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رئیس کل دادگستری استان از احتمال بروز اختالفات جناحی، بهره گیری از 
اعتقادات فرقه های مذهبی و طرح تقسیمات کشوری توسط برخی از نامزدهای 
انتخابات خبر داد و گفت: دامن زدن به اینگونه موارد در احراز صالحیت نامزدها 
تاثیرگذار خواهد بود. مدیرکل صدا و سیمای استان هم گفت: گاه در جهت تبلیغ 
و تخریب برخی نامزدهای احتمالی مجلس، گاهی در فضای مجازی لیست 
کاندیداهایی را به عنوان کاندیدای برجسته عنوان می کنند. وی بیان کرد: بی 
شک این مسئله هم نوعی تخریب و هم تبلیغ قبل از مؤعد است که در این زمینه 

نهادهای ذیربط باید مراقبت های الزم را داشته باشند ... مشروح در صفحه 5

پدرجـان
کربالیی محمدحسین آزادمنش

  3 سال از هجرت ناباورانه ات می گذرد،اما هنوز جویبار خوبی ها 
و خاطرات مهربانی تو در قلب ما جاریست. در این روزها که 

یادآور خاطره تلخ هجرت توست،چشمان خیس مان را به نگاه 
مهربان مـادری می دوزیم که تجلی حضور تو در میان ماست.

نامتماندگارویادتجاودانباد
آزادمنش -  چرخی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز 

شادروان فاطمه صغری مودی 
)همسر مرحوم محمد خزاعی بازدید( 

جلسه یادبودیامروزپنجشنبه98/۱۰/۱۲ازساعت۱۴:۳۰الی۱۵:۳۰
درمحلمسجدامامحسین)ع(برگزار می گردد  

 حضور شما سروران محترم موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .
خانواده های: خزاعی ، مودی و سایر بستگان

آگهـی استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر 

تحقیقاتی و اجرایی خود دو نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
و  تحصیلی  رزومه  فردی،  مشخصات  شامل  الزم  مدارک  محترم  متقاضیان 

)ایمیل( اینترنتی  نشانی  به  را  تماس خود  تلفن  و  آدرس  مرتبط،  آموزشی  دوره های   شغلی، 
info@dos-co.com تا تاریخ  ۹۸/۱۰/۱6 ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرکورشتهتحصیلیعنوانشغلردیف
)ازدانشگاهمعتبر(

تعدادمهارتهایالزم

کارشناس۱
علومدامی

کارشناسیوکارشناسی
ارشدرشتهعلومدامی

تحصیلیاتجربهمرتبط
درزمینهدامی

یکنفر
آقا

کارشناس۲
واحدتحقیق
وتوسعه

کارشناسیارشد
ودکتراتغذیهطیور

تحصیلیاتجربهمرتبط
درزمینهپرورشطیور
تخمگذاروگوشتی

یکنفر
آقا

آگهـی استخـدام 
شرکت یکتا پخش شرق با 15 سال سابقه مواد غذایی و بهداشتی

 با شرایط ویژه استخدام می نماید.
۱-بازاریاب:حداقل دیپلم، کارت پایان خدمت، آشنا به بازار و داشتن فن بیان

۲-راننده:دارای گواهینامه پایه یک یا دو ، کارت هوشمند
۳-مامورپخش)آقا(:حداقل دیپلم، کارت پایان خدمت

۴-حسابدار:حداقل لیسانس حسابداری، سابقه فعالیت مرتبط، آشنایی کامل به نرم افزار های آفیس
۵-مسئولبرنامهریزی: کارشناس رشته های صنایع و مدیریت، تسلط کامل به نرم افزارهای 

آفیس به ویژه اکسل 
متقاضیانمیبایستجهتانجاممصاحبهبهآدرسشرکتواقعدرسجادشهر-

امامت7-پالک۲مراجعهنمایند.
ساعتمراجعه:9الی۱۲تلفن:۳۲۳۲7۱۴۴-6
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره در نظر دارد 
جهت انجام خدمات مهندسی گشت و نظارت از منابع سطحی و زیر زمینی در سطح استان اقدام 

به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصالح به شرح ذیل نماید.
نامونشانیمناقصهگذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان 

پاسدران، پاسداران 3۰  تلفن: 324455۹۰-4
مشخصات پروژه:  موضوعخدمات: واگذاری گشت و نظارت بر چاه ها و منابع آب استان 

در سال ۹۸-۹۹ به شرح ذیل : 
۱- گشت و نظارت از منابع آب در حوزه ستاد)دفاتر مهندسی رودخانه ها، تاسیسات آبی،حفاظت 
کیفی( 2- گشت و نظارت از منابع آب در حوزه های امورهای منابع آب بیرجند،قاین و نهبندان 

3-گشت و نظارت از منابع آب در حوزه های امورهای منابع آب فردوس ،طبس و سرایان  
ب: منابع تامین مالی: اعتبارات عمرانی طرح های تعادل بخشی)ملی و استانی( )اسناد خزانه 
اسالمی( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط پ:کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
 شرایط متقاضی: الف- داشتن گواهی صالحیت در رشته مشاوره آبیاری و زهکشی کلیه پایه ها

مدتپیشبینیانجامخدمات:  ۱2 ماه شمسی
محل،زمانومهلتدریافتوتحویلاسنادارزیابی:مشاوران  متقاضی از ساعت ۹ صبح 
مورخ ۱3۹۸/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱3۹۸/۱۰/۱6 جهت دریافت اسناد ارزیابی به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

زعفران فروشی
 )قیمت کشاورز(
۰۹1۲۰۷۷۰5۹۰ ـی

ـــ
وش

ــر
ف یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر 

 دفتر فنی کارگاه بیمارستان به یک نفر
نیروی متخصص )مهندس عمران یا 

معماری( مسلط به متره و  برآورد و  
نوشتن صورتجلسات و  نرم افزارهای 
اتوکد و تدکار با سابقه کار حداقل 8 
سال نیازمند است.  091556120۷9

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری دلسوز، 
برادری عزیز و همسری مهربان مرحوم مغفور 

 حاج عباسعلی خراشادیزاده
 )کاسب بازار(

 جلسه یادبودیامروزپنجشنبه98/۱۰/۱۲
ازساعت۱۴الی۱۵درمحل

هیئتمحترمحسینی)واقعدرخیابانانقالب(
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های خراشادیزاده و سایر بستگان

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

خادم اهل بیت )ع( بزرگ خاندان

حاج کربالیی 
زین العابدین کفاش زاده
 جلسه یادبودیامروزپنجشنبه98/۱۰/۱۲ازساعت

۱۵الی۱6درمحلهیئتمحترمابوالفضلی)مصلی(
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .
خانواده های  کفاش زاده و سایر بستگان

پنجمین سالگرد
 درگذشتبزرگخاندانشادروان 

حاج محمدحسین سیگاری
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

روحششاد
خانواده مرحوم

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تعمیر و بازسازی غیرمهندسی ساختمان های قدیمی= ساختمان  زیبا ولی نا ایمن
ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شـادروان عـارف راج پـور
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروزپنجشنبه98/۱۰/۱۲
ساعت۱۴الی۱۵ازمحلغسالخانهبیرجندبرگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.
خانواده های: راج پور، موسوی نژاد

*هرم پور

پیش لرزه های یک 
بحران اجتماعی

 در شهر
ساکن  و  اهل  همشهری!  همه، 
هم  و  همنام  گاهی  شهر!  یک 
فامیل و حتی گاهی قوم و خویش! 
تنها تفاوت، فرق حضور در منطقه 
های  مسکونی مختلف است؛ یکی 
شمال شهر و یکی جنوب شهر و 
همین نقطه، محورافتراق بزرگیست 
نامرئی  بندی  مرز  یک  به  که 
فرهنگ،  رسیدگی،  ثروت،  بین 
آبادانی، تراکم   ... مشروح در صفحه 2
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FATFبرخیدرموضوع
سیاسیکاریمیکنند

رضایی:
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صفحه  2

پنجم جمادی االول، سالروز والدت با سعادت 
حضرت زینب کبری سالم ا... علیها و

 روز پرستـار
برمنجیاندردآشنایموسسهتوانبخشیحضرتعلیاکبر)ع(صمیمانه

تبریکوتهنیتباد.همیشهدرپناهالهیسالمتومویدباشید.

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

پرستاری، هنر نقاشی لبخند بر بوم دردهاست...
دعای همه دردمندان بدرقه راهت، دستت همیشه گرم

 ای نگران چشم های خسته و بیمار،خدا پشت و پناهت 
ای باغبان گل های پژُمرده و شاخه های شکسته
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پیش لرزه های 
یک بحران 
اجتماعی در شهر 

* هرم پور

شهر!  یک  ساکن  و  اهل  همشهری!  همه، 
گاهی همنام و هم فامیل و حتی گاهی قوم 
وخویش! تنها تفاوت، فرق حضور در منطقه 
شمال  یکی  است؛  مختلف  مسکونی  های 
شهر و یکی جنوب شهر و همین نقطه، محور 
افتراق بزرگیست که به یک مرزبندی نامرئی 
بین ثروت، رسیدگی، فرهنگ، آبادانی، تراکم 
سکونت، خدمات شهری و دهها و صدها مورد 
دیگر منجر شده است؛ همان مرزبندی که در 
از جریان  حال شکل دادن گفتمان جدیدی 
فکری و جنگ و منازعه تاریخی بین فقیر و 
غنی، برخوردار و کم برخوردار در شهر بیرجند 
است. در دهه های اخیر، هیچگاه بیرجند با چنین 
شرایط خاصی مواجه نبوده است و می رود که 
و دوست  فرهنگی  زیبای  این شرایط، شهر 
داشتنِی مرکز استان ما را، به »معبد خاموشان« 
و »معدن تعارضات غریب« و »کانون برخی بی 
تعادلی های اجتماعی« تبدیل کند. بی واسطه 
و گاهی مستند به آمار و اطالعات دقیق، از 
آمیزش گسست های اجتماعی و گسل های 
فرهنگی، تعارض مهمی در میان جنگ بین 
تنازع بقای اجتماعی و فرهنگی بین جنوب 
نشین ها و شمال نشین ها، تولد یافته که در 
حال نشو و نما و تبدیل شدن به آسیب ها و 
تهدیدهای خطرناک و تنش های برون زا و 
درون زای غیر قابل مهار است. در سایه بی 
توجهی برخی مسئولین گذشته به وضعیت 
شمال شهر بیرجند، علیرغم همه استعدادهای 
بالفعل و بالقوه  و البته تالش های بی وقفه 
اخیر مسئوالن ، آن منطقه در سال های آینده 
تبدیل به آتشفشانی از مطالبات خواهد شد که 
از قله کوه افزایش جمعیت، بر دامنه تپه ها و 
فرو  ها  تصمیم  و  ریزی  برنامه  های  دشت 
خواهد ریخت و تلّی از خاکستر آه و افسوس 
را به جا خواهد گذاشت. از آن سو، جنوب نشین 
های بیشتر برخوردار را در مقابل تعارضی با آن 
جمعیت مطالبه گر قرار خواهد داد که در ایجاد 
آن هیچ دخالت مستقیمی نداشته اند، بلکه اسیر 
برنامه های نامتوازن و تبعیض آمیزی شده اند 
که گاه به مدد بی تدبیری و گاه به مدد منفعت 
طلبی برخی تصمیم سازان و بعضی تصمیم 
گیران،  بر آنان تحمیل شده است. با شناختی 
که از جامعه شناسی و روانشناسی سال های 
اخیر ساکنین قدیم و جدید بیرجند و حاشیه 
ها و شمال و جنوبش دارم، پیش لرزه هایی 
که  کنم  می  احساس  اجتماعی  حوزه  در  را 
نهایتاً به سمت وقوع زلزله ای مهیب از چالش 
های جّدی و مواجهه با واقعیت های دردناک 
سوق مان خواهد داد؛ خطری که به وضوح با 
نوع تعامالتش با حکومت، با نوع نگاهش به 
مطالبات اجتماعی، با نوع تعاملش با فرا دستان 
و فرو دستاِن از خود و با نوع رویکرد و مواجهه 
اش با فرهنگ، دین، آرمان ها و ارزش ها، 
خانواده، و حتی چگونگی تعریف از پایبندی 
به اصول اخالقی، به صورِت زیبای آرامش و 
آسایش سال های آینده شهرمان،  چنگ خواهد 
انداخت. راهکار، بازنمایی تصمیم ها، بازتعریفی از 
توسعه در شهر بیرجند و نگاهی راهبردی تر به 
مسائل اجتماعی، عمرانی، معیشتی واقتصادی، 
فرهنگی و حتی سیاسی شهر بیرجند است؛ 
امری که بارها بر آن تأکید شده و متأسفانه در 
البالی جلسات متعدد و در حنجره گلوگاه های 
مختلف، مجالی برای تبدیل شدن به فریاد نیافته 

و همواره خاموش شده است.
با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  )لطفا 
شماره  به  را  روزنامه  های  یادداشت 

09304943831 ارسال فرمایید(

پنجشنبه* 12 دی 1398* شماره 4534

واعظی: آمریکا خواستار 
مذاکره بدون پیش شرط است 

واعظی گفت:  آمریکایی ها امروز از شرایط خود عقب 
نشینی کرده و خواستار مذاکره بدون پیش شرط با 
ایران هستند اما جمهوری اسالمی تاکید دارد که 
برای مذاکره آنها باید اول به تعهدات خود عمل کنند.

 FATF رضایی : در موضوع
سیاسی کاری می کنند 

محسن رضایی گفت:  عده ای تحت عنوان مخالف 
و عده ای نیز تحت عنوان موافق در حال سیاسی 
 FATF با  مرتبط  حقوقی  بحث های  کردن 
هستند و به دلیل همین سیاسی کاری ها شورای 
امور سیاسی  در  تا  دیده  مهیا  را  فضا   FATF

کشور دخالت کند.

درخواست محسن هاشمی از مسئوالن: 
خوشی و شادی را برگردانید 

محسن هاشمی گفت: امیدوارم در شرایطی که حال 
خوشی نداریم، مدیران، مسئوالن و همه کسانی 
که از سوی مردم انتخاب شده اند، تالش کنیم 

تا خوشی و شادی را به تهران و ایران برگردانیم.

ترامپ: 
دنبال جنگ با ایران نیستیم 

توئیت  از  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد   
تهدیدآمیز خود درباره ایران عقب نشینی کرد و 
درباره  وی  نیست.  ایران  با  جنگ  دنبال  گفت: 
»جنگ با ایران« اظهار کرد: »فکر نمی کنم این 
ایده خوبی برای ایران باشد. ایران باید بیش از هر 
کس دیگر خواهان صلح باشد. من صلح را دوست 
دارم. توقع ندارم این اتفاق ]جنگ با ایران[ بیفتد.«

 FATF شما فکر می کنید به تهدیدات
و امثال آن گوش می کنم؟ 

اینکه  بیان  با  الریجانی،  آملی  االسالم  حجت 
CFT برای امنیت ملی بسیار خطرناک است، 
گفت: این کنوانسیون بدتر از برجام است. او گفت: 
این آخرین  اینکه FATF هر دفعه می گوید، 
مهلت است، شما فکر می کنید به این تهدیدات و 
امثال آن گوش می کنم؟ وی افزود: ما هر چه جلوتر 
رفتیم شک مان به آمریکایی ها و اذنابش و کسانی 

که اعضای FATF هستند، بیشتر شده است.

واریز سهمیه بنزین آژانس ها

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
سوخت  سهمیه  تخصیص  در خصوص  نفتی 
آژانس های تاکسی تلفنی و سرویس های مدارس 
آژانس های  خودرو های  سوخت  سهمیه  گفت: 
 تاکسی تلفنی به صورت اعتبار تا امروز واریز  می شود. 
وی گفت: سرویس های مدارس سهمیه سوخت 
خود را براساس پیمایش دریافت می کنند، اما برای 
تاکسی های تلفنی سهمیه 200 لیتر در ماه در نظر 

گرفته شده است.

سهمیه بنزین وانت بارهای
 بدون کارت هوشمند قطع می شود 

راهداری  سازمان  کاال  نقل  و  مدیرکل حمل 
برای  اگر  کرد:  اعالم  ای  جاده  حمل ونقل  و 
اول  تا  شهری  برون  وانت بارهای  رانندگان 
بهمن ماه امسال کارت هوشمند دریافت نکنند، 

سهمیه بنزین آن ها قطع خواهد شد.

دلیل کمبود و گرانی تایر پراید در بازار  

تایر  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  سخنگوی 
درباره کمبود و افزایش قیمت تایر گفت: تولید 
تایر پراید 30 درصد افزایش داشته و کمبودی 
تولید  به دلیل کاهش  بازار وجود دارد  که در 
نبوده بلکه برخی به دنبال سودجویی یا تحت 
تاثیر قراردادن دولت برای گرفتن امتیاز دست 

به اقداماتی می زنند تا بازار به مشکل بخورد.

چه تعداد خانوار از مرحله دوم
 بسته معیشتی دریافت کردند؟ 

معیشتی،  حمایت  بسته  واریز  دوم  مرحله  از 
419 هزار خانوار به تعداد مشموالن دریافت 
خانوار  تعداد  این  که  شدند  اضافه  بسته  این 

مرحله اول را نیز دریافت می کنند.

 موافق عرضه دولتی مواد مخدر نیستیم
پایتخت   مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
با تاکید بر اینکه »در هیچ جای دنیا، دولت 
مواد مخدر عرضه نمی کند« گفت: اگر دولت 
و  پلیس  امنیت،  کند،  عرضه  مخدر  مواد 
مسئله شدنی  این  می رود.  زیر سوال  قانون 
تبعات  مخدر  مواد  قانونی  توزیع  و  نیست 

منفی در جامعه خواهد داشت.

مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
بسته حمایت معیشتی با بیان اینکه از 
6 میلیون و 600 هزار درخواست یونیکی 
ثبت شده در کد دستوری  6369# * 
در مجموع سه میلیون و 70 هزار و 531 
نفر شرایط بررسی اطالعات مالی شان 
را از سوی دولت پذیرفتند که اطالعات 
شد.  بررسی  سیستمی  صورت  به  آنها 
میرزایی افزود: در مجموع بنا به شرایط 
و شاخص هایی چون سفرخارجی، ملک، 
خودرو، شغل و ... که از قبل اعالم کرده 

بودیم، تعداد یک میلیون و 221 هزار و 
191 نفر در قالب 419 هزار و 304 خانوار 
مشمول دریافت بسته شدند و به فهرست 
اینکه  بیان  با  ما اضافه شدند. میرزایی 
مابقی، دو میلیون و 651 هزار نفر هستند 
که شرایط برخورداری از بسته را ندارند، از 
هفته آتی به آنها اطالع رسانی می کنیم 
و می توانند وارد سایت شوند و علت عدم 
برخورداری از بسته را ببینند. سخنگوی 
ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت 
معیشتی ادامه داد: اما از بین 6 میلیون 

مربوط  نفر حدود 666 هزار درخواست 
به افرادی بود که در لیست یارانه بگیران 
نبودند و بسته نگرفته اند که با مهلت 14 
روزه ای که به آنها دادیم آنها تا 24 دی 
ماه فرصت دارند به سایت مراجعه کنند. 
این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد 
در کمترین  افراد  توصیه می کنیم  شد. 
زمان درخواست خود را ثبت کنند. وی 
توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: 
فقط سرپرست خانوار گزینه ثبت خانوار 
جنسیت،  ملی،  کد  و  می زند  را  جدید 

تاریخ تولد و شماره تلفن همراه و تصویر 
امنیتی را وارد و درخواست خود را ثبت 
در  متناسب  پیغامی  و سپس  کند  می 

سایت نمایش داده می شود.

هفته آتی ،آغاز اطالع رسانی به متقاضیانی که مشمول بسته معیشتی نمی شوند

به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
حوادث آبان ماه فرمودند: مردم مطالباتی 
دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم 
انتظارات  و  توقعات  این  اگر  و  است 
اما  کنند  می  اعتراض  نشود،  برآورده 
از  متفاوت  ای  مسئله  مردم  مطالبات 
فتنه سازی به بهانه این مطالبات است 
رهبر  است.  کار دشمن  این دومی  که 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم 
مطالباتی داشتند اما افرادی که دشمن 
برای سوء استفاده از این مطالبات آماده 
به  و شروع  وارد شدند  فوراً  بود،  کرده 
این  در  مردم  بصیرت  کردند.  تخریب 
سوءاستفاده  تا  که  بود  آنجا  حوادث 
فتنه  از  را  خود  دیدند، صف  را  دشمن 
گران که سعی می کردند خود را در بین 
مردم مخفی کنند، جدا کردند و فتنه گر 
تنها ماند. چند روز بعد نیز مردم در قالب 
اجتماعات عظیم در شهرهای مختلف 

کشور به خیابان ها آمدند.

اروپایی ها روزهای اول 
اغتشاشات خوشحال بودند

و  بصیرت  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
همانند  آبان ماه  در  مردم  هوشیاری 
بصیرت مردم در  سال 88، غائله را به 
پایان رساند، گفتند: آن کسانی که صحنه 
گردانان اصلی اغتشاش های آبان ماه و 
انبار  همچون  ها  زیرساخت  به  حمله 
بنزین و انبار گندم و اموال عمومی بودند، 
افراد مرتبط با سرویس های اطالعاتی 
بیگانگان هستند. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: یکی از مسئوالن بلندپایه کشور 
به نقل یکی از سیاستمداران خارجی که 
واشنگتن  در  آبان  حوادث  روزهای  در 
به سر می برد، می گفت آمریکایی ها در 
روز اول حادثه بسیار خوشحال و مسرور 
 بودند و کار ایران را تمام شده می دانستند 
اما یکی دو روز بعد که قضایا جمع شد، 
نتیجه دلخواه  به  اینکه  از  آمریکایی ها 

نرسیدند، بسیار ناراحت شدند.
ضد  هیجان  اسالمی  انقالب  رهبر 

عراق  سراسر  و  بغداد  در  آمریکایی 
آمریکا  های  جنایت  طبیعی  نتیجه  را 
جمهور  رئیس  افزودند:  و  برشمردند 
آمریکا در مطلبی گفته ما این مسائل را 
از چشم ایران می بینم و به آن پاسخ 
خواهیم داد. اما باید به آنها گفت اواًل 
غلط می کنید زیرا این موضوع ربطی 
باید منطقی باشید  به ایران ندارد. ثانیاً 
قضایا  این  اصلی  علت  که  بفهمید  و 

چیست. البته آنها منطقی نیستند.

اگر بخواهیم مقابله کنیم، 
صریحا این کار را انجام می دهیم
مقام های  سفر  اسالمی  انقالب  رهبر 
منطقه  کشورهای  برخی  به  آمریکایی 
در  حضور  و  کشورها  آن  اجازه  بدون 
از  دیگری  نمونه  را  خود  های  پایگاه 
کشورها  علیه  تحقیرآمیز  رفتارهای 
و ملت های منطقه و زمینه ساز موج 
تأکید  و  دانستند  عصبانیت  و  نفرت 
تصمیم  اگر  اسالمی  کردند: جمهوری 
بگیرد با کشوری مقابله کند، صریح این 
کار را انجام خواهد داد اما همه بدانند ما 

به منافع و مصالح کشور و به عزت و 
عظمت و پیشرفت ملت ایران به شدت 
پایبند هستیم و در مقابل هرکس که 
بخواهد آن را تهدید کند، بدون مالحظه 
وارد خواهیم شد و به او ضربه خود را 
ا...  آیت  حضرت  کرد.  خواهیم  وارد 
شجاع،  ملتی  را  ایران  ملت  خامنه ای، 
با بصیرت و آماده به کار در همه عرصه 
اینکه  خالف  بر  گفتند:  و  خواندند  ها 
ما  می شود،  جنگ  می گویند  بعضی ها 
هرگز کشور را به سمت جنگ نمی بریم 
اما اگر دیگران بخواهند موضوعی را به 
این کشور تحمیل کنند، ما با قدرت تمام 

مقابل آنها می ایستیم.
 

معتقدیم فردای ایران به
مراتب بهتر از امروز خواهد بود

ایشان تأکید کردند: ما معتقدیم که خدا 
با ما است و پیروزی نیز متعلق به ملت 
ایران است. همچنین معتقدیم فردای 
امروز  از  بهتر  مراتب  به  کشور  این 
خواهد بود، همانگونه که امروز کشور 

بهتر از دیروز است.

کشور را به سمت جنگ نمی بریم

راه اندازی سامانه امالک، راه کار شناسایی خانه های خالی

 خانه ملت- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از ابزارهای اساسی برای شناسایی خانه های خالی 
در کشور، راه اندازی سامانه امالک و مسکن است، خوشبختانه اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که 

این سامانه تا پایان سال جاری طراحی و عملیاتی می شود و پس از آن به سازمان امور مالیاتی واگذار می شود.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم نجمه یوسفی فرزند محمدعلی به شماره ملی ۵۶۳۹۷۰۹۹۲۸ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۴۰۲۶ فرعی از شماره یک اصلی واقع در بخش ۵ شهرستان نهبندان که متعلق به وی می باشد به علت 

نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۹۸۳۳ صفحه  ۳۱۸ دفتر امالک جلد ۶۵ - امالک 
به نام وی ثبت  و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب آگهی اعالم تا چنانچه کسی 
مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره  اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
محمد مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۵۰۸- ۱۳۹۸/۹/۳۰ 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 آقای علیرضا رجائی فرزند محمد 
رسول به شماره شناسنامه ۲ و شماره ملی ۰۶۵۲۷۴۲۳۶۲ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۷۷/۵۳ مترمربع قسمتی 
از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای رحمان مهرجو 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 
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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
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قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای رحمان مهرجو 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 
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تاسیس شرکت کیمیا کاوش آراد )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ به شماره ثبت ۳۸۹ به شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۸۵۷۸۹۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت : عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی - شهرستان سرایان - بخش آیسک - شهر سرایان- محله هفت تیر-کوچه ۷ تیر ۱۴- خیابان ۷ تیر-

پالک ۰- طبقه همکف- کدپستی ۹۷۷۷۱۶۷۶۹۸ 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 ۱۱۹/۹۷/۹۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ نزد بانک سپه شعبه سرایان با کد ۹۳۶ پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره :آقای جواد میرزائی به شماره ملی ۰۸۵۹۵۷۸۳۸۰  به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال، آقای تقی بشارتی به شماره ملی ۰۸۵۹۵۸۳۲۵۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای علی رضا میرزائی به شماره ملی ۰۸۵۹۹۳۵۲۶۴ به سمت نایب رئیس 
 هیئت مدیره به مدت ۲ 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 مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای مصطفی شرافت زاده به شماره ملی ۰۸۵۰۰۶۳۲۲۱ 
 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای علیرضا شرافت زاده به شماره ملی ۰۸۵۹۴۴۸۶۲۲ 
 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج

 آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سرایان )711502(
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برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۵۱۹- ۱۳۹۸/۹/۳۰ 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 کنیز فنودی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۵ صادره از مود و شماره ملی ۰۶۵۲۸۱۹۵۱۶ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۴۸/۲۰  مترمربع قسمتی 
از پالک ۹۳۴- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت سید محمد استانستی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
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دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
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تولید ۹۰۰ هزار شاخه گل رز در گلخانه های استان

صداوسیما- 9۰۰ هزار شاخه بریده گل رز در 9 ماه گذشته در گلخانه های خراسان جنوبی تولید شد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ارزش گل رز تولید شده را 22 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال اعالم کرد. رضایی تعداد گلخانه های تولید و پرورش گل در استان را 2 گلخانه عنوان کرد و افزود: سطح زیرکشت این گلخانه ها را 1.5 هکتار اعالم کرد. وی با اشاره به اینکه 9۰ درصد 

گل رز تولید شده در استان به سایر استان ها ارسال شده است، گفت: گل های تولید شده در گلخانه های استان به استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران ارسال می شود. 
از طرف مردم محروم شمال  سالمی 
شهر خدمت مسئولین بزرگوار استان مگر 
انقالب کمک به محرومین نبوده است؟ 
انگار این مردم را فراموش کرده اند که 
نه پارک یا فضای سبزی نه بیمارستان 
نه مدرسه نه دانشگاه نه پاسگاه انتظامی 
نه سالن ورزشی هیچ خبری نیست. ولی 
هر مراسمی برای دفاع از انقالب انجام 
می شود هشتاد درصد این مردم محروم 
هستند که این مراسم راپوشش می دهند. 
با اینقدر تبعیض چرا و چرا تکلیف این 
مردم بزرگوار  را روشن نمی کنید فقط 
یک سری ساختمان چند طبقه روی هم 

ساخته اندکه حتی یک مترحیات ندارد.
915...۰17

لطفا مسئولین به ویژه میراث فرهنگی از 
سفر آقای وزیر نهایت استفاده و بهره را 
ببرند و پیشنهادهای خوبی که برای ارگ 
مظلوم کاله فرنگی و باغ شوکت آباد که 
می تواند بمب گردشگری منطقه  لقب 
بگیرد را عملی کنند و گوش شنوای این 
سخنان باشند و از استاندار محترم هم 
خواستاریم زمانی مثال 3 ماهه به میراث 
بدهند و سپس گزارش عملکرد سفر 
آقای وزیر را بخواهند و هرگونه سهل 
انگاری را با شدت جواب دهند. واقعا 
حیف است  این میراث را داشته باشیم 
ولی قدرش را ندانیم مگر یک مسئول 

بیاید تا کمی بجنبید. 
یک شهروند  
با سالم وخدا قوت، ما درد دل و مشکل 
بگوئیم که  باید  به چه کسی  را  خود 
پرسنل  بدهد؟  را  ما  جواب  حداقل 
که  است  ماه   3 خوسف،  شهرداری 
حقوق نگرفتند، بازنشستگان و خانواده 
چند  هم  شهرداری  پرسنل  متوفی 
سال گذشته و هنوز یک ریال دریافت 
 نکردن،  با این اوضاع چکار کنیم برخی
در  میلیون  دهها  قیمت  به  اموال 
شهرداری موجود است، که نه استفاده 
خواهند کرد و نه بفروش می رسانند 
شود  می  خراب  هم  دیگر  سال  چند 
و باید بیرون بریزند، اما حاضر نیستند 
چاره اندیشی کنند. پرسنل ارزشی ندارند 
المال  بیت  اموال  از  اما  خود،  بجای 
حداقل  بی خیال رد نشید،یک لحظه 
خود را جای ما وخانواده های ما بگذارید.
915...168

باشی فقط  داشته  اعتبار  گونی گونی 
سلیقه  یا  سود  راه  در  رو  اعتبار  این 
خودت خرج کنی پشیزی ارزش نداره.
این مثل آقایانی هست که امروز توی 
شوراها یا مجلس کم نداریم ازشون. 
اگه اون عده ای که روزی سری توی 
سرا بودند و االن گوشه نشین شدند، 
دست از ریاضتشون بردارند و حزب یا 
حداقل گروهی رو به نفع مردم باز کنند 
تا افراد گمنام ولی الیق شانس رای 
آوردن داشته باشند. فکر می کنم حکم 
توانی رو داشته باشه که ثواب نمازهای 

مستحبیشون رو چند برابر بکنه.
91۰...724

با سالم خدمت استاندار معزز و پرتالش 
استان ما جمعی از اهالی خیابان سپیده از 
شما خواهشمندیم آرزوی چندین ساله ما 
را برآورده کنید و فکری به حال ورودی 
این خیابان از تقاطع محالتی برداشته 
شود قبل از اینکه اتفاق دلخراشی بدلیل 
عدم دید و عرض کم معبر بیفتد خسته 

شده ایم بس که وعده شنیده ایم.
99۰....7۰5

حقوق  شده  سال  دو   ... کارگران  ما 
و عیدی معوق داریم االن هم به ما 
حقوق کامل نمی دهند یه چیزی حدود 
پانصد هزار تومان در ماه واریز می کنند 
فرمانداری استانداری،  به  بار   چندین 
  اداره کار و دادگستری مراجعه کرده ایم
ولی هیچگونه جوابی نشنیده ایم. ما 
 کارگران عاجزانه از مسئولین استان و
 آقای استاندار خواهشمندیم با این شرایط 

اقتصادی اقدامی برای ما انجام دهند.
992...1۰8

در  توحید  کارگران   رفاه  بانک  شعبه 
تأمین  نشستگان   باز  پرداخت حقوق 
اجتماعی افراد را  به شعبه خیابان  غفاری 
که  میدارد  اظهار  و  نماید  می  هدایت 
پرداخت حقوق  فقط شعبه  غفاری  لطفا در 
این خصوص تدبیر الزم اندیشیده  شود تا 
مشکل برطرف شود.  برای  بازنشستگان 
تأمین  اجتماعی که سر پناهی ندارند 
تکمیلی  بیمه  دارید.  ای  برنامه  چه 
است؟ ای  مرحله  درچه  بازنشستگان 
915...531

کنار  جنگلی  پارک  محترم  مسئولین 
پایانه باربری فقط یه سرویس بهداشتی 

کوچک نیاز دارد. ممنون
915...54۰
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پیام شما

از آوا بعیده !

جناب آوای خراسان جنوبی که به قول 
رو  مردم  حرف  سانسور  بی   خودتان 
شما  به  هست  کسی  زنین   می 
رسانه ای ها هم نظارت کنه و ببینه 
بعضی وقتها حرفهایی که می نویسین 
درسته یا نه؟ تو گروه تلگرام بحث آوا 
بود که نوشته 3۰ درصد نماینده های 
مجلس دهم فاسد بودن اوال شما به 
چه جرأتی این حرفو می زنین و اینقدر 
قاطعانه می گین مثال چرا 31 درصد 
نه یا چرا 29 درصد نه فقط 3۰ درصد 
آوردین  کجا  از  رو  آمار  این  فاسدن! 
اصال کی گفته روزنامه شما پاکه که 
در خصوص بقیه اظهار نظر می کنین؟ 
اگر از شان مجلس خجالت نمی کشین 
حداقل شأن نظام و انقالب و شهدا رو 
حفظ کنین شان بزرگان انقالب رو حفظ 
کنین خوبه توی همین مجلس فاسدی 
که نوشتی ما 4 تا نماینده از استان داریم 
درسته قانون روزنامه ها همه چی رو 
 آزاد گذاشته ولی حیا هم خوب چیزیه. 
دم انتخابات که شده شما یادت اومده 
مجلس فاسده قبال چرا یه تیتر نزدی 
اونوقت  نکنه  نگفتی  فساد  این  از  و 
ترسیدین که روزنامه تون رو تعطیل 
کنن حاال که مجلس تموم شده شروع 

کردین به زدن این حرفا. 
ف. م از طبس

آوا : ضمن تشکر از شما هم استانی 
عزیز روزنامه آوا رسالت خود را در 
انتشار دیدگاه های مختلف انجام 
که  شده  منتشر  خبر  و  دهد  می 
سخنرانی  است،  شما   نظر  مورد 
مردم  محترم  نمایندگان  از  یکی 
استان در یکی از مساجد بوده که 
معتبر  خبرگزاری  یک  از  نقل  به 
منتشر شده و روزنامه هیچ دخل 
است.  نداشته  آن  در  تصرفی  و 
روزنامه آوا بر خود فرض می داند 
جانبداری  نوع  هر  از  دور  به  که 
را  مختلف  های  دیدگاه  صرفا 
و  منتشر  رسانی  اطالع  منظر  از 
به  را  قضاوت و تحلیل موضوعات 

مخاطب واگذارنماید.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

۱۵ میلیارد تسهیالت اشتغال 
خانگی به  استان رسید

تومان  میلیارد   15 صداوسیما- 
کوچک  خانگی  طرح های  تسهیالت 
کارآفرینی  صندوق  به  اشتغالزا  و 
مدیر  شد.  ابالغ  جنوبی  خراسان 
صندوق کارآفرینی امید استان گفت: 
این تسهیالت از محل تفاهم نامه بین 
امید  کارآفرینی  و صندوق  استانداری 
کشور در همایش ملی روز روستا که 
15 مهر در بیرجند برگزار شد، تأمین 
و برای توسعه و بهبود فضای کسب 
و کار در مناطق کم برخوردار استان 
به صندوق کارآفرینی امید ابالغ شد. 
به طرح  تسهیالت  این  افزود:  زنگنه 
با  اشتغالزا  و  کوچک  خانگی  های 
اولویت تعاونی ها، تشکل ها و سمن 
ها در رسته فعالیت های تراش سنگ 
پارچه  قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  های 
بافی های سنتی، ایجاد و توسعه مراکز 
تولید صنایع دستی و خدمات، فناوری 
اشتغالزایی  طرح های  و  اطالعات 
متناسب با ظرفیت ها و مزیت های 
نسبی روستا ها و مناطق کمتر توسعه 
یافته و کم برخوردار شهری پرداخت 
برای  تسهیالت  وی، سقف  می شود. 
را  کارفرمایی  و  انفرادی  طرح های 
تومان  میلیون   1۰۰ طرح  هر  برای 
اعالم کرد که با نرخ کارمزد 4 درصد 
ساله   5 بازپرداخت  و  الحسنه  قرض 
مدیر   می شود.  پرداخت  متقاضیان  به 
صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به ابالغ این تسهیالت 
طرح ها  بررسی  استان،  صندوق  به 
طرح های  به  تسهیالت  پرداخت  و 
و  اشتغال  رونق  زمینه  که  شاخص 
تولید در مناطق کم برخوردار را فراهم 

و نیاز های مردم را رفع کنند، آغاز شد.

 خبر ویژه

شورای حکمیت ورزش استان  به دنبال آشتی فر اگیر بین ورزشکاران است        

   دروازه بانی برای گل به خودی ها
چند  در  ورزشی  حواشی  محمودآبادی- 
سال اخیر خراسان جنوبی را با بحران های 
ورزشی زیادی رو به رو کرده است، حواشی 
که همچون علف هرزی ریشه ی دوستی ها 
را خشکانده و توانسته مدیران توانمند زیادی 
را از این استان دور و ورزشکاران خوبی را از 
جامعه ی ورزش جدا کند، حال قرار است 
ورزش  حکمیت  شورای  بار  اولین  برای 
حواشی  این  سفیدی،  ریش  با  استان  در 
را کمرنگ، رفاقت ها را بیشتر و از گل به 

خودی های بحران زا جلوگیری کند.
در خراسان جنوبی چهره ی ورزش استان 
جوانمردی،  چون  هایی  ویژگی  از  جدای 
سری  یک  ...درگیر  و  موفقیت  اخالق، 
نامهربانی ها هم  شده که نیاز به مرهمی آرام 
بخش دارد. این موارد باعث شد پیشکسوتان 
ورزش استان به فکر چاره ای برای زخم هایی 
که نامهربانی ها بر تن ورزش استان زده است 
شورای  پیشنهادتشکیل  بنابراین  بیفتند، 
حکمیت ورزش ارائه شد.این ایده، هدف هایی 
را دنبال می کند که از آن جمله می توان 
به جلوگیری از کهنه شدن زخم هایی که به 
دلیل سوء تفاهم و یا ناتوانی ورزشکاران ما در 
برقراری ارتباط با مربی ها و مسئوالن ورزش 

استان به وجودمی آید، اشاره کرد. 

به دنبال تعامل 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه ما به دنبال تعامل و دوستی 

در بین ورزشکارن خود هستیم در این باره 
گفت: شورای حکمیت ایده ای است که نیاز 
ورزش  جامعه  افزود:  عزیزی«  بود.»حسن 
و جوانان یک جامعه ی الگویی است و به 
هیچ وجه زیبنده ی آن نیست که دستخوش 
بد اخالقی شود. عالوه بر این رویکرد توسعه 

ورزشی یک رویکرد فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال تغییر نگاه 
جامعه،تقویت قوای جسمانی،آگاهی بخشی 
ورزشکاران  پرورش  نیز  و  گذاری  اثر  و 
قهرمان هستیم باید رویکرد فرهنگی مان 
به  توجه  آن  ی  الزمه  که  دهیم  تغییر  را 
تاثیر  ورزش همگانی است. عزیزی نقش 
گذار بانوان در ورزش را بسیار مهم و ارزشمند 
توصیف کرد و گفت: در تغییر رویکرد ها 
اثر  و  به عنوان محور توسعه  بانوان  نقش 
گذار تعریف شده تا جایی که حتی می توان 
عنوان نقش اصلی و پیش برنده به آن ها 
 داد.مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

که  هایی  آسیب  از  رهایی  برای  داند  می 
حاشیه های ورزشی را پر رنگ می کند از 
رسانه ها کمک بگیرد به همین دلیل قبل از 
هر چیز می خواهد رسانه ها در کنار او برای 
دستیابی به این هدف به او کمک کنند.وی 
معتقد است: این حاشیه ها قبل از این که 
از دل مجموعه ورزش و جوانان خارج شود، 
باید با ریش سفیدی نخبگان و پیشکسوتان 
تا به بحران و  ورزشی حل و فصل شود، 

بی اخالقی تبدیل نشود.

کمک به ارتقای فرهنگ عمومی

وی با اشاره به اینکه با ایجاد شورای حکمیت 
گفت:  است  شده  تأمین  ما  هدف  چند 
آفرینی،  امید  این اهداف ما بحث  از   یکی 

فرهنگ  ارتقای  به  و کمک  بخشی  الهام 
عمومی در جامعه است. عالوه بر این تقویت 
داشتن  واسطه ی  به  پیشکسوتان  جایگاه 
تفاوت در سالیق یکی  و  و تجربه  دانش 
دیگر از این اهداف بود که با ایجاد شورای 
حکمیت پر رنگ می شود.عزیزی، مهمترین 
ایجاد  را  حکمیت  شورای  ایجاد  در  هدف 
یک آشتی فراگیر بین ورزشکاران و مربیان 
ورزشی و متخصصان این امر عنوان کرد و 
گفت: تجربه ی پیشکسوتان در کنار مربیان 

باعث ایجاد یک هم افزایی خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
برای دستیابی به اهداف مهم در این شورا 

افزود:  شد  معرفی  اجرایی  کارگروه  چند 
مختلف  های  حوزه  در  ها  کارگروه  این 
مسئولیت  قوانین،  آموزش  رسانی،  اطالع 
های اجتماعی و . . . فعالیت خواهند کرد.

وی حتی موضوع بازرسی های مردمی در 

فضاهای ورزشی را مد نظر قرار داده است 
به  مردم  توجه  و  نگاه  او  نظر  به  که   چرا 
حوزه ی ورزش بهترین گزینه برای برخی 
تصمیم گیری ها است. عزیزی اعالم کرد: 
این شورا اولین شورای حکمیت در کشور 
است،  که با عملکرد مناسب آن می توانیم 

تجربیاتمان را به تمام کشور تسری دهیم.

حواشی، مدیران را درگیر کرد
دبیر شورای حکمیت نیز در این باره معتقد 
است که در خراسان جنوبی همیشه حواشی 
این ورود  با  را درگیر کرده است و  مدیران 
از  بار سنگین این حواشی  شورای حکمت 

دوش مدیرکل  برداشته می شود.
اعضای  تمامی  اصغری  حسین  گفته  به 
افراد  و  پیشکسوتان  از  همه  شورا  این 
باتجربه در حوزه های مختلف پزشکی و 
 حقوقی، فرهنگی و . . . هستند، افرادی که 
به  ای  ریشه  گرم  تعامالت  با  توانند  می 
ادامه  وی  کنند.  ورود  مشکالت  و  موارد 
داد: حاصل رسیدگی به پرونده هایی که در 
شورای حکمیت به آن پرداخته می شود،  
ارائه ی رهنمود های مدیریتی و برقراری 
رهنمودهایی  است.  ورزشکاران  با  تعامل 
که می تواند بسیاری از مشکالت را حل 
کند. وی معتقد است این شورا به برخی 
از رفتارها که بحث های تاب آوری را در 
خود دارد، ورود کرده تا از بروز اتفاق های 
نامبارک جلوگیری کند، به طور حتم این 
نگاه باعث توسعه ی فرهنگی در ورزش 

استان خواهد شد.
به طور حتم توجه به ورزش باید یک چراغ راه 
داشته باشد، در پایان باید پذیرفت که توسعه 
حرکت جبری تاریخ بشری است و خواهی 
نخواهی اتفاق افتاده و خواهد افتاد اگر ما خود 
با درک و اراده خود راه توسعه را هموار نسازیم 
و هدایت آن را در دست نگیریم دیگران برای 
ما آن طور که خود می خواهند توسعه ایجاد 
نیروی  برای تربیت  این  بنابر  خواهند کرد. 
انسانی سالم و با ظرفیت و خالق که سرمایه 
اصلی توسعه است با یک عزم ملی و به اتفاق 

همت کنیم زیرا فردا خیلی دیر است.

دی
 آبا
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ایرنا - پنبه »َمله« دارای قدمت طوالنی در 
خراسان جنوبی به ویژه شهرستان خوسف 
است که مردم از گذشته تاکنون به خوش 
اعتقاد  آن  تولیدات  و  پنبه  نوع  این  ُیمنی 
داشته اند و امسال شهر خوسف نخستین بار به 
عنوان شهر ملی ملّه ثبت شد. پنبه ای به رنگ 
قهوه ای در خراسان جنوبی برداشت می شود که 
روش های کاشت، داشت و برداشت آن مانند 
پنبه معمولی است اما به لحاظ کوتاهی الیاف 
آن را با کمان حالجی نمی کنند بلکه تمامی 
فرایند تبدیل آن به نخ با دست انجام می شود.
در گذشته از این نوع پنبه به دلیل اعتقاد مردم 
به آن، به منظور تولید پارچه های معنوی مانند 
جانماز، پرده مسجد، سفره نان، شال سر و از 
این قبیل استفاده می شد سرخچه هایی که 
هنوز در صندوقچه مادران و مادربزرگان این 
سرزمین به یادگار مانده است. ملّه در فرهنگ 
فارسی عمید به نوعی پنبه زرد رنگ و نوعی 
پارچه خاکی رنگ ترجمه شده و در زبان محلی 
به ُسرخچه )به دلیل رنگ مایل به سرخ این 

نوع پنبه( شهرت یافته است. 
آوردن  روی  با  طرفی  از  اخیر  دهه  سه 

و  شده  اصالح  ارقام  کشت  به  کشاورزان 
وارداتی که دارای الیاف بلند است و از طرفی 
خشکسالی های پیاپی، پنبه ملّه به خاطرات 
پیوست و تا حدودی به فراموشی سپرده شد 
حتی بذر این گیاه محلی در حال فرسایش و 
نابودی بود.سال های اخیر با توجه به اهمیت 
فوق العاده حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی 
مهم  برنامه های  از  یکی  عنوان  به  کشور 
خالص  و  احیا  کشاورزی،  توسعه  راهبردی 
سازی این محصول محلی، گام مهمی در 
تحقق اهدف عالیه سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی برداشته شد.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره  کل 
میراث فرهنگی، گفت: پنبه مله از تاریخچه 
و قدمت طوالنی برخوردار است و به عنوان 
گیاه ویژه منطقه خوسف از زمان های گذشته 
کاشت می شده است.  برآبادی افزود: اعتقاد به 
خوش  ُیمنی گیاه پنبه مله تا حدی بوده که 
هر کشاورز در حد توان خود کشت این نمونه 
پنبه را در کنار پنبه سفید انجام می داده است و 
اعتقاد داشته اند که اگر آب با عبور از این پنبه به 
دیگر محصوالت )پنبه سفید( برسد در باردهی 

و برکت زمین مؤثر خواهد بود.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره  کل 
میراث فرهنگی، اظهار کرد: می توان تاریخچه 

این نوع پنبه را همزمان با پنبه سفید دانست.وی 
ادامه داد: با توجه به اظهارات و شواهد موجود 
صنعت پنبه در خوسف در گذشته ارزش باالیی 
داشته است و با قرار داشتن منطقه در مسیر 
داد و ستدهای بین منطقه ای، تجارت پنبه نیز 
مطرح بوده است. برآبادی گفت: شاخص هایی 
از جمله خوش  رنگ بودن، طیف رنگی از 
کرم روشن تا قهوه ای آجری، نرمتر بودن این 
گونه پنبه نسبت به پنبه معمولی، موارد درمانی 

پارچه های ملّه، استفاده از آن همراه با سایر 
گیاهان دارویی و چربی گوسفند برای تولید 
سرمه چشم به  دلیل تقدس، احترام و قداست 

پنبه مله  بین بومیان منطقه، اعتقادات و باورهای 
مترتب بر آن، ویژگی های ساختاری و فیزیکی 
پنبه مله که به نسبت گرم تر بوده و برای فصول 
سرد سال نیز مورد استفاده قرار می گیرد و 
خاصیت آن به پشم شتر نزدیک است، موجب 
است.  پنبه شده  این  ساختن  ویژه  و  تمایز 
وی افزود: قابل احترام بودن و نگاه همراه با 
تقدس به پنبه ملّه در کاربردهای آن از قبیل 
جانماز، سجاده، سفره، پرده، قطیفه)قدیفه(، 

چادر، گردن پیچ )یلومله( و سایر تأثیر گذار 
دانش کشاورزی، فن  بوده است.وی گفت: 
نخریسی و سنت ها و نمودهای شفاهی پنبه 
ملّه شهرستان خوسف 23 تیرماه سال 97 در 
فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  شد.مسئول 
صنایع دستی خوسف اظهار کرد: در راستای 
تعاونی  مله نخستین شرکت  پارچه  احیای 
تخصصی صنایع دستی ملّه با عنوان شرکت 
تعاونی تولیدی صنایع دستی ریس مله خوسف 
راه اندازی شده است.وی عنوان کرد: در حال 
حوزه  در  نفر   8۰ خوسف  شهر  در  حاضر 
پارچه بافی سنتی فعال هستند که در زمینه 
تبدیل پنبه مله به پارچه یا به صورت تلفیقی 

با سایر روش ها مشغول به کار هستند.
صالحی گفت: یکی از اهداف ما در شهرستان 
به  آن  صادرات  و  مله  تولیدات  افزایش 
کشورهای دیگر است که تا همین لحظه 
نیز بازار این محصوالت نشان از استقبال آن 
است. وی ادامه داد: همچنین رایزنی های الزم 
برای ثبت جهانی پنبه و تولیدات ملّه شهرستان 

خوسف در حال انجام است.

یرنا
س : ا

عک

ُمهر ملی بر سر خچه خوسف       

ملی  و شناسه  ثبت 5441  به شماره  روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص(  تغییرات شرکت  آگهی 
 14006251171 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
بیرجند، محله مطهری ، کوچه شهید آیت ا... مطهری1 ، خیابان شهیدآیت ا... مطهری ، پالک 0 ، پاساژ سلطانی ، 
طبقه اول با کد پستی 9719687615 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 2 - ماده 31  اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 8 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی 

عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )706819(

تاسیس شرکت مبنا توسعه پایدار خراسان )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1398/06/06 به شماره ثبت 6031 
به شناسه ملی 14008578289 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خدمات فنی مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود 
کیفیت - انجام کلیه امور حسابداری و تامین نیروی حسابدار ، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و دفاتر قانونی 
حسابداری ،تهیه انواع اظهارنامه مالیاتی - توسعه و مدیریت کسب و کار خانگی و مدیریت فرایندهای کسب و 
کار، مدیریت و کنترل پروژه 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 دشت علی آباد ، کوچه ))خسروی(( ، کوچه نیلوفر 5 ، پالک 8 ، طبقه همکف کدپستی 9717411964 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
سبحان مصطفائی درمیان به شماره ملی 0640171850 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم سحر موذنی 
به شماره ملی 0640247415 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم مهدیه سعیدی 
به شماره ملی 0640100686 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود، آقای سبحان مصطفائی درمیان به شماره 
ملی 0640171850 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، خانم سحر موذنی به شماره ملی 
0640247415 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711503(

تاسیس شرکت نمایندگی بیمه اعتماد گستر فردای طالیی )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/03 به شماره 
ثبت 6128 به شناسه ملی 14008863747 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت شرکت به طور انحصاری ،عرضه خدمات بیمه 
ای به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه 
گری ،مصوبات شورایعالی بیمه ،قرارداد نمایندگی،بخشنامه ها و دستور العمل های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و شرکت بیمه طرف قرارداداست . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، سه راه اسدی ، کوچه جمهوری اسالمی 14 ، کوچه 
بازار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9719694515 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
500000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 279 مورخ 1397/07/25 نزد بانک ملی شعبه 
حکیم نزاری با کد 9033 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضای هیئت مدیره: 
آقای حمیدرضا خیاط به شماره ملی 0651779782 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم فائزه تبریز نیا تبریزی به شماره ملی 0933497431 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، خانم افسانه پورمردان به شماره ملی 3673546724 به سمت عضو 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 مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی فرهمندپور به شماره ملی 0066047455 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی و آقای سید احمد حسینی به شماره ملی 0650152441 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
 به موجب مجوز شماره 96-507174 مورخ 1396/11/25 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران تاسیس گردید. 

به موجب مجوز شماره 122480/403/98 مورخ 1398/09/16 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی تاسیس گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند  )709910(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پارس مکانیک به سامان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4813 و شناسه 
 ملی 10360063185 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای سعید محمدی به شماره ملی 0651904706 و خانم فاطمه اله وردی به شماره ملی 0620056126 و 
آقای علی داودی به شماره ملی 0650823745 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای حسین محمدی به شماره ملی 0370091256 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا سبزکار 
به شماره ملی 0651954819 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 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 )711504(
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موفقیت و انرژى

 توصیه ها

شادکارى با رویکرد هدفمند
همه ما به شدت نیازمند داشتن هدفى مشخص 
براى کارى هستیم که انجامش مى دهیم و بدون 
این هدف و مقصود مشخص نخواهیم توانست 
از کارى که مى کنیم لذت ببریم. هدف از انجام 
یک کار جزو پایدارترین و موثرترین ابزارها براى 
برانگیخته شدن افراد در محل کارشان محسوب 
مى شود و عامل تسکین کارکنانى است که با 

مشکالتى همچون استرس هاى کارى، روساى 
کج خلق و تحمل ناپذیر و موانع کارى دست به 
گریبان هستند. بر همین اساس هم هست که 
به افراد توصیه مى شود به طور پیوسته به دنبال 

یافتن هدف یا اهداف مشخصى براى کار کردن 
و حضور در شغل شان باشند تا به این وسیله طعم 

شادکارى را به طور کامل بچشند.

راه هایى براى جدا کردن محل خواب 
کودکان باالى سه سال

طبیعى است که وقتى کودك با محیطى انس 
بگیرد و مفهوم ترس و تاریکى را متوجه شود به 
سختى مى شود او را به اتاقى فرستاد که در آن تنها 

باشد و تنها بخوابد!
جدا  برابر  در  معموالً  سال  سه  باالى  کودکان 
شدن جاى خواب شان از کنار والدین واکنش هاى 
طوالنى مدت نشان مى دهند و به یکباره نمى شود 
جاى آن ها را از اتاق والدین جدا ساخت! براى این 
منظور راهکارهایى وجود دارد:  ابتدا سعى کنید به 
اتاق کودك برسید و وسایل و اسباب بازى هایى را 
که او دوست دارد در آن قرار دهید. ساعاتى در روز 
به همراه کودك در اتاق او بنشینید و سعى کنید 
تمام قسمت هاى اتاق را به او نشان دهید و با او 
در اتاق بازى کنید. اگر اتاق کودك کمد دیوارى 
یا قسمت هاى ناشناخته اى دارد، آن ها را به کودك 
نشان داده و سعى کنید عالقه اى بین کودك و اتاق 

شخصى اش برقرار کنید.
در طول روز براى بازى کردن فرزندتان را به اتاق 
خودش هدایت کنید و به او بگویید که در همان 
اتاق مى تواند بازى کند و نباید وسایل بازى اش را 
به خارج از اتاق بیاورد . در میان بازى و هنگامى که 
کودك خسته مى شود او را در همان اتاق بخوابانید 
و در کنارش بمانید تا کامل به خواب رود . توجه 
داشته باشید که اتاق کودك هرگز نباید تاریک و 
بدون نور باشد تا او بتواند به راحتى و بدون ترس به 

اتاق شخصى اش عالقه مند شده و آنجا را بپذیرد.
براى انتقال کودك از اتاق شما به اتاق خودش 

هرگز از کلمات و عبارات امرى  استفاده نکنید.

عرق کاسنى مناسب براى
 تقویت کبد و درمان ضعف اعصاب

از فواید عرق کاسنى براى پوست مى توان گفت 
که عرق کاسنى با تقویت کبد، رنگ پوست را 
روشن، بیمارى هاى مزمن پوستى به خصوص 

اگزما را التیام، رسوبات ادرارى و جوش هاى ناشى 
از گرمى غذاها را رفع مى کند. 

خون،  فشار  درمان  در  کاسنى  عرق  مصرف 
تقویت معده، کبد، کلیه و درمان ضعف اعصاب 

بسیار مناسب است.

با پیاده روى به 
جنگ یبوست بروید!

یکى از دالیل اصلى ابتال به یبوست، کم تحرکى 
و ورزش نکردن است. اگر مداوم ورزش کنید، 
هیچ گاه دچار یبوست نخواهید شد. البته منظور 

از  برخى  که  چرا  نیست،  سنگین  ورزش هاى 
ورزش ها  مى توانند باعث یبوست شوند. بهترین 
قرار  یبوست،  رفع  براى  فیزیکى  فعالیت هاى 
گرفتن در هواى آزاد،  پیاده روى، دوچرخه سوارى و 
حرکت هاى تقویت  کننده عضالت  شکم  هستند.

خاصیت ضد عفونى کننده 
ترنجبین

و  دارد  کننده  ضدعفونى  خاصیت  ترتجبین 
میکروب ها را از بین مى برد. مصرف مقدار کم آن 
ملین و مقدار زیاد آن مسهل است. این ماده، معده 

را پاك مى کند بدون آن که ایجاد یبوست نماید. 
همچنین حرارت و تب بدن را از طریق افزایش 
ترشحات بدن کاهش مى دهد. مصرف آن براى 
رفع عالئم ناشى از سرماخوردگى از قبیل سینه 
درد و سینه پهلو توصیه مى شود. این ماده حرارت 
درونى، ناراحتى هاى ادرارى را نیز برطرف مى کند. 

بهترین غذا براى رفع کهیر 
سوپ جو و عدسى هستند

مصرف سوپ جو تا حدى به رفع کهیر کمک 
کند چرا که سوپ جو یک غذاى دوایى محسوب 
مى شود. ماساژ با روغن بنفشه یا روغن بادام شیرین 

به رفع عالئم کهیر کمک مى کند به خصوص اگر 
بعد از استحمام این کار صورت گیرد، همچنین این 
افراد از شستن بیش از حد با آب داغ باید پرهیز 
کنند. همچنین شربت آبلیموى تازه براى رفع 
عالئم کهیر مفید است چرا که لیموى تازه به رفع 

خارش مزمن کمک مى کند.

چوبک براى 
درمان درد سیاتیک مفید است 

چوبک را به خاطر داشتن ماده ساپونین سعى کنید 
کم مصرف کنید زیرا سمى است. براى درمان درد 
مفاصل ریشه چوبک را سوزانده، خاکسترش را با 

سرکه مخلوط کرده و در محل درد بمالید.  پاشیدن 
گرد چوبک بر روى زخم ها مفید مى باشد.  براى 
درمان درد سیاتیک چوبک را با سرکه مخلوط 

کرده و به صورت ضماد در محل درد بگذارید.
براى درمان نقرس و اسید اوریک نیز از جوشانده 

چوبک استفاده کنید.

لیموترش به دلیل خاصیت اسیدى که دارد، براى سفید کردن دندان هاى زرد و لکه دار مفید است. این ماده 
طبیعى همچنین براى کاهش جرم دندان و خوشبو کردن دهان کاربرد دارد.

روش استفاده: کافیست که دندان هایتان را با مقدارى آب لیموترش تازه بشویید. قبل از شستشو هم به 
آرامى دندان هایتان را مسواك بزنید. این کار را دو مرتبه در هفته انجام دهید نه بیشتر.توجه داشته باشید 
لیموترش اسیدى است و استفاده افراطى از آن به میناى دندان آسیب مى زند.براى یک دوره کوتاه سفید 
کردن دندان ها مى توانید 75 گرم جوش شیرین را در آب نصف لیموترش حل کنید و به مدت یک 
هفته، صبح ها دندان هایتان را با این محلول به آرامى و با دقت مسواك بزنید. حواس تان باشد نباید از 

این روش به مدت طوالنى استفاده شود.

نمک تصفیه نمکى است که ناخالصى هاى نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصى هاى 
محلول مانند آهک، شن و ماسه طى فرآیندى در کارخانه حذف شده است.نمک خوراکى باید از نوع یددار 
و تصفیه شده باشد. نمک هاى تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر 
حفظ مى کنند.نگهدارى و ذخیره کردن نمک یددار به مدت طوالنى (بیش از یک سال) موجب از دست 
رفتن بخشى از ید آن مى شود. براى حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف دربسته 
پالستیکى، چوبى، سفالى و شیشه هاى رنگى و تیره نگهدارى کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در 

زمان طبخ، نمک را در انتهاى پخت اضافه نمود تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود.
مرکز اطالع رسانى مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى

نمک یددار تصفیه شده چیست؟  لیموترش مناسب براى رفع لک دندان ها

 آماده سازى ذهن: شما باید یاد بگیرید که خودتان را براى 
یک وضعیت ذهنى مثبت آماده کنید. افکارى که از ایمان 
و عقیده و قدرت درونى تان سرچشمه مى گیرد را جایگزین 
افکار ترس آور و ناامیدکننده  تان کنید. براى این کار باید 
تمرکز خود را بر توانایى هایتان بگذارید. این کار باعث مى شود 

که از حرکت باز نایستید و به تالش ادامه بدهید.
 عامل انگیزه خود را کشف کنید: در جست وجوى چیزهایى 
باشید که به شما انگیزه  تالش و کوشش مى دهد. فکر کنید 
که در گذشته چه چیزهایى به شما انگیزه داده است تا تغییرى 

در زندگى تان ایجاد کنید و به دنبال اهداف تان بروید. زمانى 
که بتوانید به خودتان براى یک هدف انگیزه بدهید، باعث 
مى شود سریع تر در مسیرتان حرکت کنید و در نهایت موجب 

خواهد شد که موفقیت هاى بیشترى به دست آورید.
الگوهاى ذهنى تان را انتخاب کنید: الگوهایى براى خود 
انتخاب کنید که به تجسم اهداف تان کمک کند تا براى 
رسیدن به آن ها، مهارت هاى خود را افزایش دهید. براى 
حفظ نگرش مثبت و مشتاقانه، الگوهایى براى موفقیت خلق 

کنید و مدام درباره  آن ها فکر کنید.

 به تحقق یافتن هدف تان باور داشته باشید: هرقدر عمیق تر 
به تحقق یک هدف باور داشته باشید، احتمال بیشترى 
براى محقق شدن آن وجود دارد. این نوع تمرین ذهنى، 
باعث مثبت اندیشى مى شود و شما را به سمت دست یابى به 

موفقیت سوق مى دهد. 
مدیریت اضطراب:  به خودتان یادآورى کنید که «اگر .... شود 
چه؟» در حال حاضر رخ نداده است. این تنها یک تئورى 

است. پس بر آنچه که مى توانید کنترل کنید، تمرکز کنید.

مثبت اندیشى و تاثیر شگرف آن در موفقیت

آیه روز

و کسانى که کفر ورزیدند گفتند پروردگارا آن دو [گمراه  گرى] از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما 
نشان ده تا آنها را زیر قدم هایمان بگذاریم تا زبون شوند (سوره فصلت/ آیه  29)

سخن روز

با ارزش ترین دارایى ما توانایى کسب درآمد است، نه آن پولى که به دست مى آوریم. توانایى از دست 
نمى رود اما پول و ثروت ممکن است بارها از دست برود.” برایان تریسى “
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49
318

3654
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7625
سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 

کشورهاى مختلف جهان به شمار مى آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنى است و به معنى «ارقام باید تنها باشند» است.

تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایى در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمى به 

محبوبیت جهانى دست یافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

843512679

961743285

257896143

128679354

479325816

536481927

385164792

612957428

794238561

جدول سودکو

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

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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

0915   866   8002 

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

برگ سبز خودروى مزدا 1600 به شماره پالك 
495 ب 46 ایران 52 به نام محمد بخشى

 به شماره ملى 5639837111 مفقود گردیده
دى و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

قو
مف

برگ سبز خودروى پراید سوارى تیپ جى تى ایکس 
آى با شماره پالك 336 ج 24 ایران 52 به نام 

ولى محمد خاك پز به شماره ملى 5239094861 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

برگ سبز خودروى سوارى پژو 405GLX به شماره 
پالك 616 ج 18 ایران 52 به نام پریسا رخشانى نژاد 

به شماره ملى 5230101024 مفقود گردیده
دى و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

قو
مف

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

به یک نیرو جهت کار در پروتئینى
به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

ساعت تماس و مراجعه حضورى 
9 صبح الى 12 ظهر

32444491 ـم
دیـ

منـ
ـاز

نیـ

به 2 نفر خانم جهت انجام امور ادارى و یک نفر 
(خانم یا آقا) حسابدار جهت همکارى در شرکت 

پخش مواد غذایى واقع در خیابان سپیده 11 
نیازمندیم.    09106699600  یم

ند
ازم

نی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
             جک سقفى،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

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

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

به دو نفر نیروى کار جهت بازاریابى 
بیمه و امور دفترى به صورت دو شیفت 

نیازمندیم.  32214055- 09153634628  یم
ند

ازم
نی

عرضه انواع شیرینى، آبمیوه  و  بستنى
شعبه 1:خیابان منتظرى  
روبروى سینما بهمن 
شعبه 2: تقاطع بلوار شعبانیه 
و بقیه ا... (عج)
 32224200
 09153637008 - فیروزى

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

نقاشى ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز    

09156655054 - مهدى برگى

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.
تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 
 09157563875 
 09368990722 - سعدى
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ستاد اجرایی فرمان امام )ره( ۱۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان استان اهدا کرد

تسنیم -مدیر ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در خراسان جنوبی گفت: ۱۲ هزار جهیزیه توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( به زوجین سراسر کشور اهدا می شود که از این تعداد ۱۱۵ سری جهیزیه سهم خراسان جنوبی است. موسوی افزود: 
با احتساب ۲0 سری جهیزیه که  توزیع شده از ابتدای سال جاری 3۵ سری جهیزیه به نوعروسان استان اهدا شده و تا پایان امسال نیز 80 جهیزیه دیگر اهدا می شود. وی با بیان اینکه بخشی از جهیزیه ها توسط خیران و بخشی دیگر 

نیز توسط ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شده است تصریح کرد: جهیزیه  های اهدایی به زوجین استان شامل ۱4 قلم کاالی ایرانی از جمله فرش، ماشین لباسشویی، تلویزیون و یخچال به ارزش هر کدام ۱4 میلیون تومان است.

واریز ۵۸۴ میلیارد ریال به حساب 
شهرداری ها و دهیاری ها

حساب  به  ریال  میلیارد   ۵84 صداوسیما- 
بدون  مناطق  ها،  دهیاری  ها،  شهرداری 
دهیاری و مناطق عشایری واریز شد. مدیرکل 
امور مالیاتی استان گفت: از این مقدار 38۷ 
ها، ۱۵۹  شهرداری  به حساب  ریال  میلیارد 
میلیارد ریال به حساب دهیاری ها و مناطق فاقد 
دهیاری و 38 میلیارد ریال به حساب مناطق 
عشایری واریز شده است. نباتی افزود: ۱۵ دی 
بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  ماه آخرین مهلت 

ارزش افزوده فصل پاییز ۱3۹8 است.

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان به 
ساختمان جدید دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه  خواهران  پردیس  سرپرست  مهر- 
فرهنگیان خراسان جنوبی از اختصاص ۱۱ میلیارد 
تومان اعتبار برای احداث ساختمان جدید این 
دانشگاه خبر داد.  باقر زاده با بیان اینکه در حال 
حاضر ۵۵۷ دانشجو در مقطع کارشناسی در پردیس 
خواهران دانشگاه فرهنگیان بیرجند مشغول به 
تحصیل هستند، بافزود: از این تعداد ۲00 نفر جز 
رتبه های برتر و زیر هزار کنکور سراسری هستند.

مطالبات پرستاران خراسان جنوبی 
تا پایان سال پرداخت می شود

صداوسیما- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
سعی می کنیم تا پایان سال مطالبات پرستاران 
استان را پرداخت کنیم.دهقانی، ضمن تبریک 
معوقه  با  پرستاران  مطالبات  به  روزپرستار، 
افزود: در تالش  طوالنی مدت اشاره کرد و 
هستیم تا پایان سال این معوقات تا حد امکان 
پرداخت شود. وی با بیان اینکه بخشی از کمبود 
گفت:  است  شده  برطرف  پرستاری  نیروی 
در یک یا دو سال آینده با مجوز های سازمان 
امور استخدامی کشور کمبود های پرستاری در 

سراسر کشور برطرف خواهد شد.

دشمن با توان باالی تبلیغی، 
شکست خورده است

صداوسیما- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: با وجود قدرت تبلیغاتی باالی دشمن، 
بیان واقعیت انقالب اسالمی، دشمن را سنگر 
به سنگر به شکست می کشاند.حجت االسالم 
عبادی در نشست با ائمه جمعه استان، با اشاره 
به اینکه دشمن در شیوه ها و توان تبلیغاتی بسیار 
قدرتمند است، اما ما در اصل محتوی قوی 
هستیم افزود: با همه ی ضعف های تبلیغاتی 
که داریم، اما در عین حال می بینیم که با بیان 
واقعیت انقالب و اسالم، دشمن سنگر به سنگر 
در حال شکست است. وی گفت: ما با همین 
امکانات موجود می توانیم دشمن را فراری دهیم، 
اما مجهز به ابزار الزم تبلیغات نیستیم و یا در 
صحنه های اقتصادی و مسائل اجتماعی نقص 
داریم بنابراین با تدبیر و تجربه ای و اشرافی که 

دارید باید این مسائل را برطرف کنید.

برنامه ریزی برای جذب ۲۰ هزار 
حامی در خراسان جنوبی

ایسنا- سلم آبادی،  مدیرکل کمیته امداد سه 
شنبه شب در همایش حامیان طرح اکرام ایتام 
و محسنین خراسان جنوبی با محوریت جذب 
۲0 هزار حامی در استان، با بیان اینکه امسال 
برای جذب ۲0 هزار حامی برنامه ریزی کرده ایم، 
گفت: در حال حاضر در استان ۷۵3۵ فرزند در 
طرح اکرام ایتام و محسنین وجود دارند که از این 
تعداد ۲8۶0 نفر فرزند طرح اکرام ایتام و 4۶۷0 

نفر فرزند طرح محسنین هستند.

قول تأمین یک آمبوالنس 
برای عشق اباد

 ایرنا - استاندار، روز گذشته  از برخی طرح های 
عمرانی در بخش دستگردان طبس بازدید و 
قول تخصیص یک دستگاه آمبوالنس در سفر 
آتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
استان را دریافت کرد. معتمدیان ابتدا از مراحل 
و  استقرار تجهیزات  برای  تکمیل ساختمان 
دستگاه دیالیز در شهر عشق آباد دیدن کرد 
و از انتقال و نصب دستگاه دیالیز تخصیص 
یافته توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به 
بخش دستگردان تا پایان هفته خبر داد. وی 
اورژانس شهر عشق  مختلف  از بخش های 
آباد نیز بازدید کرد و با جویا شدن از کمبودها 
و نیازهای اصلی این مرکز، طی تماس های 
دانشگاه  و  کشور  اورژانس  روسای  با  تلفنی 
علوم پزشکی استان،  قول تامین آمبوالنس 
را گرفت. همچنین معتمدیان با هیئت همراه از 
روند احداث و تکمیل ساختمان تازه ساز تامین 
اجتماعی دستگردان از توابع شهرستان طبس 
بازدید کرد.وی از روند احداث ۶8 واحد مسکن 
شهرستان  در  دستگردان  بخش  محرومان 
طبس نیز بازدید و روند اجرای آن را بررسی کرد. 

شما ل و نیمه شرقی  استان 
سفید پوش شد

سپید  لباس  اولین  برف،  بارش  خبر-  گروه 
کرد.  جنوبی  خراسان  تن  بر  را  زمستانی 
بارش ها  گفت:  استان  هواشناسی  کارشناس 
تا ظهر امروز با شدت کمتر ادامه دارد و عمده 
بارش ها در شمال شرق و نیمه شرقی استان 
خواهد بود و همچنین دما هم کاهش می یابد. 
محور های بیرجند- قاین و زیرکوه- زهان در 
خراسان جنوبی برفی است. سرهنگ رضایی، 
رئیس پلیس راه استان گفت: محور بیرجند- 
قاین بعد از گردنه ثََمن شاهی تا نزدیک قاین به 
خصوص در گردنه خونیک و در محل مسجد 
فاطمه زهرا )س( برفی است. شهامت، مدیر کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، گفت: با 
توجه به بارش برف در گردنه های برفگیر استان 
در 3 شهرستان و بارش باران در 4 شهرستان 
دیگر، ۲0 درصد راههای استان از بارندگی تاثیر 
پذیرفتند که با تالش مشترک تیم های راهداری 
تمام محورهای  در  تردد  استان  راه  پلیس  و 
شریانی و اصلی استان بصورت روان برقرار می 
باشد. وی همچنین افزود: با فعال سازی قرارگاه 
استانی راهداری زمستانی، طی روزگذشته و 
امروز 8 باب راهدارخانه و 8 اکیپ راهداری در 
محورهای مواصالتی استان فعال می باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
از دغدغه های مهم  کشاورزی گفت: یکی 
ویژه  به  استان  در  نرگس  گل  بهره برداران 
محصول  بیمه  موضوع  شهرستان خوسف 
بود که با پیگیری های صورت گرفته، وزارت 
جهاد کشاورزی با آن موافقت کرد.به گزارش 
ایرنا،  عصمتی پور دیروز در سومین جشن 
شکرگزاری برداشت گل نرگس در خوسف 
استان،  مدیریت  پشتکار  و  به همت  افزود: 

فرماندار خوسف، مجموعه جهاد کشاورزی 
استان و معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
بعد از ۲ سال پیگیری و مکاتبه با بیمه گل 
نرگس موافقت شد.وی با بیان اینکه بیمه 
گل نرگس کشور از شهرستان خوسف رقم 
می خورد اظهار کرد: از سال آینده باغات گل 
نرگس استان بیمه خواهد شد. وی از احداث 
مزرعه تحقیقاتی چهار رقم گل نرگس در 
استان خبر داد و افزود: در حال حاضر خراسان 

جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس را در کشور 
دارد. عصمتی پور تاکید کرد: اشتغالزایی گل 
نرگس بسیار باال است در حالیکه مصرف آب 
آن پایین است در نتیجه باید همه دست در 
دست دهیم تا میزان عملکرد و برداشت گل در 
منطقه افزایش یابد. همچنین چهار تفاهم نامه 
در زمینه توسعه کشت گل نرگس خوسف 
روز چهارشنبه در سومین جشن شکرگزاری 
برداشت گل نرگس در این شهرستان امضا شد.

غالمی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
عمده  تجهیزات  از  بخشی  گفت:  استان 
که برای تصفیه خانه نیاز است، وارد کشور 
شده و ظرف 3 الی 4 هفته آینده هم نصب 
تجهیزات شروع خواهد شد. هاشمی مقدم در 
تور بازدید مدیران رسانه از تأسیسات آب و 
فاضالب، با بیان اینکه باید مسائل مربوط به 
حوزه آب با نگاه مدیریت حوزه آبریز و مدیریت 
یکپارچه و به هم پیوسته منابع آب انجام گیرد، 
اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی باید 
خردمندانه ترین برنامه ریزی برای استفاده از 
آب در استان انجام شود و در جایی آب را 

استفاده کنیم که ارزش داشته باشد. وی ادامه 
داد: باید با استفاده از توان رسانه ها و یک 
کارگروهی، باورهای ذهنی مدیران و مردم 
در مورد مسائل آب را تغییر دهیم و منطق 
استفاده از آب را پیش ببریم تا آینده آب منطقه 

را بتوانیم تضمین کنیم.
و  پایش  مرکز  از  بازدید  در  مقدم  هاشمی 
فاضالب  و  آب  شرکت  تأسیسات  راهبری 
استان اظهار کرد: ساخت و توسعه این مرکز 
از اقدامات اساسی شرکت در راستای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی است.  حسنی، کارشناس 
فاضالب  و  آب  متری شرکت  تله  مسئول 

استان نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال 
حاضر ۲04 ایستگاه را در این مرکز کنترل می 
کنیم، اظهار کرد: ۵0 درصد ایستگاه ها به 

صورت هوشمند مدیریت می شود.
رئیس مرکز سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ 

شرکت آبفای استان نیز در این بازدید به 
بیان روند اقدامات انجام شده در این مرکز 
که در راستای حفظ حقوق شهروندی راه 
اندازی شده است پرداخت و گفت: توسعه 
خطوط تلفن این مرکز از یک خط به 3۹ 

خط انجام شده است.
رحیمی در خصوص پاسخگویی به مشترکین 
هزار  کنون ۱۲8  تا  سال  ابتدای  از  گفت: 
تماس ورودی و خروجی در این مرکز ثبت 
شده است همچنین بالغ بر ۶۹00 نظرسنجی 
شده  انجام  مذکور  مدت  در  مشترکین  از 
است. هاشمی مقدم همچنین در بازدید از 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند از پیشرفت ۷0 
درصدی پروژه مدول دوم این تصفیه خانه 
خبر داد که  به عنوان بزرگترین پروژه صنعت 
آب و برق استان که از محل تسهیالت بانک 

توسعه و تجارت اکو در حال اجرا است. 
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      نرگس کاران خوسفی  زیر چتر بیمه می روند

تجهیزات تصفیه خانه فاضالب بیرجند وارد کشور شد
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گروه خبر- رئیس کل دادگستری استان از 
احتمال بروز اختالفات جناحی، بهره گیری از 
اعتقادات فرقه های مذهبی و طرح تقسیمات 
کشوری توسط برخی از نامزدهای انتخابات 
خبر داد و گفت: دامن زدن به اینگونه موارد 
در احراز صالحیت نامزدها تاثیرگذار خواهد 
از ظهر  پیش  حمیدی  االسالم  بود.حجت 
دیروز در سومین جلسه ستاد پبشگیری و 
رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان 
اظهارکرد: یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
دوم   قانونی  طبق ضوابط  اسالمی  شورای 

اسفندماه  ۹8 برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: مسئوالن حوزه های نظارتی 
و اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
تجربیات  از  بهره گیری  با  اسالمی  شورای 
به  خود  قانونی  وظایف  به  قبلی  دوره های 
خوبی عمل کنند تا همچون گذشته با برگزاری 
انتخاباتی سالم به عنوان یک حکومت دینی و 

نظامی مردم  ساالر با کارنامه ای قابل قبول در 
دنیا افتخارآفرین باشیم.وی با تأکید بر رصد 
مطالبات کارگری ونارضایتی مردمی در قبل و 
حین برگزاری انتخابات اضافه کرد: دعوت از 
سخنرانان خاص، محدودیت دار و با محکومیت 
قضایی باید با هماهنگی دادستانی و پس از 
صدور دستورات قضایی انجام شود تا از ایجاد 
فضای التهاب و سوءاستفاده های احتمالی افراد 
پایش های  کارگروه  از  شود.وی  جلوگیری 
بعنوان مهم ترین  میدانی و فضای مجازی 
کمیته ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و 
تخلفات انتخاباتی یاد کرد و گفت: این کمیته 

باید به روز و کارآمد باشد

تخریب برخی کاندیداها 
در  فضای مجازی

آئینه دار، مدیرکل صدا و سیمای  استان هم 
در این جلسه گفت: هر چند مسئله خاصی 

در استان نداریم ولی گاه در جهت تبلیغ و 
مجلس  احتمالی  نامزدهای  برخی  تخریب 
گاهی  در فضای مجازی لیست کاندیداهایی 
را به عنوان کاندیدا برجسته عنوان می کنند. 
وی بیان کرد: بی شک این مسئله هم نوعی 
تخریب و هم تبلیغ قبل از مؤعد است که در 
این زمینه نهادهای ذی ربط باید مراقبت های 

الزم را داشته باشند.

صالحیت دو نفر در حوزه بیرجند، 
خوسف و درمیان تایید نشد

برقی، معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بیرجند 
و دبیر ستاد انتخابات حوزه انتخابیه بیرجند، 
اظهار  این جلسه  در  نیز  درمیان  و  خوسف 
کرد: تاکنون حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و 
خوسف کمترین تنش را در فضای حقیقی و 
مجازی داشته است. وی با اشاره به اینکه از 
40 ثبت نامی برای کاندیداتوری مجلس از این 

حوزه دو نفر انصراف دادند، گفت: همچنین 
صالحیت دو نفر دیگر نیز در هیئت های اجرایی 
سازمان  رئیس  است.محمدپور،  نشده  تأیید 
قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه اظهارکرد: نیروهای مسلح هیچگاه 
حق ورود در انتخابات در قالب تبلیغ یاتخریب 
یک کاندیدا ندارند و در خراسان جنوبی نیز 
تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. ویادامه 
داد: نیروهای مسلح می توانند در راستای شور 

و نشاط انتخاباتی فعالیت داشته باشند.

بروز جنبه های تخلف
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان هم گفت: اقدامات مدیران 
شائبه حمایت از نامزدهای احتمالی مجلس 
ایجاد نکند. حجت االسالم وحدانی نیا اظهار 
کرد: متأسفانه در برخی از موارد شاهد شروع 
فضای  بستر  در  تبلیغاتی  کار  زودهنگام 

مجازی و شبکه های اجتماعی هستیم که از 
جنبه های تخلف محسوب می شود.

۲۲ بهمن ، اعالم نتیجه نهایی تأیید 
صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس

حجت  االسالم علی محمدی، رئیس دفتر 
نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان هم 
گفت: از ابتدای نام نویسی داوطلبان انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
تاکنون تخلف خاصی در حوزه های انتخابیه 
استان رخ نداده است و ۲۲ بهمن نتیجه نهایی 
از طریق شورای  تأیید صالحیت داوطلبان 

نگهبان اعالم می شود.

هشدار  رئیس کل دادگستری  استان به نامزدهایی که در حوزه تقسیمات کشور وعده دهند

سیب  ممنوعه کاندیداها

تاسیس شرکت خدمات الکترونیکی ویرا عرفان خاوران )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/02 به شماره ثبت 6102 به شناسه ملی 14008781752 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : بهره برداری از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و ارائه خدمات 
الکترونیکی و اینترنتی ، فراهم کردن زیرساخت فروش آنالین خدمات اتوماسیون اداری، سامانه های آنالین، نرم افزارهای موبایل و بازی های رایانه ای وسرگرمی )به استثنا 
نرم افزارهای فرهنگی و قرآنی و رسانه ای و رسانه پرداز( انجام خدمات تجارت الکترونیکی خدمات شبکه های اطالع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی 
، اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک ها . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مطهری ، کوچه آیت ا... عارفی 18]انقالب 14[ ، خیابان آیت ا... عارفی ، پالک 16 
، طبقه سوم ، واحد جنوبی کدپستی 9719643119 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 72/4730/79 مورخ 1398/08/25 نزد بانک تجارت شعبه جمهوری اسالمی 
با کد 4730 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم حمیده فوالدی به شماره ملی 0651806321  به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم عاطفه 
خاکی به شماره ملی 0651884888 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد رستمی به شماره ملی 0652235875 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 آقای محمدرستمی )مدیر عامل( و خانم عاطفه خاکی ) نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای علی عرفانی به شماره ملی 0651829720 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای 
سعید زارعی به شماره ملی 3621367561 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 )707642(

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 14006251171 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حامد کریم پورفرد به شماره ملی 0945139748 و آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی 
0651206006 و آقای غالمحسین کریم پور فرد به شماره ملی 0651665450 و خانم معصومه کریمیان عظیمی صراف به شماره ملی 0932951260 و خانم سیده شیما شفایی چهچهه به شماره ملی 0946359423 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی 

0652750095 به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن شهریاری به شماره ملی 0640317286 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 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 )706820(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت ریحانه خیر الوری درتاریخ 1398/09/03 به شماره ثبت 138 به شناسه ملی 14008783773 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع : برگزاری دوره های آموزش عمومی قرآن کریم برای آحاد جامعه برگزاری 
نشست ها، محافل و جشنواره های قرآنی برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف 
قرآنی عرضه محصوالت فرهنگی- قرآنی متناسب با فعالیت ها و اهداف مؤسسه تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای ناشی از فعالیت های مؤسسه 
و نیز از طریق جلب کمک ها و هدایای دولتی و مردمی، دریافت وام یا موقوفه ها. به موجب مجوز شماره 2064/27198 مورخ 1398/08/22 اداره تبلیغات اسالمی 
شهرستان قاینات تاسیس گردید . 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر اسفدن، 
محله انقالب ، خیابان رجایی ، کوچه رجایی10]مطهری9[ ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 9769143893 4 - سرمایه شخصیت حقوقی : 12000000 ریال می 
باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای ابراهیم اسماعیل زاده به شماره ملی 0888900996 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه خانم سلیمه حیدری 
اسفدن به شماره ملی 0889955336 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی رستمی اسفدن به شماره ملی 0889955999 دارنده 4000000 ریال سهم 
الشرکه 6 - اولین مدیران : خانم سلیمه حیدری اسفدن به شماره ملی 0889955336به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم اسماعیل زاده به 
شماره ملی 0888900996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رستمی اسفدن به شماره ملی 0889955999 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی رضا 
صمدی به شماره ملی 6529912509 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا : کلیه اسناد مالی، قراردادها و 
اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای آقای ابراهیم اسماعیل زاده )رئیس هیئت مدیره( و خانم سلیمه حیدری اسفدن )مدیرعامل( و نامه های عادی 
و اداری با امضای خانم سلیمه حیدری اسفدن )مدیرعامل( به همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. 8 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 9 - بازرس : خانم زهرا 

راستگو به شماره ملی 0889796548 به عنوان بازرس اصلی مؤسسه برای مدت یک سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )707641(

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
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(
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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

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:

َمن َرضى عن ا... تعالى بالَقلیل مِن الّرزق رَضى ا... منه بالَقلیل مَِن الَعمل
هر کس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.

(بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357)

11:36
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22 :50
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نسرین کارى - سومین نشست معاونان آموزشى و تحصیالت تکمیلى منطقه 9 کشور با 
حضور معاونان آموزشى دانشگاه هاى منطقه 9  کشور  روز گذشته 11 دى 1398 در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد.  در ابتداى این نشست دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند ضمن 
خوش آمد گویى به مهمانان گفت: از اهداف دانشگاه در نسل  هاى مختلف آموزش همراه 
با فرهنگ است. وى با بیان اینکه دانشگاه هاى منطقه 9 در یک بافت همگون فرهنگى 
قرار دارند،  افزود:  یک سال گذشته مجموعه معاونت آموزشى و تحصیالت تکمیلى 
دانشگاه بیرجند  اکثر آیین نامه ها و شیوه نامه ها را براساس سیاست ها و  برنامه هاى جدید 
به روز رسانى کرده است.  رئیس دانشگاه بیرجند یادآور شد:  باید تجربیات آموزشى و 
فرهنگى را در قالب داخل سازمانى و برون سازمانى به همدیگرانتقال دهیم  چرا که رقیب 

هم نیستیم، الزم است از این نشست ها براى انتقال فرهنگ و آموزش استفاده کنیم.  
آموزش، رکن اساسى توسعه است

رئیس دانشگاه بیرجند ضمن اشاره به اینکه افتخار مى کنیم در بیرجند و منطقه خراسان 
جنوبى از لحاظ آموزش عالى چیزى کم  نداریم، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم آموزش، 
رکن اساسى توسعه است.  دکتر خامسان با بیان اینکه در گذشته مصطلح بود که صادرات 
این منطقه معلم است، ادامه داد: امروز ما معتقدیم راه هاى برون رفت از  مشکالت به 
معناى اعم در آموزش عالى است. رئیس دانشگاه بیرجند افزود: امیدواریم در دانشگاه نقش 
اصلى خود یعنى فرهنگ به  همراه آموزش و پژوهش را توسعه دهیم و این با همدلى و 

همراهى همه همکاران محقق مى شود. 
استعدادهاى درخشان  بین دانشجویان و هیئت علمى دانشگاه

دکتر محسن آیتى، معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه بیرجند هم در این 
جلسه عنوان کرد:  مفتخر هستیم که استعدادهاى  درخشانى با محوریت مدیران بین 
دانشجویان و هیئت علمى دانشگاه داشته ایم.  وى یاد آور شد:  استعدادهاى درخشان 
رتبه تک رقمى کشور در سنوات و در المپیادهاى گوناگون داشته ایم و  امیدوارم با برنامه 
 ریزى هاى دقیق به اهداف بلند مدت آموزشى برسیم.   وى با اشاره به لزوم برنامه ریزى در 
بخش هاى مختلف دانشگاه عنوان کرد: باید شیوه نامه منظم و مشخصى براى آموزش 

و پژوهش  صادر شود. 

استفاده از سامانه یکپارچه آموزشى صدف  در دانشگاه بیرجند
دکتر آیتى یادآور شد: در دانشگاه بیرجند سامانه یکپارچه آموزشى صدف راه اندازى 
سوى  به  یکپارچه  و  برنامه  جامع  یک  براساس  ها  دانشگاه  است  الزم  و  گردید 
بیرجند  دانشگاه  آموزشى  معاون  نمایند.  حرکت  آموزشى  نظام  روى  پیش  اهداف 
است  شده  رونمایى  نیز  بیرجند  دانشگاه  اساتید  منشور  اخالقى  کرد:  نشان  خاطر 
برسیم.   قوى  نامه  نظام  به یک  تا  برداشته شده  زمینه  این  در  گا م هاى خوبى  و 

از استانداردهاى  فرهنگى، اخالقى  و آموزشى کوتاه نیاییم
دکتر پیش قدم، معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه فردوسى مشهد و دبیر این 
نشست با اشاره به اینکه االن وضع بحرانى  است و باید تصمیمات هم بر همین اساس 
اتخاذ شود، افزود: نباید از استانداردها کوتاه بیاییم، استاندارد در حوزه دانشجویى، محیط 
 دانشگاه و کیفیت کالس و درس حق همه دانشجویان است. وى بیان کرد:  براى 

رسیدن به استاندارهاى آموزشى، هیئت علمى باید  آموزش و پژوهش را به  هم پیوند دهد 
و ارتباط متقابل بین آنها برقرار کرد. وى با تأکید بر اینکه انتخاب استاد نمونه یعنى در 
کالس و  آموزش طرح نو و به روز داشته باشد،  یادآور شد: تألیفات و داشتن کتاب نشانه 
نمونه بودن نیست، چرا که کتاب از مصادیق ترویج و  پژوهش است و آموزشى نیست.  
وى با بیان اینکه اخالق حرفه اى در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است،  افزود: اخالق 

آموزشى اثرگذارى بیشترى دارد و باید نظام نامه  اخالق آموزشى تدوین شود. 
گزینش دانشجوى خارجى و ارتباط بین الملل

در ادامه مراسم دکتر خاکى صدیق معاون آموزشى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى هم 
با ارتباط ویدئو کنفرانس گفت: دانشگاه هاى منطقه   9 بیشترین و گسترده ترین وسعت 
را دارد و به دلیل هم مرزى با دو کشور همسایه از لحاظ دانشجوى خارجى نیز رتبه 
اول را دارا است.  وى با بیان اینکه به دلیل این هم مرزى مى توانیم در زمینه جذب 

دانشجوى خارجى کار کنیم، افزود: گزینش دانشجوى خارجى و ارتباط  بین الملل در 
دستور کار وزارت علوم است. وى یادآور شد: سیاست کلى معاونت آموزشى وزارت علوم 
مهارت آموزى و رتبه بندى در  زمینه اشتغال زایى است که با تبادل تجربیات و انتقال آن 
قوت بیشترى مى گیرد. دکتر خاکى صدیق ضمن اشاره به صندلى هاى خالى  در برخى 
رشته هاى دانشگاه ها پیشنهاد داد: با همکارى دانشگاه هاى مختلف جابجایى دانشجویى 
به منظور تکمیل ظرفیت ها و حتى  استفاده از آزمایشگاه ها و زیرساخت ها همدیگر را 
پوشش دهیم. در ادامه دکتر ساده مدیر آموزشى دانشگاه فردوسى نیز  یادآور شد: ما در 
دانشگاه فردوسى خدمات آموزشى به بیش از 25 هزار دانشجو  و صدور روزانه بیش از 10 
دانشنامه را داریم.  وى تأکید کرد: ما امیدواریم هر دانشجو و مراجعه کننده اى با لبخند و 
رضایت از دانشگاه خارج شود.  وى با بیان اینکه منشور حقوق،  وظایف و منشور اخالقى 
کارمندان طراحى شده است، افزود: نارضایتى دانشجویان بیشتر مربوط به یک سرى 
سؤاالت پر تکرار است.  وى پیشنهاد داد: این سؤاالت پرتکرار جمع آورى شده و بر روى 
سایت یا در مکان هاى پر تردد براى جوابگویى و استفاده دانشجویان و  مراجعان قرار گیرد. 
  وى تأکید کرد: کرامت انسانى و برخورد با مسئوالن و دانشجویان و ایجاد فرصت هاى 

برابر آموزشى در چارچوب آیین نامه ها از اهداف  ما است.  
اخالق آموزشى با اخالق پژوهشى در هم تنیده است

دکتر رستمى نژاد، مدیر توسعه و برنامه ریزى آموزشى دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم 
عنوان کرد:  تدوین منشور اخالقى اساتید و  دانشجویان از ضروریات است.  وى با اشاره به 
قرارگیرى وجدان حرفه اى در دستور کار، افزود: اخالق آموزشى با  اخالق پژوهشى  در 
ارتباط و در هم تنیده است.   وى حضور فعال در کالس، در دسترس بودن ، پایبندى به 
برنامه  وبروز بودن و ترغیب افزایش اعتماد به نفس را از اهداف عدالت  آموزشى دانست.  
دکتر رستمى نژاد با اشاره به رو نمایى از منشور اخالقى در روز جهانى کیفیت در دانشگاه 
بیرجند ادامه داد: پیشنهاد ما براى داشتن یک  شعار محورى در زمینه آموزش «دانشگاه 
اخالق مدار»  است.  در ادامه این نشست پنل تخصصى با موضوع مسائل آموزش عالى 
در سطح منطقه 9 برگزار گردید و حاضران در نشست ضمن ارائه  پرسش هایى درخصوص 
موضوع افزایش توان اشتغال پذیرى به جمع بندى محورهاى این نشست پرداختند. 

دانشگاه اخالق محور درکنار آموزش و پژوهش
عکس: ندایى

نشست معاونان آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه هاى منطقه 9 کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد

گفتیم پدر چرا رفتى و تدبیر تو این بود
گفتا عزیزان چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتیم پدر نه وقت سفرت چنین زود
گفتا نگوید مصلحت درست در این بود

به مناسبت چهلمین روز

 مرحـوم محمـد علـى اکبـرى 
مجلس ترحیمى امروز پنجشنبه 98/10/12 از ساعت 13/30 الى 14/30 
در محل حسینیه آیت ا... آیتى (واقع در خیابان مطهرى) برگزار مى گردد. 

تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد. 
خانواده هاى اکبرى و سایر بستگان

بانوانآقایان ایام هفته
18-2315-20شنبه

18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-2215-19 و 22/30-24پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه (نیمه بها)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبى
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد
قابل استفاده براى 3 نفر

قابل توجه همشهریان 
بیرجندى

 مشاوره ، خرید و 
فروش ، بازسازى 
و تعمیرات امالك 

بیرجندى ها 
در مشهد مقدس   

  09151613917
 جعفر خسروى

دنیـاى فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش هاى ماشینى دست دوم
 (در حد نو) و انواع فرش نو (استوك) 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - على زارع

فــروش مغــازه 
ساندویچــى

 بـا موقعیت عــالى  
 09155612892

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: 09150541500 - 09157406800 دفتر: 05632236854 نجات
آدرس: نبش شهدا 5 ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد 1

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجارى/ ثبت اختراع، طرح صنعتى
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانى/ اخذ جواز تاسیس و بهره بردارى/ اخذ سندملکى -

 شهرى و روستایى/ انجام امور حسابدارى، حسابرسى، مالیاتى، بیمه اى

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

لباسشویى برجیس - نبش غفارى30
تلفن: 09156552533

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
 با 20% تخفیف

انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت هاى اینترنتى دانشگاه ها
انجام پروژه هاى دانشجویى، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوى مقاالت ، ترجمه متون، طراحى
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهاى

@ noavarannet
نوآوران نت
خیابان پاسداران،جنب اداره پست / 32234501

با شرکت در این برنامه مى توانید تعیین سطح رایگان انجام داده
 و از تخفیف 50 درصدى ثبت نام استفاده نمایید. 

 برنامه زمستانه موسسه زبان سفیر
 جمعـه 27 دى مـاه از ساعت 15 تا 20

حضور عموم رایگان 

بیرجند: بیست مترى سوم شرقى مدرس  باهنر غربى - جنب حج و زیارت 
مدیریت :  المیرا بهترین دکترى آموزش زبان انگلیسى
                    www.gosa�r.com     32423737safir. birjand
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