرطان، بهبود سالمت قلب و حتی کنترل پرفشاری خون کمک می کند. باید بدانید خوردن پیاز 
به صورت خام باعث می شود که بیشترین میزان از این ترکیب را جذب بدن کنید. بنابراین توصیه می 
کنیم در تهیه ساالد یا ساندویچ در استفاده از پیاز دست و دلباز باشید و آن ها را با کاهو و گوجه فرنگی 

غنی سازی کنید.

پیاز را خام بخوریدمصرف هلو را فراموش نکنید

از تیم خود بخواهید بیشتر در مورد کار خود صحبت کنند. از 
آن ها در مورد فعالیت های انجام شده ، پیشنهادات و ایده 
های آن ها سوال کنید. سپس با آن ها در مورد چگونگی 

بهبود عملکرد و فعالیت هایشان صحبت کنید.
اما فقط به سوال کردن اکتفا نکنید. اگر می خواهید این 
سیستم برای شما موثر واقع شود، باید به توصیه های آن 
ها گوش داده و آن ها را به کار بگیرید. به آنها اجازه دهید تا 
خود تصمیم بگیرند، کنترل خود بر روی روند کار و جزئیات 
را کمی کاهش دهید و اجازه دهید تا آن ها به گسترش 

فعالیت های خود بپردازند.

کارمندان را مشتاق فعالیت های اجتماعی کنید: خیلی از 
شرکت های موفق به کارمندان مشتاق خود اجازه حضور 
در گردهمایی ها و فعالیت های اجتماعی را می دهند. 
بدین ترتیب با پرداخت هزینه ها و موافقت با مرخصی 
ها، شرکت ها سفیرهای اجتماعی خود را به مکان های 

مختلف می فرستند.
تفریحات گروهی و کالس های ورزشی برگزار کنید: مدیر با 
صرف هزینه ای کم می تواند به خرید بلیت گروهی سینما 
یا هر فعالیت دیگری مثل تشکیل تیم های ورزشی بیرون 
از فضای کار با آنها تعامل داشته باشد. یکی دیگر از کارها 

آن است که مطالعه را رکن اصلی شرکت کند حتی برای 
نیروهای خدماتی. با این کار همدلی بین اعضای گروه 
افزایش پیدا می کند و برای ساعتی کارمندان به خارج از 

دنیای کار پرتاب می شوند.
امکانات رفاهی فراهم کنید: اگر شرکت شما کاال یا سرویسی 
را به بازار مصرف کنندگان ارائه می کند، می توان با تخفیف 
هایی خاص این محصوالت را به کارمندان ارائه کرد. اعضای 
گروه شما باید جزء کسانی باشند که از خروجی های شرکت 
استفاده می کنند. بنابراین با استفاده ی کارمندان و خانواده 

ی آنها، می توان به وفاداری آنها در دراز مدت امیدوار بود.

به کارکنان خود قدرت بدهید

آیات روز

بگو اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده  ام و اگر هدایت  یابم ]این از برکت[ چیزی است که 
پروردگارم به سویم وحی می  کند که اوست  شنوای نزدیک . )سوره سبا/ آیه ۵۰(

سخن روز

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود،  ولی معموالً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم. 
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افقي: ۱- روز نهم محرم - صمغ 
مغناطیسي - آخرین بازمانده آلمان 
نظر  برقرار-   و  دایر    -2 نازی 
مجتهد در احکام شرعي - منشی، 
دبیر ۳- سبزي کبابي-  ابزار بنایي 
-  خانه پشت به آفتاب ۴- موي 
عامیانه  مساوي   - اسب  گردن 
- چرک آلود -  قطعه کاغذ ۵-  
درازگوش -  سرزنش و نکوهش 
هاللي  غضروف  مدارک ۶-    -
در مفصل زانو -  از القاب اشرافي 
اروپا - مانع آب  7- رشوه   زنان 
آذري 8-  پدر  بنام -  و  -معروف 
پیامبران - سرازیري-  کاسته شدن  
۹- درخت کنار  - موجب افتخار - 
آوازه خوان ۱۰-زمین آذري  -باران 
پیاپي - کم تجربه  ۱۱- محل 
دلجویي   - تبهکاران  نگهداري 
کردن  - حرف تردید ۱2-  ناز و 
کرشمه - صف و رسته - نت ششم 
موسیقي - وسیله درو  ۱۳-  سخن 
درست وبرحق-  بیماري ویروسي 
ازا  دیدار     - گوشتخوار  جانوران 
ماکن متبرکه  ۱۴-  درهم داخل 
شدن - احتمال خطر-  بي احساس 
۱۵-  سنگریزه - ضد هم بودن - 

میوه گرمسیري

معروف  آثار  از   -۱ عمودي: 
نظامي  قواي  تاهلل قاضي -  نعم 
تقسیم  مامور   -2 کشور  یک 
کردن  نصیحت   - مزارع  در  آب 
 - اندیش  چاره  دریا   کناره   -۳
سازمان فضایي آمریکا ۴- کتاب 
حیوان   - جاسوس   - هندوها 
وحشي-  نشیمنگاه چوبي یا آهني 
ناراحتیهاي  تسکین-  رنگ   -۵
پوستي-  زنداني-  عضو صورت 
۶- حرف انزجار-  نوعي سوسن 
کوهي - فرارکننده 7-  موضوع 
و زمینه- از مراحل سلوک عارفان  
کمک ومساعدت 8- واحد اندازه 

آقا   - درانگلستان  حجم  گیري 
و سید -  لعنت ۹- ستاره دنباله 
دار  - خانم خانه دار-  بله انگلیسي 
۱۰-  پنداري و گویي-  از بین 
رفتن-  شهر توت  ۱۱- شهر ارگ 
در استان کرمان - گل خوشبو-  
به  اشاره    -۱2 تتانس  بیماري 
نزدیک-   گرداگرد دهان - پارچه 
نخي - درخت تسبیح  ۱۴-   بدنام 
و بي آبرو-  کوچکتر - یک ششم 
از سهم چیزي ۱۴- بلبل - مجال 
احساساتي  بانوي   - دزد   -۱۵
نویسنده  و  آمریکا   ادبیات 

» پالومینو «
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موفقیت و انرژی

 خوب گوش دادن

رابطه مثبت و پویا با فرزند
اگر می خواهیم نفوذ مثبتی روی فرزندان 
مان داشته باشیم، الزم است ابتدا یک رابطه 
مثبت، صمیمانه و پویا با آنها برقرار کنیم. تا 
آنجا که می توانید با فرزندتان در تماس و 
گفتگو باشید. در این گفتگوها نگویید: “تو 
نمی فهمی!” بگویید: “شاید من اشتباه می 
کنم، کمک کن که متوجه بشوم.” اگر جایی 
به این نتیجه رسیدید که در اشتباه هستید، 
بپذیرید و  فرصت بخواهید تا بیشتر فکر 
کنید. این سبک گفتگو به برقراری و تداوم 
یک رابطه پویا و مثبت بین شما و فرزندتان 

کمک می کند.

الزامات  خوب گوش دادن 
سطح  چه  هر  تمرکز:  و  هوشیاری   -
هوشیاری ما در گوش دادن بیشتر باشد، 
اهداف مان بهتر برآورده می شود. برای این 
کار باید به فنون تمرکز مسلط باشیم تا بتوانیم 
در تمام طول زمانی که مشتری سخن 
 می گوید، هوشیاری خود را حفظ کرده 

و ارتقا بدهیم.
- انتقال حس مثبت به مشتری: با بروز 
دادن یک سری رفتارها می توانیم گوینده 
را مطمئن کنیم که ما به سخنان او گوش 
می دهیم و بدین ترتیب حس مثبتی در او 
ایجاد کنیم. مثل »استفاده از حرکات سر 
به  دادن  بر گوش  تاکید  برای  و چهره« 
سخنان او، »طرح پرسش های درست و 
به موقع« که نشان دهنده این خواهد بود 
که ما به محتوای سخنانش گوش داده 
ایم و حاال به دنبال رفع ابهام و درک بهتر 
سخنانش هستیم، و »لبخند زدن همراه 
با تمرکز بر  چهره او« که این پیغام را به 
گوینده منتقل می کند ما مشتاق به گوش 
 دادن به سخنانش هستیم و صبورانه تا انتها 

با او خواهیم بود.
 مهارت خوب سخن گفتن: در حوزه تسلط 
بر فن بیان مهارت های مختلفی هستند 
که ضرورت دارد بازاریابان و فروشندگان و 
همه آنها که فعالیت شان در حوزه ارتباطات 

تعریف می شود آنها را بیاموزند.
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نیازمندیم 
به یک نفر کارشناس فنی ماهر 

)کارشناس مکانیک خودرو(
 با ۵ سال سابقه کار مرتبط جهت 
کار در نمایندگی خودرو نیازمندیم.

۰۹33    ۱۶۱    ۰۹33

کارت سبز و سند خودرو سواری پراید 
به شماره پالک ایران ۳۲  ۲۷۶ د ۵۴ 

به شماره موتور ۱۹۷۹۲۳۷ و شماره شاسی 
S۱۴۱۲۲8۶۳۱8۷۲۹ به نام رمضان آسمانه 

به شماره ملی ۰۶۵۲۲۱۶8۰۳ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نیازمندیم 
دو نفر نیروی کار آقا دو شیفت 

جهت ۱ - فروشندگی در 
فروشگاه مواد پالستیکی  
۲ - کارگر ساده در مغازه 

پروتئین نیازمندیم
آدرس : 

بازار روز پاسداران- غرفه ۲۱
کلنگی خواه

نیازمندیم 
یک مجموعه پیمانکاری توزیع روزنامه

 جهت تکمیل نیروی موزع خود از یک نفر 
 آقا با شرایط ذیل دعوت به کار می نماید

۱ - عدم سوء پیشینه 
۲ - دارای گواهینامه موتور سیکلت

 ۳ - دارای موتور سیکلت 
 ۰۹۱۵۳۶۲۳۵۰۵ 

ساعت تماس : فقط صبح ها از  8 الی ۱۳
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چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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۰۰ ) مدرن برتر(

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

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
 09151602835

 09156655601 - ترابی

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳8۰۱۶۰۷۷۹

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری

  ۰۹۱۵۱۶۳۵8۶۰ - کرباسچی

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

۰91۵   8۶۶   8۰۰۲ 

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09155608907 - 09156706538
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وضعیت سرانه فضای آموزشی بیرجند هشدار دهنده است

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بیرجند گفت: وضعیت سرانه فضای آموزشی بیرجند هشدار دهنده و حضور 
۳۵ دانش آموز در یک کالس درس در تضاد با عدالت آموزشی است.برقی روز دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش 

شهرستان بیرجند افزود: جای تأسف دارد که سرانه فضای آموزشی این شهرستان کمتر از پنج مترمربع است.

پیگیری اجرای مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به قاین

ایسنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه های مصوبات سفر استاندار به قاینات بازدید و دستورات الزم را برای 
به نتیجه رسیدن این پروژه ها داد. میرجعفریان با حضور در روستای عباس آباد دشت، اقدامات اداره کل راهداری و بنیاد 
مسکن در اجرای پروژه تعریض شانه خاکی و اجرای روکش آسفالت 2.۵ کیلومتر ورودی این روستا را مورد بررسی قرار داد.

دستور صریح استاندار برای رفع مشکالت کارآفرینان  استان

ایسنا- استاندار در بازدید از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی برای رفع مشکالت کارآفرینان استان دستور صریح داد. معتمدیان، 
در بازدید از پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی ،از نزدیک در جریان مشکالت و مسائل کارآفرینان قرار گرفت. مشکالت 
مربوط به بازاریابی و فروش، سامانه کارا، کاغذبازی های اداری و روند طوالنی به نتیجه رسیدن یک کار و ایده در ادارات و...  بود. 

کشف 2 تن و 182 کیلو تریاک و شیشه خراسان جنوبی

ایسنا- فرمانده انتظامی استان از کشف 2 تن و 182 کیلوگرم تریاک و شیشه در عملیات ضربتی با همکاری پلیس سمنان خبرداد. 
سردار شجاع گفت: در مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر هفته گذشته ماموران پلیس استان در 21 عملیات جداگانه 
در بازرسی از 27 دستگاه خودرو سبک و سنگین، ۳ تن و 600 کیلوگرم مواد افیونی کشف و ۵۵ سوداگر مرگ دستگیر کردند. 

ارائه ۶۰ هزار خدمت پزشکی رایگان در مناطق محروم 

فارس- مسئول بسیج جامعه پزشکی استان  گفت: طی 9 ماهه امسال ۵9 هزار و 940 خدمت به مردم استان ارائه شده  
است. هیهات از توزیع 276 بسته بهداشتی و 44 بسته غذایی بین جامعه هدف خبر داد و افزود: همچنین 1۵ هزار و 898 
مورد خدمات دارویی در این مدت صورت گرفته و بالغ بر یک هزار و 7۵0 نفر روز از اعضا در این برنامه ها همکاری داشته اند.

بررسی شکایات داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت های نظارت آغاز شد

گروه خبر- شکایت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس از دیروز در هیئت  نظارت استان بررسی می شود. حجت 
االسالم محمدی، رئیس هیئت نظارت بر یازدهمین دوره مجلس در استان گفت: در مهلت چهار روزه ، چهار نفر از داوطلبان 
رد صالحیت شده استان ، شکایات خود را به این هیئت اعالم کردند که در مدت 20 روز به این شکایات رسیدگی می شود.
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خدمت به اهل بیت )علیهم السالم( ذخیره برای آخرت است

ایرنا -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: خدمت به اهل بیت )ع( در دنیا مایه  افتخار و ذخیره ای بزرگ در آخرت است. حجت االسالم عبادی در دیدار جمعی از مسئوالن ستاد بازسازی 
عتبات عالیات در شهر کاظمین افزود: شیعیان اهل بیت )علیهم السالم( در هر کجای دنیا بخصوص عراق و ایران و خراسان جنوبی به عنوان یک منطقه والیتمدار، ارادت خاصی به اهل بیت دارند.  وی اظهار 

کرد: سالم مردم عزیز خراسان جنوبی را نیز به شما و مردم عراق به خصوص شهر کاظمین و خادمین این شهر ابالغ می کنم لذا از محبتی که فرمودید و خانه ما را تبرک کردید، تشکر می کنم.

به  پوزش  عرض  ضمن  احتراما 
استحضار می رساند: در خبر ارسالی 
با عنوان “ تغییر ساعت کار  موزه ها 
و میراث جهانی باغ اکبریه در فصل 
ساعت   98/10/1 مورخ  زمستان”  
بازدید از مجموعه جهانی باغ اکبریه 
“ از ساعت 9 الی 1۳ و 16 الی 19” 

صحیح می باشد.

 با سالم و احترام در پاسخ به موضوع 
مطرح شده در روزنامه آوای خراسان 
 98/9/27 چهارشنبه  مورخ  جنوبی 
تحت عنوان  “مدرکم را می خواهم”  
عنوان  پنجشنبه 98/9/28 تحت  و 
هرمزان  عالی  آموزش  “موسسه 
مستقیما زیر نظر وزارت علوم فعالیت 
تأیید  عدم  خصوص  در  کند”  می 
آموختگان  دانش  تحصیلی  مدارک 
موسسه آموزش عالی هرمزان الزم 
مرکز  اعالم  طبق  است:  ذکر  به 
علوم،  وزارت  ارزیابی  و  نظارت 
مدارک  تأیید  فناوری  و  تحقیقات 
دانش آموختگان موسسات آموزش 
تأسیس  فرآیند  طی  مستلزم  عالی 
شامل: تأیید هیئت مؤسس، تصویب 
اساسنامه، تعیین و تأیید هیئت امنا و 
ثبت  و  سرپرست  و  موسسه  رئیس 
ها   شرکت  ثبت  اداره  در  موسسه 
است لذا هیئت نظارت و ارزیابی و 
تضمین کیفیت عتف استان خراسان 
در  خود  قانونی  وظایف  به  جنوبی 
جهت صیانت از حقوق دانشجویان، 
عمل کرده و کلیه موسسات آموزش 
عالی استان را به طی مراحل قانونی 
به شرح فوق ملزم نموده است بدیهی 
است در صورت طی تمامی مراحل 
تحصیلی  مدارک  صدور  شده،  یاد 
دانش آموختگان در چارچوب قانون 
مورد  در  پذیرفت.  خواهد  انجام 
موسسه آموزش عالی هرمزان الزم 
الزام  پی  برساند در  به اطالع  است 
قانونی این هیئت، موسسه یاد شده 
ثبت  به   98/۵/17 تاریخ  در  نهایتا 
رسیده است. صدور مدارک تحصیلی 
مستلزم امضای رئیس قانونی مؤسسه 
است و پیگیری های الزم در جهت 
دانشجویان  مشکل  حل  به  کمک 
برای اخذ تأییدیه های این موسسه از 
سوی وزارت عتف انجام شده است و 
انتظار می رود با صدور این تأییدیه 
در آینده نزدیک به یاری حق مشکل 
تحصیلی  مدرک  صدور  و  مرتفع 
انجام شود.امید است دلسوزان جامعه 
اسالمی حرکت در چارچوب موازین 
قانونی را با تعهد عملی به آرمان های 

نظام اسالمی مد نظر قرار دهند.

هیئت نظارت  ارزیابی و تضمین کیفیت 
عتف استان خراسان جنوبی

اصال حیه 

پاسخ مسئوالن

نقش  موثر وزارت امور خارجه 
در معرفی زعفران در ژاپن

گروه خبر - رئیس اتاق بازرگانی بیرجندگفت: 
نمایندگی های وزارت امور خارجه در استان ها 
با هم افزایی و همکاری با اتاق های بازرگانی 
می توانند نقش به سزایی در معرفی برخی از 
محصوالت داشته باشندکه نمونه این امر را 
در معرفی زعفران در بازار نوظهوری مانند ژاپن 
شاهد بوده ایم. احتشام دیروز در دیدار با مشاور 
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: امروزه بیش 
از هر زمان دیگری تجار و صادرکنندگان برای 
افزایش تعامالت خود نیازمند پشتیبانی و حمایت 
وزارت امور خارجه هستند. مشاور معاون اداری و 
مالی وزیر امور خارجه هم با اشاره به اینکه یکی  
از دغدغه های ما این است که تجار دو کشور 
ایران و افغانستان دغدغه ویزا  نداشته باشند و 
خوشبختانه این مشکل تا حد زیادی رفع شده 
است ادامه داد:  قصد داریم تعامل خوبی بین اتاق 
بازرگانی و نمایندگی وزارت امور خارجه وجود 
داشته باشد. محمود رحیمی گرجی عنوان کرد:  
خراسان جنوبی دهمین استانی است که در طول 
یک ماه گذشته به آن سفر کرده و مسئوالن 
نمایندگی های آن را معرفی کرده ایم. رئیس 
کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه تأکید 
کرد: توجه  وزارت امور خارجه از نگاه صرف 
دیپلماسی و سیاسی نگاهی به سمت مسائلی 
اقتصادی پیدا کرده که  بسیار خوب و ارزشمند 
است. علیرضا خامه زر با بیان اینکه نباید به 
افغانستان فقط نگاه امنیتی داشته باشیم،  ادامه 
 داد: اگر به افغانستان در حوزه صادرات و واردات 
نگاه جدی داشته باشیم به خوبی در عبور از 

تحریم ها می توانیم از آن استفاده کنیم.

رکود در پروژه »فوالد قائنات« 

و  قاین  شهرستان های  جمعه  ائمه  فارس- 
قضاییه  قوه  رئیس  به  نامه ای  طی  زیرکوه 
با ارائه گزارشی از روند احداث فوالد در این 
شهرستان نوشتند: علی رغم تالش های انجام 
شده مجتمع فوالد قاینات با مشکالتی مواجه 
شده و از سه سال گذشته در وضعیت نیمه 
فعال و رکود به سر می برد و با توجه به اینکه 
تاکنون پیشرفت فیزیکی آن در فاز احیا 70 
درصد است از سه سال گذشته در وضعیت 

نیمه فعال و رکود به سر می برد.

قاچاق سوخت باز هم قربانی گرفت

صداوسیما- حادثه واژگونی و حریق خودروی 
40۵ حامل سوخت قاچاق در محور نهبندان- 
گرفت.  را  تن  دو  جان  دیروز  ظهر  بیرجند، 
سرهنگ سنجری، فرمانده پلیس راه شهرستان 
این حادثه ساعت 1۳:۳۵ در  نهبندان گفت: 
کیلومتر 8۵ محور نهبندان - بیرجند رخ داد که 
خودروی حامل سوخت قاچاق در اثر سرعت 
غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل خودرو ، 

واژگون شد و سپس آتش گرفت.

نظارت  ویژه بر استفاده از  سموم در  تولید برخی محصوالت  گلخانه ای

حوادث

آغاز تولید 4 محصول  پاک  در استان
محمودآبادی- استفاده از سموم و آفت کش 
ها در تولید 4 محصول تولیدی گلخانه ای 

استان  به طور ویژه رصد می شود.
استان  کشاورزی  جهاد  ترویج  پیشنهاد  با 
تعدادی از محصوالت گلخانه ای خراسان 
روز  شود.  می  رصد  ویژه  طور  به  جنوبی 
گذشته نشست خبری ویژه ای در حوزه ی 
آموزش و ترویج جهاد کشاورزی برگزار شد. 
حوزه ای که طی سال های گذشته مهمترین 
نقش تولید و توسعه را در بخش های مختلف 
کشاورزی و دامداری با شرایط خشکسالی ایفا 
کرده است.  مدیر هماهنگی ترویج سازمان 
جهادکشاورزی با اشاره به فعالیت های وسیع 
الگویی،طرح  این حوزه گفت: سایت های 
نظام نوین ترویج و پهنه بندی عرصه های 
بندی  پهنه  و   مروجین  کشاورزی،تعیین 
و  دانش  نفوذ  ضریب  ها،افزایش  عرصه 

مهارت در واحدهای بهره برداری تنها بخشی 
از فعالیت های وسیع این حوزه است. 

ی  حوزه  از  مختصری  توضیح  با  شیبانی 

ترویج و آموزش و نیز اهداف و راهبردهای 
این حوزه گفت: یکی از اقدامات مهمی که 
توسط این حوزه کلید خورد. نظارت بر نحوه 

تولید محصوالت گلخانه ای است. 
وی کنترل سم و آفت کش ها و کودهای 

این  مختلف در گلخانه ها را هدف اصلی 
پیشنهاد ترویج عنوان کرد.

به گفته ی وی با این کنترل و نظارت از 

این پس مردم می توانند باخیال آسوده تری 
کنند. استفاده  را  ای  گلخانه  محصوالت 
این  در  که  محصوالتی  ی  درباره  شیبانی 
طرح کنترل قرار دارد گفت: خیار گلخانه ای 
خوسف،سبزیجات برگی طبس،زرشک بیرجند 

و زعفران فردوس که در چند سایت ترویجی 
قرار دارد به طور ویژه کنترل خواهد شد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی 

در پاسخ به اینکه گزینه های انتخابی ترویج 
بر چه اساسی بوده است تصریح کرد: مالکان 
ما  نمونه ی  کشاورزان  که  ها  سایت  این 
هستند. پیشنهاد حوزه ی ترویج را پذیرفته 
اند چرا که در این طرح آن نمی توانند از هر 

کود و یا سمی و با هر حجمی استفاده کنند. 
بنابر این کمی از میزان تولید کاسته می شود.

وی تاکید کرد: البته این محصوالت چون با 
قیمتی دوبرابر محصوالت دیگر عرضه می 
شود. جلوی زیان کشاورز را خواهد گرفت.

شیبانی از احصای اطالعات استان در یک 
سامانه خبر داد که توسط 12۵مروج پهنه در 

حال انجام است.
توانند  می  پهنه  مروجین  گفت:  شیبانی 
با تهیه آمار و اطالعات پهنه و همچنین 
شناسایی مشکالت کشاورزان و ارجاع به 
بخش های تحقیقاتی و اشاعه نتایج حاصل 
بهره  توانمندسازی  و  آموزش  ی  زمینه 
برداران را فرهم کنند.وی اضافه کرد: این 
موضوع باعث افزایش تولید،کاهش هزینه 
استفاده  و  کیفیت  با  محصول  تولید  ها، 

صحیح تر از تکنولوژی شود.
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گروه خبر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندگفت: در 
پرداخت کارانه پزشکان عقب هستیم اما تا پایان سال 
تاخیر بخشی از کارانه ها جبران می شود. دهقانی در 
مراسم توزیع 6۵ پزشک متخصص افزود: کمترین تعداد 
متخصص سهمیه بیرجند است و پنج پزشک هم سهمیه 
مازاد مناطق محروم هستند که باید 12 سال در منطقه 
خدمت کنند  وی تاکیدکرد:اگر پزشکان متخصص معرفی 
شده در استان حضور پیدا نکنند، غیبت شان توسط امور 
حقوقی وزارتخانه پیگیری می شود. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند هم  
گفت:  طبق قول وزارتخانه قرار بود 7۵ پزشک متخصص 

به استان تخصیص یابد اما با 6۵ نفر موافقت شد. دکتر 
احمدی افزود: با به کارگیری این پزشکان بیش از 9۵ 

درصد نیاز استان به پزشک متخصص برآورده می شود.
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صادرات،  کردن  فعال تر  برای  بایستی  گفت:  استاندار 
پل های ارتباطی را با کشور همسایه  تقویت کنیم که 
این مهم با تقویت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان میسر می شود. معتمدیان روز دوشنبه در جلسه 
معارفه رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان که 
با حضور مشاور وزیر و رئیس اداری نمایندگی های داخل 
کشور وزارت امور خارجه برگزار شد، به حضور پرتحرک 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان در چهار ماه 
گذشته به عنوان سرپرست اشاره کرد و افزود: با انگیزه 
باال و پیگیری های مطلوب این نمایندگی شاهد برداشتن 
گام های اساسی در جهت رشد و توسعه پایدار منطقه 

خواهیم بود. در این نشست حکم انتصاب محمد عرفانی 
مهارتی به عنوان رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در 

استان خراسان جنوبی تقدیم شد.

تأکید استاندار بر تقویت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استانجبران تاخیر پرداخت یارانه پزشکان تا پایان سال

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(

افتتاح شد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم

آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 
عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 

مختلف و نبات و آبنبات 
آدرس :خیابان مفتح بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

آگهی تغییرات شرکت کلوت مس کویر سبز نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳77 و شناسه ملی 1400۵۳6284۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳98/04/2۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش 
بازرس قانونی و حسابرس شرکت، ترازنامه منتهی به تاریخ 1۳97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 2- آقای صابر 
 پیرانی به شماره ملی 294004۵۳48 به عنوان بازرس اصلی و آقای غالمرضا رضایی به شماره ملی 0076860۵90

 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1۳98/12/29 انتخاب گردیدند. 4- روزنامه آوای خراسان جنوبی 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نهبندان )699317(

آگهی اصالحی شرکت بهنوش پخش معین شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۵7۳ و شناسه ملی 14006820842 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- در آگهی تغییرات صادر شده به شماره 
مکانیزه 1۳98۳040827600106۵ مورخ 1۳98/6/۳1- در بند دوم قسمت دارندگان حق امضا اشتباها خانم مرضیه مومنی 

)مدیرعامل( قید شده که نام صحیح مدیرعامل خانم راضیه مومنی با کد ملی 09420۵۳028 می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )700027(

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

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 1۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰91۵۵۶۰27۳7

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور
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 پیامبر خدا صلى  ا... علیه  و  آله فرمودند :

رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْساُن ُفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُکْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ تَـَکـلـَّ
در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید

 زیرا طبیعت انسان به بدى تمایل دارد.
(تنبیه الخواطر : ج 2 ، ص 120)
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تصویب وام 50 میلیون تومانى 
ازدواج در کمیسیون فرهنگى 

سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوى کمیسیون 
نشست  تشریح  در  مجلس  فرهنگى 
کمیسیون فرهنگى مجلس، اظهار کرد: در 
پیشنهاد شد که وام  (الف)  بند  تبصره 16 
ازدواج از 30 میلیون تومان به 50 میلیون 
تومان افرایش یابد و بازپرداخت 5 ساله آن 

نیز به 7 سال افزایش یافت.

وعده روحانى درباره زمین 
رایگان براى مسکن ملى 

روحانى گفت: در طرح ملى مسکن با فرمول 
مشارکتى، دولت زمین رایگان و امکانات الزم 
را در اختیار مشارکت کننده و توسعه گر قرار مى 
دهد و با تسهیل در فرآیند صدور مجوزها ، به 
تسریع در اجرا کمک مى کند تا در مدت زمان 

کمترى واحدهاى مسکونى ساخته شوند.

پالك نشدن خودروها
 پس از توقف تولید 

معاون نظارت بر اجراى استاندارد سازمان ملى 
استاندارد گفت: خودرو هاى پژو 405 و پراید 
111، 131 و 132 که تولید آن ها از تابستان 
99 متوقف مى شود، در صورت پیش فروش 
و تحویل آن بعد از زمان مشخص شده توقف 

تولید، شماره گذارى نخواهد شد.

جهانگیرى:کمک ها و حمایت ها 
از مردم  بیشتر مى شود 

عصر اعتبار- معاون اول رئیس جمهور گفت: 
پرداخت یارانه معیشتى  ادامه مى یابد  و امیدوارم 
 با راهکارها  و جذب منابع جدید کمک ها و 

حمایت هاى بیشترى از مردم شود.

استعالم رایگان
 چک صیادى امکان پذیر شد 

از طریق  استعالم چک هاى صیادى  امکان 
تارنماى بانک مرکزى ( cbi.ir ) فراهم شده 
است. بر این اساس مشتریان مى توانند شناسه 
استعالم 16 رقمى مندرج در چک هاى صیادى 
را در بخش استعالم چک صیادى سایت بانک 

مرکزى وارد کرده و اعتبارسنجى  نمایند.

روحانى: آمریکا مجبور است دست 
از فشار حداکثرى بر ایران بردارد 

رئیس جمهور گفت: مطمئناً این شرایط فعلى 
زود،  یا  دیر  است  ناگزیر  آمریکا  و  گذراست 
قبل یا بعد از انتخابات ریاست جمهورى اش 
بردارد. ایران  بر  حداکثرى  فشار  از  دست 

رد FATF هدیه اى به ترامپ است 

 FATF محمد صدر با بیان اینکه اگر لوایح
تصویب نشود، همه ارتباطات بانکى ما با دنیا 
بلوکه  ایران  در  قطع و سرمایه گذارى کامًال 
مى شود ، گفت: از همه مهم تر اینکه با این کار 
یک خودتحریمى براى ایران ایجاد مى کنیم  که 

هدیه اى به ترامپ است.

خداوند، روحانى را 
از تندروها نگیرد 

صادق زیباکالم گفت: دعا کنیم خداوند، روحانى 
را از تندروها نگیرد. لقب«گلگیر» را به آقاى 
الِى  و  ِگل  همه  چون  نمایم  اعطا  روحانى 
سیاست ها و تصمیمات نادرست بخش هاِى 
دیگر به ایشان پرتاب مى شود. خداوند ایشان 
همه  کماکان  تا  کند  حفظ  نظام  براى  را 

مصیبت هابرسرش ریخته  شود.

برخى فقط پشت تریبون ها، 
مواخذه و محکوم مى کنند 

سعید نمکى وزیر بهداشت گفت: چندى پیش 
یکى از امامان جمعه در فرمایشات خود گفت، 
دارو یافت نمى شود و چنانچه یافت شود، 
قیمت آن گران است! اما هیچوقت از بنده 
سوال نکرد که شما در شرایط تحریم اساسا 
چگونه داروها را تهیه مى کنید؟ هیچ کس 
سوال نمى کند در این باتالقى که ماه عسلش 
گذشته، چگونه سر مى کنید؟ و فقط پشت 

تریبون ها، مواخذه و محکوم مى کنند.

ربیعى: آمریکا را به عقب مى رانیم 

ربیعى سخنگوى دولت با اشاره به اینکه ایران 
را شایسته تحریم نمى دانیم، گفت: ما ایران را 
شایسته تحریم نمى دانیم و با همین رویکرد 
نگاه و اتکا به توان داخلى و استفاده از ظرفیت 
دیپلماسى، آمریکا را به عقب مى رانیم و به 

الزامات این مسیر هم توجه داریم.

اصالح طلبان نگران
 میز و منصب شان هستند 

قاضى زاده هاشمى عضو فراکسیون والیى با 
بیان اینکه اصالح طلبان نگران پست هاى خود  
هستند، گفت: آنها نمى توانند نسبت به دولتى که 
به آنها میز و منصب داده است، انتقاد داشته باشند.

در  اخیر  هاى  ناآرامى   - تایمز  نیویورك 
ایران در زمانى حساس و در میانه تنش 
ایران  و  متحده  ایاالت  بین  شدید  هاى 
که  ها  زندانى  تبادل  رغم  به  داد.  رخ 
اخیرا صورت گرفت، برخى از مقامات در 
واشنگتن احتماال چشم انداز دیپلماسى را 
تیره و تار مى بینند. اما این اشتباه است. 
ایران به زودى انتخابات برگزار خواهد کرد 
و دولت مصالحه جوى کنونى اگر توافقى 
تسهیل  به  که  باشد  نداشته  آمریکا  با 
تحریم ها بینجامد، احتماال همه نفوذ خود 
را در برابر اصولگرایان از دست خواهد داد. 
این محاسبات نشان مى دهد اکنون زمانى 
است که باید دیپلماسى را جدى گرفت. 
اگرچه احتمال موفقیت اندك به نظر مى 
در  ها  تنش  در کاهش  ناتوانى  اما  رسد، 
درگیرى  مخاطره  تواند  مى  حاضر  حال 
جدى در آینده را در پى داشته باشد. در 

نگاه اول به نظر مى رسد که واشنگتن و 
تهران تفسیرهاى کامال متفاوتى از علل و 
اند و همین  ناآرامى ها داشته  پیامدهاى 
مساله هرگونه تالشى براى کاهش تنش 
ها را غیرمحتمل مى کند. از دیدگاه جنگ 
ایران  حل  راه  تنها  واشنگتن،  در  طلبان 
مذاکره بر سر یک توافق است. آنها تصور 
مى کنند که واشنگتن با تشدید فشارها 
بیشتر  امتیازدهى  به  را  تهران  تواند  مى 
ترغیب کند. آنچه به تصورات آنها درباره 
ناآرامى  زده،  دامن  ایران  پذیرى  آسیب 
هاى مردمى کنونى در عراق و لبنان است.

مقصر آشوب هاى
 اخیر آمریکاست؟!

در مقابل، حتى آن دسته از مقامات ایرانى 
که به تاثیرات و فشارهاى تحریم ها بر 
جامعه ایران اذعان دارند نیز معتقدند که 
نتیجه  اخیر  هاى  اغتشاش  و  ها  آشوب 
اقدامات دست آموزهاى ایاالت متحده و 
متحدان آن در خاورمیانه بوده است. این 

بدان معناست که اگرچه تبادل زندانى ها 
موفقیت آمیز بوده، اما ناآرامى ها در ایران 
فرصت ها براى دیپلماسى را از بین برده 
است؛ اما اگر نبود دیپلماسى دو کشور را به 
سمت مواجه مستقیم نظامى پیش ببرد، 
واشنگتن و تهران مجبور خواهند شد در 

موضع خود تجدیدنظر کنند.

انتخابات، رویدادى تاثیرگذار
 براى هر دو کشور

انجام  حاال  همین  باید  مذاکرات  چرا  اما 
شود؟ ایران تصمیم دارد در 6 ژانویه سال 
2020 یک گام دیگر در عقب نشینى از 
سال  اى  هسته  توافق  به  خود  تعهدات 
2015 که دولت ترامپ آن را ترك کرده، 
بردارد. برداشتن چنین گامى از سوى ایران 
مى تواند امضاکنندگان اروپایى را به سمت 
حمایت از بازگشت تحریم هاى سازمان 
تهدید  تر  پیش  تهران  دهد.  سوق  ملل 
اتفاقى،  کرده که در صورت وقوع چنین 
از  آن  از  مهمتر  و  اى  هسته  توافق  از 

پیمان منع گسترش سالح هاى هسته اى 
خارج خواهد شد. تقویم هاى انتخاباتى در 
ایاالت متحده و ایران نیز یک الیه دیگر 
به پیچیدگى هاى موجود اضافه مى کند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درگیر 
کمپین  حال،  عین  در  و  استیضاح  روند 
است.  انتخابات  در  مجدد  پیروزى  براى 
در  ایران  جمهور  رئیس  روحانى،  حسن 
صورت ادامه فشار اقتصادى در انتخابات 
رقباى  برابر  در  فوریه  ماه  در  مجلس 
و  خورد  خواهد  خود شکست  اصولگراى 
این مساله توانایى او را در ایجاد اجماع در 
نظام ایران براى توافق با واشنگتن کاهش 

مى دهد. 

دولت روحانى بهترین 
شرط بندى براى ترامپ

ایران  با  توافق  به  متمایل  ترامپ  اگر 
است، اکنون بهترین زمان ممکن است. 
هیچ چشم اندازى مبنى بر تغییر فورى در 
ساختار دولت ایران وجود ندارد و بى ثباتى 

بیشتر در ایران تنها مى تواند توافق را دور 
بهترین  روحانى  دولت  کند.  دسترس  از 
دولت  و  است  ترامپ  براى  بندى  شرط 
ترامپ پیش از آنکه کمپین اعمال فشار 
بکشاند،  حاشیه  به  را  روحانى  حداکثرى 
گذاشته  باقى  کوچک  فرصت  یک  تنها 

است.
تالش هاى فرانسه و ژاپن

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن، هر دو براى 
پاى  به  ایران  و  متحده  ایاالت  ترغیب 
میز مذاکره تالش کرده اند. با این حال، 
پنجره دیپلماسى به سرعت در حال بسته 
پیش  ها  تنش  تشدید  اگر  است.  شدن 
ندهد،  رخ  ایران  در  مجلس  انتخابات  از 
احتمال موفقیت آن به شدت کاهش مى 
تشدید  باطل  چرخه  در  طرف  دو  یابد. 
تنش ها گرفتار شده اند و این در حالى 
براى  فرصتى  دیگر  زودى  به  که  است 

دیپلماسى باقى نخواهد ماند.

نیویورك تایمز : زمان مذاکره با ایران همین حاالست        

فارس- رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس گفت: بودجه سال جارى 
150 هزار میلیارد تومان کسرى داشت که 
از سال قبل با افزایش قیمت ارز و در سال 
جارى با گران کردن بنزین بخشى از آن 
را جبران کرد که البته فشار مستقیم این 
اقدام بر دوش مردم است. امیر خجسته 
نماینده مردم همدان در مجلس شوراى 
بودجه  تشریح جزئیات الیحه  در  اسالم 
این  تناسب  عدم  به  نسبت  آینده،  سال 
بودجه با شرایط سخت تحریمى پیش رو 
انتقاد کرد و گفت: در الیحه بودجه سال 

آینده سقف بودجه با کاهش نسبى روبه رو 
به سال گذشته 62  شده است و نسبت 
هزار میلیارد تومان کاهش داشته و در کل 
به سال گذشته شاهد  ارقام نسبت  همه 

کاهش چشمگیرى بوده است.

رقم هاى بودجه واقعى نباشد
 فشار بر مردم بیشتر مى شود

درآمدهاى  از  دولت  پیش بینى  افزود:  وى 
نفتى سال آینده 56 هزار میلیارد است، در 
حالى که این مبلغ در بودجه سال جارى 
153 هزار میلیارد بوده است و در این الیحه 

درآمدهاى مالیاتى 23 درصد افزایش داشته 
مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس  است. 
معتقد  اسالمى  شوراى  مجلس  اقتصادى 
در  شده  پیش بینى  درآمدهاى  اگر  است: 
الیحه بودجه واقعى نباشد، رقم پیش بینى 
شده تحقق نمى یابد و فشار این موضوع 

مستقیم بر دوش مردم اعمال مى شود.

فشار بر مردم تحمیل شد
سال  بودجه  کرد:  خاطرنشان  خجسته 
تومان  میلیارد  هزار   150 حداقل  جارى 
کسرى داشت که متاسفانه دولت از یک 

سال زودتر با افزایش تعامدى قیمت ارز و 
در سال جارى نیز با افزایش قیمت بنزین 
این  فشار  کرد.  جبران  را  آن  از  بخشى 
موضوع مستقیم بر شانه مردم تحمیل و 
موجب تنگ تر شدن سفره مردم و سخت تر 
شدن شرایط زندگى مى شود. وى با اشاره 
به اینکه این شرایط براى بودجه سال آینده 
که از ماهیت انقباضى برخوردار است نیز 
بینانه ترین  افزود: در خوش  صادق است، 
هزار  حداقل 100  بودجه  نوع  این  حالت 

میلیارد تومان کسرى دارد. 
نماینده مردم همدان در مجلس بر لزوم 

توجه کمیسیون تلفیق به اشتغال در بودجه 
سال آینده تاکید کرد و گفت: بنابر اظهارات 
در  آینده 400 هزار شغل  مسئولین سال 
کشور پیش بینى شده است اگرچه به نظر 
تحقق  قابل  آمارها  و  اعداد  این  مى رسد 
نباشد و الزم است کمیسیون تلفیق توجه 
ویژه اى به موضوع اشتغال در بودجه سال 

آینده داشته باشد.

ادعاى نماینده مجلس از دلیل دولت براى گران کردن بنزین
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