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3003 هزار مترمکعب سیالب به سدها ریخت5گلخانه سازى زیر زمین 2اعالم تعطیلى مدارس در برخى نقاط خراسان جنوبى

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4543

* رجب زاده

زنجیره های حساس 
سرمایه گذاری  

 یک سالى مى شود که دیدن و شنیدن 
از رقم هاى کالن با عددهایى که به 
سختى مى شود صفرهایشان را شمرد 
براى سرمایه گذارى در بخش هاى 
مختلف استان، نشانه هاى سرعت 
گرفتن به سمت و سوى توسعه را 
آشکار کرده و در ذهن مردم استان 
چنین تداعى مى کند که با توانایى 
استاندار   ، معتمدیان  چون  مدیرانى 
خراسان جنوبى ، آینده روشن زودتر از 
راه مى رسد. جذب سرمایه گذارى هاى 
درشت بخش ، ... مشروح در صفحه 2

سرمایه گذارى 400 میلیاردى ایمیدرو  در خراسان جنوبى

مصوبات داغ روز سرد استان
صفحه 3 احراز صالحیت

٥١ داوطلب
* 127 داوطلب در استان براى انتخابات مجلس ثبت نام کردند که از مجموع آنها 51 نفر 
تائید صالحیت ،  34 نفر رد صالحیت ، 29 نفر صالحیت آنان  عدم احراز نشد و 13 نفر 
نیز در این مدت انصراف دادند *  22 نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ، 7 
نفر در حوزه قاین و زیرکوه ، 12 نفر در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه و 

10 نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با هم به رقابت مى پردازند  ...  مشروح در صفحه 5

مسئول دفتر نظارت و بازرسى بر انتخابات شوراى نگهبان
از آخرین وضعیت بررسى صالحیت ها در استان مى گوید:

ورود دادگستری خراسان جنوبی به ماجرای 
تخریب کاندیداها   و تبلیغات زودهنگام

در حالى که مسئوالن ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى در استان تمام تالش 
خود را براى برگزارى انتخاباتى پرشور به کار گرفته اند برخى از کاندیداها بیکار ننشسته و با پرداخت 
وام اشتغال، دهگردشى و تبلیغات در فضاى مجازى فعالیت خود را آغاز کردند. معاون پیشگیرى از 
وقوع جرم دادگسترى گفت: در تالش هستیم تا تخلفات انتخاباتى شکل نگیرد و ناظریان و مجریان 

برگزارى انتخابات در کار یکدیگر مداخله نداشته باشند...  مشروح در صفحه 2

آگهى مناقصه نوبت اول
 شهرداري درح در نظر دارد: نسبت به جدول گذاري، زیر سازي و آسفالت معابر شهر درح و همچنین 
احداث بوستان شهري را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران با صالحیت واگذار نماید. لذا مناقصه 

از طریق سامانه ستاد به آدرسگرانی که تمایل به حضور در این مناقصه ها را دارند بایستی 
www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

موضوعشماره فراخوان در سامانه ستادردیف

توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهري12098090937000001

ایجاد توسعه فضاي سبز و پارك هاي عمومی22098090937000002

پرداخت این مناقصات از محل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي خواهد بود.براي اطالعات بیشتر 
حسین مقیمی – شهردار درحبه اسناد مناقصه رجوع کنید.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى – نوبت اول 
اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبى (مناقصه گذار به نشانى بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت ادارى تلفن: 92- 32400390) در نظر دارد: اجراى پروژه 
عمرانى ذیل را براساس قانون برگزارى مناقصات به پیمانکاران داراى صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان) واگذار نماید. لذا پیمانکاران 
واجد شرایط متقاضى با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد مى توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت ادارى 1398/10/26 به سامانه تدارکات به آدرس

 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك اقدام نمایند.  ضمنا این آگهى در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1398 

(ریال)

تضمین  ارجاع 
کار (ریال)

تاریخ تحویل و 
بارگذارى اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایى

شماره فراخوان

تکمیل 
کتابخانه 
اسفدن

شهر 
اسفدن

تکمیل ساختمان 
کتابخانه

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 1396/05/4 
و اصالحیه هاى 

بعدى

حداکثر  پایان 54/692/905/798240/000/000 ماه
وقت ادارى مورخ 

1398/11/07

ساعت 
8 صبح 

1398/11/8

2098003748000030

1- تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): ضمانت نامه هاى معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى به شماره 123402/ ت 50659 هـ  مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت سه 
ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید براى سه ماه دیگر یا واریز نقدى به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملى شعبه مرکزى بیرجند در وجه اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبى. 

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت ادارى.
3- اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) به صورت نقدى و اوراق خزانه اسالمى مى باشد.

روابط عمومى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبى

    تجدید مناقصه    عمومى یک مرحله اى 1276/1-98      شماره: 67/876  تاریخ: 98/10/17
 شرکت آب و فاضالب روستایى خراسان جنوبى در نظر دارد تجدید مناقصه اى با موضوع ذیل برگزار نماید:

شماره ردیف
موضوع تجدید مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین و (ریال)

ساعت مدتمبلغ (ریال)
بازگشایى

198 -1276/1

خرید لوله چدن داکتیل سبک و سنگین تایتونى در 
سایزهاى 80، 90 و 160 میلیمتر و فشار اسمى 25 و 40 
اتمسفر به میزان 11586 متر طبق اسناد پیمان جهت 
پروژه هاى ماهمیران، چنشت، شیرگ و زینى رکات

13,320,000,000
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
666,000,000

 45
9 صبحروز

 1) زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/10/19 الى 1398/10/24   2) تاریخ ارسال پیشنهادات: تا ساعت 14:30 مورخ 1398/11/06
3) تاریخ و محل بازگشایى پاکت ها: 1398/11/07- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایى خراسان جنوبى    

4) دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتى ، انتهاى بهشتى 7 ، صندوق پستى 813-97175  5) استفاده از مصالح و تولیدات داخلى استان در اولویت قراردارد 
ضمناً : کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار مى باشد. براى کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به 
وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی (www.abfar-kj.ir) و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و 

یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
امور حقوقى و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایى خراسان جنوبى

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایى

 خراسان جنوبى

اولین تولید کننده کیک تصویرى در خراسان جنوبى افتخار دارد بعد از دریافت 
نشان مرغوبیت کاال در بین 10 قناد برتر کشور و دریافت گواهینامه کیفیت   
ایزو  2008 _ 9001 مدیریت کیفیت از اتحادیه اروپا با نظر لطف همشهریان 
گرامى همچون سابق در مکان جدید در خدمت شما همشهریان گرامیست 

armaghan.birjand  : اینستاگرام

آدرس جدید:  معلم 22 ، 10 متر داخل کوچه   

دام
ــ

تخ
شرکت پـودر کیمیـاى زنـوكاس

جهت تامین کادر ادارى دعوت به همکارى مى نماید 
حسابدار آشنا به نرم افزار حسابدارى (ترجیحا حسابدارى صنعتى) 

مزایا: حقوق + بیمه
تلفن تماس: 09035766866   آدرس: ناحیه صنعتى مود 

آگهـى استخـدام 
به یک نفر همکار ( فعال در فضاى مجازى ) جهت دورکارى و مدیریت یک کانال 

اطالع رسانى در فضاى مجازى نیازمندیم 
 افرادى که تمایل به ثبت نام و همکارى دارند مى بایست درخواست خود را با شرح 

مختصرى از توانمندى هاى خود به آیدى تلگرامى ofoghbir98 ارسال نمایند.

 

 

 

 ایران آماده همکارى نزدیکتر 
با کشورهاى منطقه است

رهبرمعظم انقالب:

صفحه  6

ایران در کنار
 قطر خواهد ماند

روحانى:

آرزو مى کردم که مسافر 
بوئینگ 737 بودم 

سردار سالمى:

صفحه  6

صفحه  6

09151614661 
 32456494 
  32456498 
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سرمقاله

زنجیره های حساس 
سرمایه گذاری 

 * رجب زاده

یک سالی می شود که دیدن و شنیدن از 
رقم های کالن با عددهایی که به سختی 
می شود صفرهایشان را شمرد برای سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف استان، نشانه 
سوی  و  سمت  به  گرفتن  سرعت  های 
مردم  ذهن  در  و  کرده  آشکار  را  توسعه 
استان چنین تداعی می کند که با توانایی 
مدیرانی چون معتمدیان ، استاندار خراسان 
جنوبی ، آینده روشن زودتر از راه می رسد.  
بخش  درشت  های  گذاری  سرمایه  جذب 
دولتی و خصوصی در بخش راه آهن و راه 
های استان، تسهیالت ارزان قیمت و سهم 
خواهی های قوی برای بخش مسکن، زیر 
برای  مالی  منابع  تامین  و  سازی  ساخت 
گلخانه  ایده  با  کشاورزی  بخش  اشتغال 
با  ایمیدرو  و  ایدرو  اول  مردان  ودعوت  ها 
دست پر به استان از این دست است که اگر 
برآوردی اولیه از همین سرمایه گذاری ها 
داشته باشیم، می توانیم بگوییم تقریبا برابر 
تمام سال ها پس از تقسیم خراسان، منابع 
مالی به خراسان جنوبی تزریق شده یا در 
حال جذب است. این حساب دو دو تا چهار 
مجموعه  دو  گذاری  سرمایه  فقط  تاست. 
استان  در  ماه  دو  این  در  ایمیدرو  و  ایدرو 

حدود هزار میلیارد تومان است.
توسعه  به سمت  شتاب  جریان خوش  این 
البته تماما فایده نیست. خوب هیچ حرکتی 
بی هزینه نیست. توسعه اقتصادی هم هزینه 
استان  در  تورم  مثال  عنوان  به  دارد،  هایی 
خراسان جنوبی، این ماه ها باال رفته و میان 
چند استان اول با نوسانات نه چندان متغیر 
این شاخص مانده ایم که یک دلیل آن می 
تواند افزایش نقدینگی در استان باشد. اما این 
عارضه اقتصادی در بستر اقتصاد قابل درمان 
است و راه مشخص دارد. هزینه های دیگری 
ولی در مسیر حرکتی چنین ارزشمند به سمت 
قابل شناسایی است که می  استان  توسعه 
تواند لطمات سنگینی به بار آورد که بعضی 
گاه قابل جبران نیست. هزینه هایی که البته 
می توان با مدیریت ، نکته سنجی ، شناسایی 
و عمل به موقع ، توجه به بازخوردها و توصیه 

های کارشناسی تبعات آن را کاهش داد.
می دانیم مدیریت کردن ، هنر انجام کار با 
و به وسیله دیگران است و باید بپذیریم این 
فقط یک مدیر ارشد نیست که می تواند با 
اتکا به خود و توانایی اش همه کارها را دقیق 
و با بهترین نتیجه انجام دهد. بنابراین نیاز 
 به دیگران دارد، دیگرانی که بتوانند ایده ها 
به  را  او  شده  کارشناسی  های  حل  راه  و 
برسانند،  انجام  به  ممکن  شکل  بهترین 
و  باشند  کارآمد  و  توانمند  االنتقال،  سریع 
که  کاری  حجم  عملی  و  ذهنی  ظرفیت 
برایشان تعیین شده داشته باشند. فراموش 
کارهای  انجام  انرژی  و  انگیزه  که  نکنیم 
بزرگ ، اکسیری است که این روزها کمیاب 
است، پس انتخاب یا تقویت نیروی انسانی 
مسیر  در  خصوصیاتی  چنین  با  بتواند  که 
دستیابی به هدف ، همراه و تاثیر گذار باشد 
گاهی  است.  کننده  تعیین  و  جدی  بسیار 
شاید یک مدیر در فرصت کوتاهی که برای 
 انجام اهداف بزرگ برای خود تعیین کرده ، 
به  هزینه  تحمیل  را  عوامل  برخی  تغییر 
سیستمش بداند اما نمی توان تاثیر نیروی 
توانمند و همراه را در پیشبرد اهداف نادیده 
بازخوردها ضعف یک  نتیجه  اگر  گرفت و 
نیرو را نشان می دهد، حفظ او هزینه ای 
سنگین به تالشی وارد می کند که برای 
انجام آن سرمایه ها و اعتبارات کالن جذب 
شده و اینجاست که شاید خیلی زود، دیر 
شود. این طور که فرصت کوتاه تعیین شده 
 برای رسیدن به هدف توسعه از کف می رود 
و  تامین  با  توانست  می  که  موفقیتی  و 
انتخاب نیروهای قدر به دست آید، در نیمه 
زنجیره  از  زنجیره  یک  این  ماند.  می  راه 
های به هم پیوسته و حساس حفظ سرمایه 
های کالنی است که به استان وارد شده و 

می شود  ... )ادامه در ستون مقابل(
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اعالم تعطیلی مدارس در برخی نقاط خراسان جنوبی

صداوسیما-مدارس در برخی شهرستان های استان در پی بردوت هوا و یخ زدگی معابر تعطیل اعالم شد. بر اساس 
اعالم روابط عمومی آموزش و پرورش استان،  امروز مدارس شهرستان زیرکوه در همه مقاطع تعطیل است. امروز 

همه مدارس شهرستان سربیشه در تمامی مقاطع تعطیل است، اما امتحانات نهایی برگزار می شود.
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

ایزوگام محمدزاده
توحید- نبش چهارراه دوم توحید

056 - 32 44 71 10
0915  165  2600

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تکمیل سالن 
جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: خدمات تکمیل 
سالن جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطابق اسناد، توضیحات فنی و نقشه 
های پیوست در اسناد مناقصه به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳۵۷۸۰۰۰۰۰۲ را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ارائه پیشنهاد مناقصه  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
 شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴

 روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ 

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
آدرس به  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  در  فوق  آگهی   ضمنا 

WWW.IETS.MPORG.IR موجود می باشد. نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: 
بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان ۲۲ بهمن ۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان خراسان جنوبی - شماره تلفن: ۳۱۲۷۲۳۰۴ - ۰۵۶

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ۲۱۹ فرعی از ۱۳۹۶ - اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم مبینا محمدی و غیره در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 

ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر 
 یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تاریخ انتشار: 1۳۹۸/10/2۳         علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندتسلیم نمایند.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارت الکترونیک هشت ستاره نگین آریا )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۸۸۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - آقای علی عاملی به شماره ملی ۰۸۸۰۰۰۴۱۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه 
عاملی به شماره ملی ۰۸۸۹۸۳۸۲۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن تنها به شماره ملی 
۰۸۸۹۰۸۰۸۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضای منفرد محسن تنها )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )715615(

تاسیس شرکت رهاب گذر بهفر )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ به شماره ثبت ۵۸۸۵ به شناسه 
ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۶۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام امور پیمانکاری و عملیات اجرایی مربوط به کلیه ساختمان ها اعم 
از چوبی ، آجری - سنگی ، بتنی ، فلزی و همچنین ساخت راهها نظیر راههای اصلی ، فرعی ، بزرگراهها ، 
راههای ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راههای زیرزمینی و سایر 
سیستم های حمل و نقل شامل )تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری ، عملیات آسفالتی( و 
همچنین پیمانکاری عملیات مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضالب ، سدها ، بندها ، 
تونل های انحراف آب ، مخازن هوایی و زمینی آب ، شبکه های آب و فاضالب عملیات آبرسانی ، کانال های 
انتقال آب ، سازه های دریایی و ساحلی و همچنین احداث استخرهای پرورش ماهی ، تثبیت شن های روان 
، تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی و تآسیسات وابسته ، تغذیه مصنوعی و بزرگراههای آبی. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند - محله معلم- بلوار پاسداران-کوچه 
پاسداران ۵۴]۷ تیر ۷[-پالک ۰- طبقه اول- کدپستی ۹۷۱۷۷۴۳۷۹۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 
مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱۰/۴۰۳۳/۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 
نزد بانک پست بانک ایران شعبه خاوران با کد ۴۰۳۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای 
غالمرسول صحرانورد به شماره ملی ۵۲۳۹۶۳۸۹۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، 
آقای احمدرضا هالل بیکی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۸۶۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، آقای امین هالل بیکی به شماره ملی ۵۲۳۹۹۴۴۶۳۶ به سمت عضو 
 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 هچنین کلیه نامه ها های عادی و اداری با امضای احمد رضا هالل 
بیکی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم 
طاهره یوسفی مجرد به شماره ملی ۵۲۳۹۵۸۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و 
خانم سمیه یوسفی مجرد به شماره ملی ۵۲۳۹۵۹۸۹۳۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

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

بیرجند )7177۸2(

آگهی تغییرات شرکت آروین پردیس مهام )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۰۳۳  و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۹۰۸۵ 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای جمیل زراعتگر با شماره ملی ۰۶۴۰۲۱۴۷۱۱ و آقای سعید رمضانی با شماره ملی ۰۶۴۰۱۲۴۷۳۹ 
و خانم فرزانه رمضانی با شماره ملی ۰۶۴۰۲۹۹۳۲۶ و آقای سید رضا حائری با شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۶۴۳۷ به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - 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 )71656۸(

آگهی تغییرات شرکت پشتیبان صنعت پویاورزان ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۳۲ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۴۴۵۵۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
سعید خزائی به شماره ملی ۰۸۸۹۱۸۳۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد سر بندی به شماره ملی 
۰۹۳۹۹۴۴۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل خزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۹۸۷۵۷۴ به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای اسماعیل 

خزائی )مدیرعامل( و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )715617(

آگهی تغییرات شرکت بیرجند بهساز کویر )سهامی 
ملی  شناسه  و   ۱۰۲۶ ثبت  شماره  به  خاص( 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳۶۰۰۲۷۶۳۴
عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱- آقای اسداله کاظمی نوزاد به شماره 
ملی ۵۲۳۹۵۲۳۴۷۹ و آقای ابوالفضل براتی زاده به 
شماره ملی ۰۴۹۱۸۸۴۰۱۱ و آقای هادی دزگی به 
شماره ملی ۰۶۵۱۹۸۳۴۰۱ به سمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
۲- خانم فاطمه غالمی به شماره ملی۰۶۵۳۱۰۴۵۱۰  
به  اسدزاده  طاهره  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
بازرس علی  به عنوان  شماره ملی ۵۲۳۹۵۲۶۳۶۲ 
 البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )720122(

حتی  و  مدیران  که  چرا  سرمقاله(  )...ادامه 
نیروی انسانی مجری کار در حفظ، تقویت و 
هدایت صحیح این سرمایه بسیار تاثیر گذارند. 
فرض کنید مدیر یا حتی کارشناسی را که به 
دالیل نامعلوم مثال تنگ نظری، مانع پیشبرد 
کار یک متقاضی برای اشتغال در حوزه هایی 
می شود که این روزها مدیریت عالی استان 
سعی در هموار کردن مسیر برای ورود مردم 
به آن را دارد. خوب مشخص است که تکرار 
این نوع سنگ اندازی ها چه نتیجه ای دارد؛ 
و  ماند  می  مان  دست  روی  که  تسهیالتی 
برگشت می خورد  و هدف بزرگی که به خاطر 
تنگ نظری یک مدیر یا کارمند کوته فکر به 
رو  و سند  آمار  آخرش هم  رسد.  نمی   جایی 

می کنند که مردم استقبال نکردند. 
بنابراین انتخاب افرادی که بتوانند این فرآیند را 
به درستی و باانگیزه انجام دهند بخشی حیاتی 
و تاثیرگذار از روند انجام حرکتی بزرگ است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. زنجیره مهم دیگر 
هدایت صحیح سرمایه ها و نگاهی همه جانبه 
به سرمایه گذاری است. اینکه سرمایه گذاری 
را  در یک حوزه طوری بخش های مختلف 
پوشش دهد که بخشی دیگر متحمل هزینه 
نشود. نگاه همه جانبه به سرمایه گذاری ها می 
تواند تاثیر و بازدهی کار را باال ببرد و آسیب 
هاب احتمالی در دیگر بخش های متاثر از یک 

حرکت را کاهش دهد. 
حدود سه دهه قبل زمانی که برای محرومیت 
زدایی از سیستان و بلوچستان ، سیل اعتبارات 
از ردیف توازن منطقه ای به این استان سرازیر 
بازدهی  و  تاثیرگذاری  مدیریتی،  ضعف  شد، 
باالو در حد انتظار از چنین منابعی را کاهش 
داد. پول کالن به دست مدیرانی رسیده بود 
که نمی دانستند حاال باید چه کنند؟!  هر چند 
روش  با  مدیری  را  کالن  پول  ما  استان  در 
های خاص خود به استان می آورد و می داند 
بررسی شود  اما الزم است  باید چه کند  که 
که دیگران هم ظرفیت هدایت و جذب این 
سرمایه ها را دارند؟ این تجربه و دیگر اتفاقات 
مشابه می تواند، مسیر را برای ما روشن تر 
کند. پس به آسانی از کنار بازخوردها و توصیه 

های منطقی و کارشناسی عبور نکنیم. 

 هشدار جدی دادگستری خراسان جنوبی در مورد تخریب کاندیداها و تبلیغات زود هنگام  

تبلیغات  زودهنگام  توخالی 
ستاد  مسئوالن  که  حالی  در  خبر-  گروه 
پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات 
انتخاباتی در استان تمام تالش خود را برای 
برگزاری انتخاباتی پرشور به کار گرفته اند 
برخی از کاندیداها بیکار ننشسته و با پرداخت 
وام اشتغال، دهگردشی و تبلیغات در فضای 

مجازی فعالیت خود را آغاز کردند.
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
خراسان جنوبی صبح دیروز در چهارمین جلسه 
به جرائم و تخلفات  پیشگیری و رسیدگی 
در  اینکه  بیان  با  انتخاباتی خراسان جنوبی 
تالش هستیم تا تخلفات انتخاباتی شکل نگیرد 
و ناظریان و مجریان برگزاری انتخابات در کار 
یکدیگر مداخله نداشته باشند اظهار کرد: اطلس 
انتخاباتی از سوی نیروی انتظامی ارسال شده 
است. حجت االسالم وحدانی نیا گفت: تخلفات 
فضای مجازی باید هر هفته به ستاد گزارش 
شود و عدم دعوت از سخنران های خاص در 
دانشگاه ها و رسیدگی به معوقات کارگران از 
جمله مصوباتی است که باید پیگیری شود.وی 
افزود: در مورد کمبود تعرفه و قطع شدن 
سامانه تمهیداتی برای این دوره از انتخابات 

اندیشیده شود.

افراد تأیید صالحیت شده در مورد 
قوانین انتخاباتی توجیه شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
افراد  اعالم  به  توجه  با  گفت:  دادگستری 
تأیید صالحیت شده یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی توجیه نامزدها برای 
برقراری رقابت سالم ضروری است. حجت 
االسالم وحدانی نیا افزود: با توجه به شرایط 
حساس جامعه نه تنها افراد تأیید صالحیت 
شده بلکه افرادی که تایید نشده اند هم باید 
توجیه شوند تا مشکلی توسط خود فرد یا 

طرفداران ایجاد نشود. 

3  اولویت مهم دستگاه قضا
 در برگزاری انتخابات

رئیس کل دادگستری استان هم گفت: تمام 
تالشمان بر مبنای برگزاری انتخاباتی پر شور، 
جلوگیری از تخریب کاندیداها و جلوگیری 
است.حجت االسالم  زودهنگام  تبلیغات  از 
جمهوری  دشمنان  اینکه  بیان  با  حمیدی 
وضعیت  از  بهره برداری  به دنبال  اسالمی 
کرد:  اظهار  هستند،  کشور  فعلی  فضای  و 
دشمنان تالش می کنند در زمان انتخابات نیز 

بر این موج سوار باشند.
وی بر ضرورت ایجاد شور انتخابی در کشور 
تأکید کرد و گفت: باید حواسمان را جمع کنیم 
و از این فضای غبارآلود فتنه  دور شویم و 
به سمتی برویم که شور انتخاباتی در کشور 
فضای  اینکه  بیان  با  حمیدی  شود.  ایجاد 
کشور نیاز به مراقبت ویژه ای دارد، افزود: در 
این ستاد مسئله مهم این است که فضای 
سمت  به  تا  باشد  آرام  فضای  یک  کشور 
انتخاباتی پر شور برویم و یک رقابت سالم و 
قانونمند در کشور شکل بگیرد.وی با اشاره به 
اینکه باید جامعه را به سمت رقابت سالم پیش 

ببریم، مطرح کرد: باید جلوی رقابت ناسالم 
گرفته شود لذا در همین راستا کارگروه فضای 
مجازی به خوبی ذیل این ستاد شکل گرفته 
و باید رصد شود تا جرمی در این فضا روی 
ندهد. رئیس کل دادگستری ادامه داد: مسائل 
فضای مجازی باید روزانه رصد و رسیدگی 
شود و به دادستانی گزارش شود تا به صورت 

لحظه ای و فوری رسیدگی و برخورد شود.

افزایش 20 درصدی شعب اخذ رأی 
در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف

انتخابیه  حوزه  انتخابات  ستاد  دبیر 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف نیز 
گفت: در دوره گذشته 124 شعبه اخذ رای 
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف 
داشته ایم. برقی با بیان اینکه برای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی استقرار 153 شعبه 
اخذ رای را در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان 
و خوسف پیش بینی کرده ایم که این تعداد 
نسبت به سنوات گذشته 20 درصد افزایش 
حوزه  در  کاندیداها  از  برخی  افزود:  دارد 
تقسیمات کشوری قول و وعده هایی می دهند 

در حالی که این موضوع ارتباطی با وظایف 
ندارد. اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

وی با تاکید بر اینکه نارضایتی های اجتماعی 
تاثیر  انتخابات  بر موضوع  نباید  و کارگری 
منفی بگذارد عنوان کرد: در برخی واحدهای 
تولیدی نارضایتی کارگری و معوقات حقوق 
وجود دارد که در این راستا کمیسیونی برای 
پیگیری مشکالت این واحدهای مسئله دار 

تشکیل شده و در حال پیگیری است.

اعطای وام اشتغال توسط برخی 
از کاندیداهای انتخابات

در  )ع(  انصارالرضا  سپاه  نماینده  فنودی 
خراسان جنوبی نیز با اشاره به پایش فضای 
مجازی اظهار کرد: برخی کاندیداها در بستر 
خود  شخصی  صفحات  و  مجازی  فضای 
تبلیغاتی داشتند اما اکنون تغییر رویکرد داده و 
طرفداران آنان با پوستر و برشی از برنامه های 
آنان تبلیغات را دستور کار دارند. وی با اشاره به 
افزایش فعالیت ها و اعطای وام اشتغال توسط 
برخی از کاندیداهای انتخابات که اکنون نیز 
نماینده مجلس شورای اسالمی هستند ادامه 

داد: در بازه اعالم صالحیت ها احتمال تجمع 
قاین  و  فردوس  طبس،  شهرستان های  در 
وجود دارد. نماینده سپاه انصارالرضا )ع(  افزود: 
در بحث امنیت تالش ویژه تری وجود دارد و 

بسیج هم کمک کار خواهد بود.

تولید 4200 دقیقه برنامه  برای 
ایجاد شور انتخاباتی در استان

مدیرکل صدا و سیمای استان هم گفت: تمام 
اعضای جلسه نیم نگاهی به مسائل امروز جامعه 
داشته باشند در 48 ساعت گذشته مواردی پیش 
آمده که ممکن است مسائلی را ایجاد کند. 
آیینه دار افزود: در حوزه افکار عمومی شرایط 
بهتر و مساعدتر است چه در فضای حقیقی 
و چه در فضای مجازی و در افکار عمومی 
جریان آرام است. وی ادامه داد: در رسانه بر 
اساس تقویم انتخاباتی تالش ما بر حضور 
گسترده مردم در انتخابات است و در همین ایام 
که برنامه ها و مراسمات شهید سپهبد سلیمانی 
پوشش داده می شد برنامه های انتخاباتی نیز 
دنبال شده است.مدیرکل صدا و سیما افزود: 
سازی  برنامه  دقیقه   1700 مدت  این  در 
رادیویی، 1400 دقیقه تولید برنامه در سیما، 
1100 دقیقه برنامه در خبر تولید شده است.

کمیته فضای مجازی در استانداری 
تشکیل شد

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 
حقوقی استانداری نیز گفت: با توجه به اهمیت 
رصد فضای مجازی در وضعیت کنونی جامعه 
و نزدیک شدن به ایام انتخابات کمیته فضای 
مجازی در استانداری خراسان جنوبی آغاز به کار 
کرده است. ملکی افزود: توجیه ثبت نام کنندگان 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
دستور کار قرار گرفته و بیشترین فعالیت ها 
است.  سرایان  و  بشرویه  فردوس  حوزه  در 

نت
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3 گروه برای رفع قطعی برق روستاهای بیرجند اعزام شدند

ایرنا - معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: برق برخی روستاهای دهستان القورات شهرستان بیرجند در پی بارندگی شدید قطع شد که سه گروه برای 
شناسایی و رفع مشکل اعزام شدند. منصوریان افزود: در پی هشدارهای هواشناسی و وقوع بارش و برف در نقاط مختلف استان، ۳۰ گروه اتفاقات و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق در حال آماده باش 

قرار گرفتند. وی اظهار کرد: تمامی نیروهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی هستند تا شاهد کمترین آسیب وارده به شبکه برق باشیم.

 

 روستای اطراف خضری دشت بیاض 
)اسفیان( لطفا  رسیدگی کنید برف اومده 

جادها بسته است.
یک شهروند

نقاط  جمله  از  فخران  روستای  سالم 
کوهستانی و سردسیر استان است اما 
هنوز از نعمت گاز برخوردار نیست در 
حالی که حفاری ها انجام شده است. 
در این هوای سرد، مردم برای تأمین 

سوخت با مشکل مواجه هستند.
یک شهروند

درسفید  دهمیر  و  سورگ،  روستاهای 
بخش مرکزی قاین کلیه خطوط تلفن 
قطع و راهها هم بسته شده خواهش 

مندیم رسیدگی شود.
یک شهروند

علوم  دانشگاه  مسئولین  چرا  سالم 
بسته  قرداد  تکمیلی  بیمه  با  پزشکی 
ناراضی  که بیش از9۰ درصد پرسنل 
اکتفا  مناقصه  یک  به  فقط  هستند؟ 
قبلی.  ازبیمه  فراوان  تشکر  با  نکنند؟ 

حداقل یک نظرسنجی برگزارکنند.
9۳8...564

خبردردناک و غم انگیز حادثه سقوط 
هواپیمای اکراینی که خانواده هایی را 
داغدار نمود موجب مالل و تأثر همه 
ما شد. اما آنچه مسلم است در شرایط 
فوق العاده وغیر طبیعی آنهم درگیری 
با دشمن قداری مثل آمریکا هراتفاقی 
محتمل است. باالخره قصد و تعمدی 
در ذهن نمیگنجد باشد.که شاهد چنین 

خطای محاسباتی نباشیم. انشاا...
915...۰11
اگر در این روز های بارانی یک نفر از 
به  سری  شهرداری  محترم  مسئولین 
کوچه خیابان طالقانی، طالقانی 9 مقابل 
دفتر نظام مهندسی کشاورزی بزنند، کوچه 
را با استخر آب  اشتباه  میگیرند.  فاصله 
محل جمع شدن آب باران تا جوی اصلی 
دو متر است. با اندک هزینه ای مشکل 
آمد مردم حل می شود. حاال  رفت و 
کی تصمیم بگیرند خدا می داند و بس.
915... 64۰ 
هفته  گرونیا 2  این  با  آوا جان  سالم 
عقب  عروسم  درمانی  شیمی  هست 
افتاده برا 2۰۰ تومن. آیا مرکز نمیتونه 
تا پایان ماه بهشون مهلت پرداخت بده 
که مریضی پیشرفت نکنه و اعصابشون 

بهم نریزه؟ حاال رایگان پیشکش.  
915...896

مهندس  آقای  جناب  خدمت  سالم 
شهامت مدیرمحترم اداره راه وترابری 
لطفا جاده باالی بند دره را که محل 
عبور ماشینهای زیادی است آسفالت 

وایمن سازی نمایید.
915...۳57
از شهرداری محترم درخواست  سالم 
داریم کوچه های اکبریه واقع در غفاری 
را از این بی نام ونشانی در بیاورند چندین 
بار به شهرداری منطقه وشهرداری مرکز 
مراجعه کردیم. برای نصب تابلوی کوچه 
ها قول مساعد دادند ولی اقدامی نشد 
عالوه بر مشکالت پستی، برای آدرس 
دادن نیز باید داخل کوچه وایستاده و با 

تلفن همراه آدرس بدهیم.
915...198

سالم گویا مدتی است شهرداری به پیام 
های مردم اهمیتی نمیده، تقاطع جماران 
و غفاری خصوصا صبح ها به شدت 
شلوغه و موقع دور زدن خودروها از تقاطع 
بلوار، با سرعت فوق العاده خودروهایی که 
از طرف میدان ولی عصر میان مواجه می 
شین که به شدت خطرناکه، این مسئله 
موقع ظهر و تعطیلی مدارس بیشتر به 
چشم میاد. نصب یک سرعتگیر قبل از 
این تقاطع ضمن اینکه پر هزینه نیست 

موجب ایمنی بیشتر می شود.
915...9۳5
سالم  خدمت مدیریت محترم بحران 
روستای  میرجلیلی  آقای  استانداری، 
18کیلومتر  بافاصله  درمیان،  نوغاب 
ازمرکزشهرستان پنج هزار نفر را درخود 
جای داده است. یعنی یک شهر در برابر 
بالیای طبیعی سیل زلزله آتش سوزی 
تاکنون هیچ تمهیداتی برای تجهیزات 
ایمنی اندیشیده نشده است درخواست 
ماشهروندان نوغاب درمیان ازحضرتعالی 

اینست موضوع راپیگیری کنید.
915...811
 با این وضع نامناسب خیابان های شهر 
که با اندک بارندگی همه جا پر از چاله 
های آب می شود بهتر همان که باران 
نیاد اینطوری مسئوالن هم به زحمت 

نمی افتند تا چاله ها را پر کنند. 
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مدیریت بحران یعنی ... ؟

از  آوا  به  کنم  می  پیشنهاد  سالم 
مدیریت  بپرسند  بحران  مدیران 
را   پاسخ  من  چی؟  یعنی   بحران 
می دانم مدیریت بحران یعنی برای 
تمام مسئولین بحران ادارات روپوش 
اگر  که  خاکستری  و  آبی  رنگ  با 
مدیریت  کارمند  بفهمد  دید  کسی 
بحران است تهیه شود جلسه گذاشته 
شود در آن هشدارها خوانده شود و 
باید  که  شود  یادآوری  مسئولین  به 
مدیریت بحران کنند ضمنا پذیرایی 
مناسب در جلسات حتما تهیه شود 
و هشدارهای تکراری و روی کاغذ 
ها  رسانه  در  مردم  برای  نوشته 
اما  شود.  خوانده  مکرر  صورت  به 
متأسفانه در جامعه ما برداشت غلطی 
فکر   همه  است  بحران  مدیریت   از 
می کنند که مثال اگر سال پیش کسی 
نمی توانست در بارندگی ها از عرض 
شود،  رد  بیرجند  پاسداران  خیابان 
امثال باید از قبل این مسائل پیگیری 
می شد. در حالی که واقعیت مدیریت 
بحران و اصال جذابیت آن این است 
که دوباره باران بیاید و ما را غافلگیر 
کند آنوقت باز بتوانیم مدیریت بحران 
کاری  متأسفانه  که  ببینیم  و   کنیم 
از  یکی  اصال  داد.  انجام  شود  نمی 
دالیل موفقیت های روز افزون استان 
ما هم همین نگاه مدیریت بحرانی 
است که معتقد است باید اول بحران 
اتفاق بیفتد و تا اتفاق نیفتاده چرا پول 
بیت المال  حیف و میل این مسائل 
برنامه  نظرم  به  حال  هر  به  شود.  
خوبی خواهد شد اگر اتفاقات تکراری 
هر سال از قطع برق و تلفن و آب و 
گاز و وضعیت آبگرفتگی معابر و جاده 
اگر  آینده  تا سال  نموده  ثبت  را  ها 
خدای نکرده خبرنگاران محترم شما 
هم در بحرانی گیر کردند همان اخبار 
سال گذشته را بزنند و حتی ننویسند 
چون  است،  آرشیوی  ها  عکس 
اتفاقات هر سال تکرار   دقیقا همان 
است  نیاز  حال  هر  به  و  شود  می 
یک  نفت  منابع  همه  این  با  ما 
مثل  آنها  کردن  هزینه  برای  جایی 
سرفصل های حق الجلسه و اضافه 
شیرینی  و  میوه  و  مأموریت  و  کار 
حیف باشیم  داشته  بحران  جلسات 
 است همه پول ها الکی هدر برود.  
م . ی از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

3۰۰ هزار مترمکعب 
سیالب به سدها ریخت 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
گفت:  جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب 
در 24  سیالب  مترمکعب  هزار   ۳۰۰
مخزنی  سدهای  وارد  گذشته  ساعت 
استان شد و ورود سیالب تا 48 ساعت 
ایرنا،  گزارش  به  دارد.  ادامه  نیز  دیگر 
پورجعفر افزود: با توجه به بارندگی های 
به  سیالب  ورود  شاهد  اخیر،  روز  دو 
سدهای فرخی قاین، رزه درمیان و تا 
حدودی دره بید و نهرین طبس بودیم. 
وی بیان کرد: با توجه به بارش برف در 
اکثر نقاط استان، بدون شک با باز شدن 
استان  سدهای  آبگیری  حجم  برف 
افزایش خواهد یافت. معاون حفاظت 
منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و 
خراسان جنوبی با بیان اینکه 75 درصد 
است،  خالی  استان  سدهای  ظرفیت 
در حال حاضر هفت سد  اظهار کرد: 
مخزنی با ظرفیت 58 میلیون مترمکعب 
در استان وجود دارد. وی تأکید کرد: با 
توجه به پیش بینی بارندگی های سال 
استان  سدهای  تمامی  جاری،  آبی 
آمادگی مهار روان آب و سیالب های 
احتمالی را دارد و در این زمینه هیچگونه 
اشاره  با  پورجعفر  ندارد.  وجود  نگرانی 
سیاهو  سد  ساخت  حال  در  پروژه  به 
سربیشه یادآور شد: این سد اکنون بیش 
از 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما 

سیالب باالدست وارد سد می شود.

 خبر ویژه

سرمایه گذاری 4۰۰ میلیاردی ایمیدرو در استان 
سازمان  عامل  هیئت  رئیس  خبر-  گروه 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
ایران )ایمیدرو( گفت: این سازمان در بخش 
زیربنایی معادن استان خراسان جنوبی 4۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال اجرا و 
تعهد دارد. غریب  پور شامگاه شنبه در نشست 
جمع بندی سفر یک روزه به خراسان جنوبی 
که در دفتر استاندار برگزار شد افزود: سال 
اعتبار  با  طبس  معدن  دسترسی  راه  آینده 
81 میلیارد تومان توسط این شرکت اجرایی 
خواهد شد.وی گفت: در زمینه گازرسانی به 
بسیار  پیشرفت  نیز خراسان جنوبی  معادن 
خوبی داشته است و امروز در معدن طالی 
هیرد و کلنگ زنی واحد سنگ شکن آن، 
استاندار خراسان جنوبی برای گازرسانی به 

منطقه قول مساعد دادند.
معاون وزیر صمت از خراسان جنوبی به عنوان 
چهارمین استان معدنی کشور نام برد و افزود: 
امسال طرح های جدید اکتشافی به پهنه های 
معدنی استان اضافه شد چراکه کنسرسیوم پایا 
و ایمیدرو اکتشافات خوبی را در استان آغاز 
کرده اند که پس از اکتشافات، ذخایر معدنی 
اسمی استان افزایش خواهد یافت. وی با بیان 
اینکه ذخایر معدنی به سمت سرمایه گذاری، 
توسعه معدن و صنایع معدنی پیش خواهد 
رفت اظهار کرد: همچنین با سفر و پیگیری 
معادن  به  دسترسی  راه  مطالعه  استاندار، 
برای  گفت:  پور  شد.غریب  انجام  شاهکوه 
 27۰ نهبندان  شاهکوه  معادن  برق  تأمین 
میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است که با 
هماهنگی استاندار با وزارت نیرو، همکاری 
استان و با محوریت شرکت ایمیدرو به صورت 

مشارکتی این پروژه انجام خواهد شد.

قول هایی که می دهیم عمل می کنیم
وی تأکید کرد: سیاست ما در ایمیدرو این 
عمل  می دهیم  که  قول هایی  به  که  است 
کنیم بنابراین ظرفیت ایمیدرو برآورد می شود 
و براساس آن تعهد می دهیم لذا طرح برق 

رسانی به این معادن را انجام خواهیم داد.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران یکی دیگر از 
تعهدات ایمیدرو را تأمین مالی فوالد قاینات 
عنوان کرد و گفت: فوالد قاینات بزرگترین 
است  جنوبی  خراسان  استان  معدنی  پروژه 
که در سفر قبل قول دادیم تمام اعتبار مورد 
نیاز این پروژه را تامین کنیم که تأمین شد. 
وی افزود: امروز ۳۰۰  میلیارد تومان برای 
تکمیل این پروژه تعهد می کنیم همچنین 
شرکت فوالد متعهد شد تا بهار سال آینده 
پروژه را به سرانجام برساند. غریب پور بیان 
فوالد  پروژه  در  تاخیر  از دالیل  یکی  کرد: 
قاینات، تحریم و موضوعات مرتبط با آن از 
جمله فاینانسر خارجی، تجهیزات وارداتی و 
مسایلی از این قبیل است که سبب شد در 
برنامه های زمان بندی خلل ایجاد شود  که 

جبران خواهد شد.
وی گفت: در مسایل مربوط به این پروژه، 
بسیار  همکاری  قضا  دستگاه  و  استاندار 
خوبی داشتند که سبب شد مسایل داخلی 
حل شود و مسایل خارجی از جمله تامین 
مالی و تجهیزات در حال رفع شدن است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احداث 
نخستین پایگاه امداد و نجات در طبس خبر 
ذخایر  دارای  شهرستان  این   گفت:  و  داد 
معدنی باالیی از جمله 75 درصد زغالسنگ 
کشور است لذا این پایگاه با تجهیزات بسیار 

خوب در منطقه احداث خواهد شد.

تأمین برق معادن در دستور کار است
وی در ارتباط با تأمین برق معادن شاهکوه 
با  جلسه ای  زمینه  این  در  گفت:  نهبندان 
معاون وزیر نیرو برگزار و توافق چهارجانبه 
امضا خواهد شد. غریب پور بیان کرد: این 
پروژه بسیار مهم که معادن طال و سنگ های 
تزیینی را پوشش می دهد یکی از بزرگترین 
پروژه های زیربنایی معدنی کشور خواهد بود 
که بعد از انجام مطالعات، به انجام می رسد.
با اشاره به اجرای طرح برق رسانی به  وی 
معادن کوچک مقایس استان در سال آتی 
اظهار کرد: برای این اقدام نیز شرکت ایمیدرو 
1۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد کرد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: 
فراوری  واحد   2 احداث  جنوبی  خراسان 
آهک و فروسیلیس را پیشنهاد داد که پس 
از مطالعه، فراخوان جذب سرمایه گذار انجام 
خواهد شد.وی یادآور شد: 425 میلیارد تومان 
برای تجهیزات کارخانه فوالد قاینات تاکنون 
هزینه و به عبارتی امسال در مجموع 725 
میلیارد تومان صرف این پروژه بسیار مهم 

در استان شده است.غریب پور گفت: ایمیدرو 
تاکنون هفت میلیارد تومان برای تجهیزات 
ایمنی معادن طبس هزینه کرده و 4۰ میلیارد 
تومان برای انجام اکتشافات معادن به طول 
85 هزار کیلومتر نیز در استان انجام شده 
سیاست های  از  یکی  کرد:  بیان  است.وی 
محوری ایمیدرو 2 بُعد اکتشاف و ایجاد زیربنا 
است چراکه معتقدیم این سازمان 2 اصل 
اکتشافات برای شناسایی مواد معدنی و زیربنا 
را باید در اولویت قرار دهد که در استان به 
درستی به این موضوعات پرداخته شده است.

 نیازها در ۲ حوزه اکتشاف 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
این قول را به مردم استان خراسان جنوبی 
می دهیم که در این دو حوزه نیازهای استان را 
رفع کنیم و نیاز به همکاری استان نیز داریم.

وی با اشاره به معدن مس استان خراسان 
جنوبی اظهار کرد: هیچ مشکلی درخصوص 
سرمایه گذار نداریم و ظرفیت سرمایه گذاری 
در این معدن صد درصد آماده است و این 

ظرفیت در اختیار استان قرار خواهد گرفت.
غریب پور با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ 

درصدی کارخانه طالی هیرد نهبندان گفت: 
سرمایه گذار که قرار بود پروژه را اردیبهشت 
امروز  برساند  بهره برداری  به   14۰۰ سال 
اعالم کرد تا هفته دولت 99 آن را به پایان 
می رساند.وی تصریح کرد: امید است ظرفیت 
معدنی استان خراسان جنوبی که امروز نیز 
یا  مطالعه  مدار  در  ظرفیت  این  از  بخشی 
اجرا قرار گرفت در آینده شکوفا شود. رئیس 
هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 

ذخایر  افزایش  به  ایران  معدنی  صنایع  و 
پنج  به  تن  میلیون  از 2  استان  زغالسنگ 
میلیون تن اشاره کرد و گفت: این افزایش 
با  ذخایر براساس سند وزارتخانه است.وی 
بیان اینکه از ظرفیت علمی استان در زمینه 
اکتشافات و سایر حوزه ها بهره مند خواهیم 
شد عنوان کرد: مطالعات اکتشافی در سطح 
5۰ درصد انجام شده است و اکنون نیز اعالم 
آمادگی می کنیم هر میزان پهنه استان در 
اختیار ما قرار دهند مطالعات و اکتشافات را 

انجام خواهیم داد.
غریب پور تصریح کرد: سیاست ایمیدرو در 
معادن این است که بعد از شناسایی مواد معدنی، 
در قالب قانون رفع موانع تولید استخراج فروش 
را به مزایده می گذاریم. وی یادآور شد: ایمیدرو 
در زمینه سایر مواد معدنی به ویژه کانی های 
غیرفلزی به خصوص سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی و تزیینی توجه دارد. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون در حال 
تدوین سند جامع سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی هستیم تا یکسری راه های صادراتی را 
ایجاد کنیم چراکه یکی از مشکالت سنگ های 

تزیینی صادرات این محصول است.

۸۵ هزار کیلومتر مطالعات 
ژئوفیزیک  هوایی 

استاندار نیز گفت: بیش از 85 هزار کیلومتر 
ایمیدرو  توسط  هوایی  ژئوفیزیک  مطالعات 
مراحل  و  رسید  پایان  به  امسال  استان  در 
بعدی نیز در دستور کار این سازمان است. 
معتمدیان افزود: این استان یکی از قطب های 
مهم معدنی کشور است و تاکنون بیش از 4۰ 
نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی در خراسان 

جنوبی شناسایی شده است.
وی گفت: استان در برخی مواد معدنی دارای 
ذخایر استراتژیک خوبی است که از آن جمله 
می توان به زغالسنگ اشاره کرد. وی با بیان 
زغالسنگ  ذخایر  درصد  از 75  بیش  اینکه 
کشور مربوط به خراسان جنوبی است اظهار 
داشت: یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید 
توجه ویژه سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به استان بوده 
است. استاندار  ادامه داد: این شرکت سال های 
اخیر در جهت کمک به توسعه استان به ویژه 
سرمایه گذاری،  و  معادن  واگذاری  زمینه  در 

اقدامات مهمی انجام داده است.
وی یکی از سرمایه گذاری های مهم ایمیدرو 
در استان را مربوط به کارخانه فوالد قاینات 
از  یکی  قاینات  فوالد  و گفت:  کرد  عنوان 
بزرگترین پروژه های صنعتی و معدنی استان 
در  ایمیدرو  شرکت  شد:  یادآور  است.وی 
بحث معادن طال در شهرستان های خوسف 
اقدامات  هیرد  طالی  جمله  از  نهبندان  و 
فراوری  کارخانه  و  است  داده  انجام  خوبی 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۰ اکنون  طال 
دارد. استاندار گفت: اقدامات انجام شده یا در 
دست اجرای ایمیدرو در استان نشان از عزم 
جدی همکاران در سازمان صمت و ایمیدرو 
در این منطقه کمتر برخوردار اما برخوردار از 

نعمت های الهی است.
اکتشافات،  تکمیل  کرد:  اظهار  معتمدیان 
زیرساخت های مناطق معدنی استان، تکمیل 
پروژه های معدنی که سال های قبل آغاز شده 
است از مهمترین اولویت هایی بود که امروز 

مورد بررسی قرار گرفت.
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
             جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

طراحی رایگان قبل از  اجرا 
سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک

 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود
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کابینت MDF شهابی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

دادرس مقدم- مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گفت: با توجه به ریزش برف، 
با  که  بود  شده  بسته  استان  در  محور  سه 
تالش راهداران بازگشایی شد. شهامت افزود: 
محورهای قاین - گناباد، بیرجند - قاین و 
سربیشه - پایانه ماهیرود به دلیل ریزش برف 
و کوالک، مسدود اعالم و با تالش عوامل 
راهداری بازگشایی شده است. وی اظهار کرد: 
با فعال سازی قرارگاه استانی راهداری زمستانی، 
از 2 روز گذشته 2۳ باب راهدارخانه و 6۰ اکیپ 
فعال شده اند. استان  راهداری در محورهای 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
78 دستگاه انواع ماشین آالت راهداری و 16۰ 
نیروی راهداری با استفاده از حدود 75۰ تن 
شن و نمک به برف روبی 55۰ کیلومتر راه های 
استان پرداختند. جانشین رئیس پلیس راه استان 
نیز گفت: تمامی محورهای اصلی استان در 
حال حاضر باز است و مشکلی برای تردد وجود 
ندارد.سرهنگ توفیقی نیا افزود: البته در همه 
محورها به علت لغزندگی سطح جاده، تردد به 
کندی انجام می شود و در محورهای کوهستانی 

نیز فقط با زنجیر چرخ تردد امکان پذیر است.

بازگشایی سه محور برف گرفته
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کاهش مصرف 
فرآورده های تصفیه شده

 اشتباه بزرگ اکثر افرادی که به مصرف گوشت 
عالقه ای ندارند، مصرف بیش از حد آرد است. 
مصرف آردهای تصفیه شده ضمن این که شما 

را دچار اضافه وزن فوری می کند، عاملی برای 
ابتال به سوء تغذیه است. به جای مصرف آرد سفید 
موجود در شیرینی ها و یا انواع نان ها و ماکارونی، 
می توانید سبزیجات، ساالد و یا آب سبزیجات 
را انتخاب کنید تا از این طریق ویتامین ها، مواد 

معدنی و فیبر کافی را دریافت نمایید.

مصرف شکر و آردهای پاالیش 
شده را کاهش دهید

غذایی که می خورید سوخت مورد نیاز بدن را 
تامین می کند. برخی رژیم های غذایی سرشار 
از قندهای ساده و کربوهیدارت های کم ارزش 

است. این غذاهای التهاب آفرین تنش بیشتری 
را به میتوکندری ها وارد کرده و سوخت و ساز 
بدن را کند می سازند. میزان کربوهیدرات های 
کم ارزش و قندهای افزوده را در رژیم غذایی 
خود کاهش دهید و پروتئین ها و کربوهیدرات 

های پیچیده را جایگزین آنها کنید.

خوردنی هایی که سالمت کلیه
 و کبد را محافظت می کنند

خوردنی هایی مانند کلم، توت ها، قهوه و سیر از 
سالمت کلیه ها و کبد محافظت می کنند اما قرار 
نیست معجزه خاصی برای خون انجام دهد که 

کلیه ها و کبد از انجام آن ناتوان باشند.البته اگر 
کلیه ها و کبد به وسیله رژیم غذایی تحت کنترل 
قرار نگیرند، مشکل به وجود خواهد آمد. اگر دچار 
مشکلی در کبد و کلیه های خود هستید، حتما با 
پزشک مشورت کنید تا یک رژیم غذایی سالم 

انتخاب کنید.

تغییراتی که بعد 
از 40 سالگی باید ایجاد کنید

عالوه بر کنترل رژیم غذایی الزم است که سبک 
زندگی تان را نیز تغییر دهید تا تغییرات غذایی تان 
اگر  کنید.  ورزش  روزانه کمی  واقع شود.  مؤثر 

مشکل مفصلی داشته باشید حتماً از ورزش های 
سبک شروع کنید. به طور منظم پیاده روی کنید. 
شنا نیز برایتان مناسب است. اگر وقت باشگاه رفتن 
ندارید حتی در دفتر کارتان نیز قدم بزنید و نرمش 
کنید. هر 6  ماه، یک بار آزمایش خون بدهید و 

وضعیت سالمتی تان را بررسی کنید.

   کمک به مبارزه 
با عفونت های ویروسی

آب لیموی گرم به مبارزه با عفونت های ویروسی 
و گلو درد کمک می کند. این یکی از بهترین 
نوشیدنی هایی است که هنگام بیدار شدن از خواب 

همراه با گلو درد می توانید مصرف کنید. از آنجایی 
که آب لیمو به تقویت سیستم ایمنی کمک می 
کند، توانایی شما برای مبارزه با انواع مختلف 
عفونت های ویروسی افزایش خواهد یافت. آب 
لیمو گزینه ای خوب برای درمان سرماخوردگی 

نیز محسوب می شود.

 رژیم گرفتن یک مسئله بسیار مهم محسوب می شود، به ویژه برای افرادی که دارای اضافه وزن هستند.
بهتر است به خاطر داشته باشید صرفا سالم بودن و مغذی بودن یک غذا به این معنا نیست که می توانید مقدار 
زیادی از آن غذا را بخورید. حتی اگر تنها به خوردن غذای سالم مانند آجیل، آووکادو، روغن زیتون و شکالت 

تلخ عادت دارید، الزم است میزان مصرف خود از این مواد غذایی را به خاطر داشته باشید.
به عنوان مثال مصرف کمی روغن زیتون مزیت های زیادی برای سالمتی دارد، اما اگر مقدار زیادی از آن 
را روی غذا یا نان خود بریزید، کالری زیادی دریافت کرده و افزایش وزن در پی خواهد داشت. این مسئله در 
مورد آجیل و مغزی جات هم درست است  بهتر است میزان مناسب و سالم را شناسایی کنید و از خوردن 

بیش از آن مقدار اجتناب کنید.

در محصوالت غیرغذایی شامل تولید عوامل دارویی، سوخت های زیستی و سایر مواد سودمند صنعتی و 
زیست پاالیی )استفاده از ارگانیسم ها برای برطرف کردن یا خنثی کردن آالینده ها در یک محل آلوده( است.

 اجماع علمی در حال حاضر بر این است که غذاهای تولیدشده از محصوالت تراریخته نسبت به غذاهای 
معمول خطر بیشتری برای سالمت انسان ندارند، اما هر غذای تراریخته پیش از ورود به بازار باید به صورتی 
مورد به مورد آزمایش شوند. در این میان مخالفان محصوالت تراریخته بر اساس نگرانی های زیست محیطی، 
اینکه آیا غذاهای تولیدشده از محصوالت تراریخته ایمن هستند و یا محصوالت تراریخته برای رفع نیازهای 
غذایی جهان موردنیاز هستند ، نگرانی هایی درباره شمول قوانین مالکیت فکری بر این محصوالت نسبت به 
ایجاد آن ها معترض هستند. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی   

خطر سالمت محصوالت تراریختهغذاهای سالم باعث افزایش وزن نمی شوند

شما همانی هستید که هستید و همان چیزهایی را دارید که 
همین حاال دارید. آنقدرها هم نمی تواند بد باشد زیرا اگر غیر 
از این بود قادر به خواندن این مقاله در این لحظه نبودید. 
مسأله مهم این است یک فکر مثبت پیدا کنید که الهام 
بخش شماست و به شما برای جلو رفتن در زندگی انگیزه 
می دهد. به این فکر بچسبید و روی آن تمرکز کنید. ممکن 
است فکر کنید که چیزهای زیادي ندارید یا اصاًل هیچ چیز 
ندارید، ولی ذهن تان را دارید که می تواند به شما انگیزه 
دهد. برای پیش رفتن در زندگی همین برایتان کافی است.

 هیچگاه نمی توانید صددر صد مطمئن شوید که کاری مؤثر 
خواهد بود ولی می توانید  صد در صد  مطمئن باشید که هیچ 
کاری نکردن هیچ تاثیری نخواهد داشت. کاری انجام دادن 
حتی اگر اشتباه باشد بسیار کارآمدتر از هیچ کاری نکردن 
است. پس، از منطقه امن تان بیرون بیایید و امتحان کنید. یا 
موفق می شوید و یا یک درس زندگی می گیرید. در هر دو 
حال برنده خواهید بود. نباید بگذارید یک ابر سیاه همه آسمان 
تان را بپوشاند. خورشید مدام در حال تابش روی بخشی از 
زندگی تان است. گاهی وقت ها باید احساس تان را فراموش 

نموده و به این فکر کنید که سزاوار چه چیزهایی هستید.
 هیچ کس دوست ندارد بیمار باشد یا بیست و چهار ساعت 
شبانه روز و هفت روز هفته رنج بکشد و غصه بخورد، بنابراین 
فاصله گرفتن از هر چیزی که عذاب تان می دهد، چیز بدی 
نیست. حتی در دشوار ترین وضعیت هم لحظه هایی از لذت 
وجود دارند. از یک دوست بخواهید همراهی تان کند و قرار 
بگذارید بعد از آن با هم کمی قدم بزنید، چیزی بخورید، خرید 
یا سینما بروید و یا هر کار دیگری که به شما روحیه می دهد 

و حال تان را خوب می کند، انجام دهید.

تمرکز برای  قوی تر شدن 

آیات روز

و بسا فرشتگانی که در آسمان هایند ]و[ شفاعت شان به کاری نیاید مگر پس از آنکه خدا به هر 
که خواهد و خشنود باشد اذن دهد. )سوره نجم آیه ۲6( 

سخن روز

بخشی از راز موفقیت در زندگی این است که چیزی که دوست داری را بخوری و بگذاری غذا خودش 
در درونت مبارزه کند. )مارک تواین(
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موفقیت و انرژی

توصیه ها

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 

اهداف هم مانند مسئولیت ها متناسب با رشد 
و باال رفتن سن بچه ها، پیچیده تر و بزرگ تر 
می شوند. وقتی بچه ها کوچک هستند به آنها 
کمک کنید راندن سه چرخه یا پس انداز برای 
خریدن اسباب بازی مورد عالقه شان را برای خود 
هدف در نظر بگیرند. بچه های بزرگ تر می توانند 
برای خریدن اتومبیل، ورود به دانشگاه یا یک 
سفر تفریحی پس انداز کنند. این هدف ها به آنها 
کمک خواهد کرد به آینده هم فکر کنند نه فقط 
به چیزی که در همین لحظه می گذرد. هدف 
تعیین کردن و تالش کردن برای رسیدن به آن 
به آنها یاد می دهد ارزش تحمل برای برآورده 

شدن خواسته ها را یاد بگیرند.

مشورت کردن راه خالقیت را باز می کند

از کودکان بخواهیم و هرگاه با مشکلی روبرو 
شدند نظر افراد خانواده یا دوستان و معلم خود 
را نیز جویا شوند. با این کار ایده های مختلف 
به ذهن کودک راه پیدا می کند و همچنین به 
خالقیت گروهی می رسد. زیرا بعضی از خالقیت 
ها فردی و برخی دیگر گروهی است. در این 
تمرین کودک از طریق مشورت به راه حل های 
متنوعی می رسد و مهارت خالقیت در او شکوفا 
می شود.برای ایجاد خالقیت در فرزندان، اجازه 
بدهید کودک به تنهایی با مشکل خود روبرو شود
از فرزندتان بخواهید مشکل خود را نقاشی کند. 
وقتی کودک مشکل را نقاشی می کند نیمکره 
راست او شروع به فعالیت می کند و نمای کلی 

مساله در مقابل او نشان داده می شود.
اگر فرزندتان با مساله ای روبرو شده و می خواهد 
او بخواهید  از  راه حل خالقانه برسد،  به یک 
مشکل خود را با کمک پدر و مادر یا خواهر و 
برادرش به صورت یک نمایش به اجرا دربیاورد. 
از این طریق نگرش جدیدی در ذهن کودک 

ایجاد کرده اید.
یکی از تکنیک هایی که هم در دوران کودکی 
تقویت  برای  بزرگسالی  در  هم  و  نوجوانی  و 
خالقیت می توان از آن استفاده کرد فکر کردن 
و اندیشیدن به مشکل هنگام خواب است. هر 
مشکلی که دارید شب قبل از خواب با این اندیشه 
بخوابید. هنگام خواب کورتکس مغز که آشنا با 
بایدها و نبایدهای دیکته شده است، دیگر فعال 
نیست و در عوض سیستم های دیگر مغز که با 
بایدها و نبایدهای جامعه و اطرافیان آشنا نیست، 

فعالیت خود را آغاز می کند.
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يك شركت راهسازي 
جهت تكميل كادر اداري

 به يك خانم مجرد با مدرك 
حداقل ليسانس ، آشنا 

به كامپيوتر و داراي سابقه 
كار مرتبط نيازمند است. 
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خريداريم.
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 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

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

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال
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 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار
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نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت يابی تاسيسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخريب و خسارت
٠٩١٥٩٢٦٠١٠٥ - ٠٩٣٣٥٩٣١٤٣١

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(
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ریزش معدن در طبس
 جان یک کارگر را گرفت

تونل  ورودی  ریزش  اثر  بر   - ایرنا   
معدن زغالسنگ  در بخش دستگران 
بارندگی  از  ناشی  طبس  شهرستان 
شدید، یک کارگر جان خود را از دست 
داد. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
بررسی های  گفت:  طبس  شهرستان 
اولیه نشان می دهد بارندگی شدید سبب 
ریزش ورودی تونل معدن شده است، اما 
 کارشناسان برای بررسی بیشتر حادثه 

به محل اعزام شده اند.

دو چوپان مفقود شده در 
ارتفاعات سربیشه پیدا شدند

احمر  هالل  نجات  و  امداد  معاون 
استان  امدادگران  تالش  با  گفت: 
ارتفاعات  در  شده  مفقود  چوپان  دو 
ماهیرود شهرستان سربیشه به آغوش 
خانواده بازگشتند. اسعدزاده اظهار کرد: 
ساعت ۲۴ روز گذشته مردم محلی در 
بخش درح شهرستان سربیشه مفقود 
شدن دو چوپان این روستا را گزارش 
کردند که با تالش نیروهای امدادی 
این افراد صبحدیروزامروز در ارتفاعات 
منطقه پیدا شدند و در حال حاضر نیز 

در سالمت کامل هستند.

حوادث

دمای هوا در خراسان جنوبی تا ۱۸ درجه زیر صفر کاهش می یابد

ایرنا - مدیرکل هواشناسی استان گفت:با کاهش شدت  بارش ها در استان،دمای هوا تا پایان روز چهارشنبه در برخی مناطق به ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد رسید. خندان رو افزود: بیشتر مناطق استان از امشب تا پایان هفته دمای 
زیر صفر را تجربه خواهند کرد. خندان رو با بیان اینکه بیشترین میزان بارش برف با ۴۰ سانتیمتر مربوط به منطقه کریمو شهرستان سرایان گزارش شد گفت: همچنین سربیشه ۱۲ سانتیمتر، درخش درمیان ۲۵ سانتیمتر، عباس آباد قاین 

۳۵ سانتیمتر و روستاهای نهبندان ۱۲ سانتیمتر برف ثبت شده است. وی با هشدار درباره سرما و یخبندان، بر لزوم به کارگیری تمهیدات و اقدامات الزم برای پیشگیری از مشکالت و خسارات احتمالی تاکید کرد.

ایرنا - مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات 
شورای نگهبان در خراسان جنوبی گفت: ۱۲۷ 
داوطلب در این استان برای یازدهمین دوره 
ثبت نام  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
کردند که ۵۱ نفر آنان تأیید صالحیت شدند. 
مجموع  از  افزود:  محمدی  االسالم  حجت 
۱۲۷ نفر ۳۴ نفر رد صالحیت شدند، ۲۹ نفر 
صالحیت آنان احراز نشد و ۱۳ نفر نیز در این 
نفر  از ۱۱۴  دادند. وی گفت:  انصراف  مدت 
باقی مانده ۴۵ درصد تأیید صالحیت شدند، ۲۵ 

درصد صالحیت آنان احراز نشد و ۳۰ درصد رد 
صالحیت شدند. مسوول دفتر نظارت و بازرسی 
بر انتخابات شورای نگهبان در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان 
و خوسف ۴۰ نفر در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ثبت نام کرده بودند، تصریح کرد: از 
این تعداد ۲۲ نفر تایید صالحیت شدند، هشت 
نفر صالحیت آنان احراز نشد، هفت نفر رد 

صالحیت شدند و سه نفر انصراف دادند.
وی گفت: در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه از 

۲۷ ثبت نام  کننده ۱۰ نفر رد صالحیت و هفت 
نفر تایید صالحیت شدند، ۶ نفر صالحیت 
انصراف  نیز  نفر  چهار  و  نشد  احراز  آنان 
دادند.محمدی اظهار کرد: همچنین در حوزه 
انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
۳۵ نفر ثبت نام کرده بودند که ۱۲ نفر تایید 
صالحیت و ۱۲ نفر رد صالحیت شدند، ۹ 
نفر صالحیت شان احراز نشد و ۲ نفر انصراف 
انتخابیه  حوزه  در  اینکه  بیان  با  دادند.وی 
نهبندان و سربیشه ۲۵ نفر ثبت نام کردند 

از این تعداد ۱۰ نفر تایید صالحیت  گفت: 
شدند، ۶ نفر صالیت آنان احراز نشد، پنج نفر 
رد صالحیت شدند و چهار نفر انصراف دادند.

انتخابات  بر  بازرسی  و  مسئول دفتر نظارت 
که  افرادی  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
صالحیت آنان تایید نشده است، از امروز به 
مدت پنج روز از ساعت هشت تا ۱۶ می توانند 
شکایت احتمالی خود را به هیات نظارت استان 
مستقر در فرمانداری بیرجند یا در تهران به 
ورزشی جهان پهلوان تختی تحویل دهند.نشانی بزرگراه بسیج، بلوار هجرت، مجموعه 

 تأیید صالحیت ۵۱ کاندیدای انتخابات مجلس

برای اولین بار در استان انجام می شود؛

گلخانه سازی زیر زمین 
گلخانه های زیر زمینی برای اولین بار در خراسان 
آزمایشی اجرا  جنوبی در خوسف به صورت 
می شود. به گزارش صداوسیما، فرماندار خوسف 
این شهرستان  گلخانه های  توسعه  ستاد  در 
گفت: در شهرستان خوسف ۷۰ هکتار برای 

گلخانه پیش بینی شده است که در شرکت 
سهامی زراعی سرچاه عماری، شرکت مالک 
اشتر وابتدای جاده آرک  واقع است وهمچنین 
برای ایجاد یک مجتمع خصوصی هم سرمایه 
گذار اعالم آمادگی کرده است.شفیعی افزود: در 

قالب توسعه گلخانه ها کاری نو را از شهرستان 
خوسف آغاز کرده ایم وآن ایجاد گلخانه های زیر 
زمینی برای اولین بار به صورت آزمایشی است.

وی گفت: در شهرستان زمین هایی داریم که 
برای شن وخاک گود بر داری وبدون استفاده 

رها شده است که بعنوان گلخانه زیر زمینی 
به علت سهولت کنترل رطوبت و وجلوگیری 
از خسارت باد واستفاده کمتر از آب وانرژی به 

دلیل تعدیل دما استفاده خواهد شد.
فرماندار خوسف همچنین گفت:: با توجه به 

فرآیند  استان  در  گلخانه ای  نهضت  اجرای 
صدور مجوز که ۶ ماه طول می کشید هم 
اکنون ظرف مدت یک هفته صادر می شود 
وما به دنبال سرمایه گذار برای مجتمع های 

خصوصی گلخانه ای هستیم.

شیو
: آر

س 
عک

7 کشور مقصد صادرات 
تعاونی های استان 

و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست  غالمی- 
رفاه اجتماعی گفت: افغانستان، عراق، امارات، 
سوئیس، ژاپن، آلمان، ترکیه و هند کشورهای 
سال  در  استان  تعاونی های  صادرات  مقصد 
گذشته بوده است. اشرفی افزود: تعهد خراسان 
جنوبی برای صادرات تعاونی ها مبلغی معادل 
۱۱میلیون و ۹۶۸ دالر تعیین شده است و سال 
گذشته ۲۱۱۶۴.۸۹ هزار دالر توسط تعاونی های 
انجام شده است. در  استان صادرات صورت 
حال حاضر ۹۰۳ تعاونی با اشتغال زایی ۹۱۷۹ 
نفر و عضویت ۷۶۸ هزار و ۸۲۳ نفر و با سرمایه 
۳۸۳۵۷۸ میلیون ریال در استان فعالیت می کنند.

مصرف گاز طبیعی در
 خراسان جنوبی افزایش یافت

از  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  غالمی- 
ثبت مصرف ۴.۲ میلیون متر مکعبی گاز در 
۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد. هاشمی 
در  گاز  امداد  مرکز  از  بازدید  در  دیروز  ظهر 
مصرف  در  صرفه جویی  ضرورت  بر  بیرجند 
این نعمت خدادادی تاکید کرد و اظهار کرد: با 
توجه به ریزش نعمت الهی و کاهش چشمگیر 
دما طی روزهای اخیر و افزایش مصرف گاز 
از مشترکین هم استانی انتظار می رود برای 
پایداری شبکه های گازرسانی در مصرف گاز 

طبیعی صرفه جویی کنند.

کریمی  ابراهیم  حاج  مرحوم  *پیکر 
در  کریمی  غالمحسین  پدرشهید 
شهرک قدس قاین تشییع شد و در 
گلزار شهدای روستا به خاک سپرده شد.
*جانشین فرمانده انتظامی از کشف ۱۰۱ 
کیلوگرم تریاک در بازرسی از خودرو پژو 
۴۰۵ در نهبندان خبر داد و گفت: در 
این رابطه سه متهم دستگیر شدند.
*آنتن دریافت و ارسال سامانه تله متری 
آب و فاضالب روستایی در نهبندان به 
دلیل بارش سنگین برف، تخریب شد.

انتظامی شهرستان قاین  * مأموران 
۱۲۰میلیون ریال البسه قاچاق از یک 

دستگاه اتوبوس کشف کردند.
منابع  و  مدیریت  توسعه  *معاون 
بیرجند گفت: مودیانی که  شهرداری 
جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه و 
پسماند سالهای ۹۵ تا ۹۸ و تا پایان امسال 
به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه 
نمایند ضمن بخشودگی جرائم از تخفیف 
شد.  خواهند  مند  بهره  درصدی   ۵۰
حمل  و  توزیع  شبکه  مورد  *یک 
غیرمجاز فرآورده های دامی شهرستان 

بیرجند شناسایی شد. 
*سه دستگاه کامیون حامل کود دامی 
غیرمجاز در شهرستان قاین توقیف شد.

اخبار کوتاه

خون شهید سلیمانی همدلی را
 بین کشورهای منطقه نهادینه کرد

تسنیم- رئیس کل دادگستری استان با بیان 
اینکه دشمن از فرهنگ حاج قاسم و خونی 
که در رگ های انقالب جاری کرد می ترسد 
گفت: خون شهید سلیمانی همدلی را در بین 
کشورهای منطقه نهادینه کرد. حجت االسالم 
روز  هفتمین  بزرگداشت  آیین  در  حمیدی 
شهادت مظلومانه سردار رشید اسالم سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی که در مسجد باقرالعلوم 
بیرجند برگزار شد اظهار کرد: سردار سلیمانی 
پاره تن رهبری بود و این نوع شهادت حق 
مدیریت جهادی حاج قاسم بود. وی گفت: در 
گمنامی، مردم به حاج قاسم سلیمانی عشق 
ورزیدند و امروز هم روحیه جهادی مردم برای 
تشییع آن شهید بی سایقه بود او مدیر گوش 
به فرمان رهبری بود. حمیدی افزود:  سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جهات 
مختلف برای اقشار مملکت الگوی اسالمی و 

دینی و نماد مدیریت جهادی است.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰۴۴۴۰۰ - 3۲۰۴۴۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2751 و 
شناسه ملی 10360044440 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقایان محمد علی لطفی به شماره ملی 0069586454 و محمود راستگو مقدم به شماره ملی 
5239543631 و میکائیل چاجی بجد به شماره ملی 0640556833 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای رضا خسروی به شماره ملی 0640435270 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای کاظم خلیلی به شماره ملی 0651848903 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند  )715620(

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام )سهامی خاص( به شماره ثبت 5533 و شناسه ملی 14006703738 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل بیرجند، خیابان پاسداران ، پاسداران 14 پالک 6 به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان سربیشه ، بخش مود ، دهستان مود ، آبادی شهرک صنعتی مود، محله شهرک صنعتی مود ، خیابان 
)ورودی روستای دستجرد( ، کوچه ))فرعی جایگاه محراب(( ، خیابان )جایگاه محراب( ، پالک 0 ، طبقه همکف 

با کد پستی 9731179519 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )718757(

ملی  شناسه  و   6033 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  مهام  پردیس  آروین  شرکت  تغییرات  آگهی 
 : 14008579085 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
1 - آقای جمیل زراعتگر با شماره ملی 0640214711 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید رمضانی 
با شماره ملی 0640124739 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه رمضانی با شماره 
ملی 0640299326 و آقای سید رضا حائری با شماره ملی 0651916437 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت از 
قبیل چک و سفته با امضای مشترک آقای سعید رمضانی )مدیر عامل( و آقای جمیل زراعتگر )رئیس هیئت 

مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند  )716567(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2751 و 
شناسه ملی 10360044440 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای محمد علی لطفی به شماره ملی 0069586454 به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
آقای محمود راستگو مقدم به شماره ملی 5239543631 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میکائیل 
چاجی بجد به شماره ملی 0640556833 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق عادی و نامه های اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )715619(

آگهی تغییرات شرکت پشتیبان صنعت پویاورزان ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1332 و شناسه 
ملی 14004455878 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حامد سربندی به شماره ملی 0939944391 و آقای اسماعیل خزائی 
اعضای  عنوان  به  ملی 0889183521  به شماره  آقای سعید خزائی  و  ملی 0941987574  به شماره 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مجید خجسته صفا به شماره ملی 
0035458100 به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا اسماعیل زاده به شماره ملی 0933897677 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )715616(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2751 و 
شناسه ملی 10360044440 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/20 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد: 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
» مشاوره و خدمات مرتبط در حوزه های فناوری اطالعات، شبکه، نرم افزار و امنیت شبکه، خرید و فروش، 
واردات و صادرات انواع تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه سیستم های تجارت الکترونیکی و خدمات 
الکترونیک. تهیه و تدوین طرح جامع فناوری اطالعات. خدمات تست نفوذ پذیری و ارزیابی امنیتی شبکه ها، 
تجهیزات و سرویس دهنده های کامپیوتری. خدمات مشاوره، طراحی و پشتیبانی در حوزه ایمن سازی شبکه 
ها، تجهیزات و سرویس دهنده ها. خدمات مشاوره و طراحی و استقرار استانداردهای نظام مدیریت امنیت 
اطالعات کامپیوتری، پشتیبانی و توسعه شبکه های مخابراتی. پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 
ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 2 - مرکز اصلی شرکت ازمحل قبلی 
به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، بلوار 
پاسداران ، کوچه پاسداران 2/36]حافظ2/7[ ، پالک 54 ، طبقه اول ، واحد جنوبی کد پستی 9717773486 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 3 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 

تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )715618(

۱۵۶ نفر در خراسان جنوبی امدادرسانی شدند
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به شدت بارش 
برف و باران در استان،۱۵۶ حادثه  دیده در 
۲۴ ساعت گذشته توسط نیروهای امدادی 
امدادرسانی شدند.  این جمعیت  و عملیاتی 
شهریاری افزود: از مجموع وقوع ۳۴ حادثه در 
این مدت، ۱۷ مورد مربوط به برف و کوالک، 
۹ مورد سیل و آبگرفتگی و بقیه جاده ای بوده 
است.وی گفت: از مجموع امدادرسانی ها به 
افراد حادثه دیده، ۴۵ نفر مربوط به برف و 
کوالک، ۴۱ نفر سیل و آبگرفتگی و ۷۰ نفر 

مربوط به حوادث جاده ای بوده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اظهار کرد: 
شهرستان های  در  نفر   ۵۷ مدت  این  در 
سربیشه، بیرجند، طبس، فردوس و قاینات 
اسکان داده شدند. وی با بیان اینکه در این 
مدت ۳۸ تیم به محل حوادث اعزام شدند 
عملیات  امدادگر،   ۱۰۲ همچنین  گفت: 
دادند.شهریاری  انجام  را  نجات  و  امداد 

افزود: آماده باش نیروهای جمعیت هالل 
احمر تا پایان فعالیت سامانه بارشی ادامه 
استان  اینکه جاده های  به  توجه  با  و  دارد 
رعایت  ضمن  رانندگان  است  لغزنده 
سفرهای  از  مطمئنه  سرعت  و  مقررات 
غیرضروری خودداری و تجهیزات زمستانه 

به همراه داشته باشند. 
هم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
امدادی  تیم   ۱۴۵ باش  آماده  به  اشاره  با 
و عملیاتی در استان  گفت : بارش برف و 
باران که از دو روز گذشته بیشتر نقاط استان را 
دربرگرفته  تا امروز ادامه دارد. میرجلیلی افزود 
: در این مدت مسافرانی  که به دلیل بارش 
برف و باران در راه مانده بودند در مدارس، 
مساجد و سایر مراکز اقامتی اسکان داده شدند.

به گفته او  با اقدامات انجام شده و با وجود 
بارش ۵۰ میلی برف و بارش ۶۰ میلی متری 
باران در برخی نقاط استان میزان خسارت این 

ریبارندگی ها بسیار ناچیز بوده است.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ال یستَکِمُل َعبٌد حقیقَۀ االیماِن َحتَّى تَکوَن فیِه ِخصاُل ثَالٍث: اَلتَّفقُُّه فِى الّدیِن َوُحسُن التَّقدیِر

زایا بُر َعلَى الرَّ  فِى الَمعیَشِۀ، َوالصَّ
هیچ بنده  اى حقیقت ایمانش را کامل نمى  کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسى، 

تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت ها و بالها.
(بحار االنوار، ج 78، ص 339، ح1 )

وکالتى خودرو نخرید 

خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
با بیان اینکه به مردم توصیه مى کنم قبل از 
تمام هزینه  تعویض پالك  مراکز  به  مراجعه 
خودرو را پرداخت نکنند، گفت: مردم به هیچ 

عنوان وکالتى خودرو خریدارى نکنند.

ثبت نام یارانه معیشتى براى 
حذف شدگان یارانه نقدى 

 سرپرستانى که از سال 94 یارانه نقدى به حساب 
آن ها واریز نمى شود و هم اکنون متقاضى دریافت 
یارانه کمک معیشتى هستند مى توانند تا سه شنبه 
24 دى ماه نسبت به دریافت این بسته اقدام کنند. 

افزایش قیمت ها، خرید 
شب عید 99 را سخت تر مى کند 

ایمنا- یک کارشناس اقتصادى گفت: سهمیه 
قیمت  افزایش  براى  اى  بهانه  بنزین  بندى 
محصوالت و کاالهاى اساسى مورد نیاز مردم 
در بازار شد و به نظر مى رسد جو روانى حاکم بر 
بازار، شرایط خرید نیازهاى شب عید سال 99 براى 

خانواده هاى ایرانى را سخت تر کند.

تولید پراید 132 متوقف شد 

تسنیم- 10 روز زودتر از وعده داده شده، تولید 
خودرو پراید 132 متوقف شد و مطابق برنامه اعالم 
شده، خودروهاى پراید 111 و پراید 131 هم در 
چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته مى شوند.

امکان مشاهده علت عدم 
تعلق بسته معیشتى فراهم شد 

ایسنا- امکان مشاهده عدم برخوردارى از بسته 
حمایت معیشتى براى برخى از متقاضیان این بسته 
hemayat.mcls.gov.ir از طریق سایت
فراهم شده است و افراد مى توانند علت نگرفتن 

بسته معیشتى را مشاهده کنند.

هیچ نیتى براى پنهان کردن
 واقعیت نداشتیم 

سازمان هواپیمایى کشورى در بیانیه اى نوشت : 
ما هیچ نیتى براى پنهان کردن واقعیت نداشته ایم.  
ما اطالعاتى که در اختیار و به آن باور داشتیم را 
منتشر کردیم و از بابت اشتباه بودن آن متاسفیم.

رد صالحیت 80 نماینده فعلى مجلس؟  

برخى منابع از رد صالحیت حدود 80 نماینده 
خبر  فعلى،  مجلس  اصالح طلب  و  اصولگرا 
داده اند. به گزارش «انتخاب»، بر اساس اخبار 
این منابع، گفته مى شود، محمود صادقى، على 
مطهرى، تابش، الیاس حضرتى، بهروز نعمتى، 
غالمرضا کاتب، نقوى حسینى و نادرقاضى پور از 
جمله نماینده فعلى مجلس هستند که صالحیت 
انتخابات  در  مجدد  کاندیداتورى  براى  آنها 
مجلس شوراى اسالمى رد شده است. همچنین 
نادر  بهروز نعمتى، سیدحسین نقوى حسینى، 
قاضى پور، غالمرضا کاتب و محمدرضا تابش 

هم ردصالحیت شده اند.

مسئولین ایرانى، متخصص
 تبدیل فرصت به تهدید هستند 

عبدا.. ناصرى گفت: مسئولین ایرانى متخصص 
هستند.  اجتماعى  تهدید  به  فرصت ها  تبدیل 
شهادت سردار سلیمانى همه ملت با افکار مختلف 
را در یک صف قرار داد اما حادثه سقوط هواپیما 

مجددا مردم را به کنج خانه هایشان برگرداند.

ربیعى: هیچ توصیه اى به اقدام
 نیابتى علیه آمریکا نکردیم 

على ربیعى با تأکید بر اینکه ایران هیچ توصیه اى 
نکرده   کسى  به  آمریکا  علیه  نیابتى  اقدام  به 
است، گفت: آمریکایى ها به واسطه هاى مختلف 

نگرانى هاى خود را در این باره به ما مى گویند.

حضور سفیر در اغتشاشات 
یک کشور ناشیانه است 

على مطهرى نماینده مردم تهران در مجلس 
تجمع  در  انگلیس  سفیر  حضور  خصوص  در 
مقابل دانشگاه امیرکبیر، اظهار کرد: حضور سفیر 

انگلیس کار ناشیانه و غیرمعمولى بوده است.

غرویان: عزل و استعفا بخشى
 از آالم را التیام مى بخشد 

و  مردم  آالم  التیام  راهکار  درباره  غرویان 
اظهار  اوکراینى  هواپیماى  سقوط  بازماندگان 
کرد:  براى تسلى دل مردم و بازماندگان ایرانى و 
خارجى این مسافران کمترین کار این است که 

عده اى استعفا دهند و عدهاى عزل شوند.

نقطه نظر مشترك پوتین
 و مرکل در مورد ”برجام“ 

رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان روز 
شنبه در یک کنفرانس خبرى مشترك تأیید 
کردند که توافق هسته اى با ایران باید حفظ شود. 
پوتین همچنین خواستار آغاز فعالیت ساز و کار 

مالى اروپا با ایران موسوم به اینستکس شد.

اظهارات مهم فرمانده 
کل سپاه در مجلس

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى  
بیان  با  مجلس  دیروز  غیرعلنى  جلسه  در 
اینکه در ارتباط با سانحه هواپیماى اوکراینى 
بیش از همه ناراحت هستیم، تاکید کرد: جان 
ما فداى ملت ماست و من آرزو مى کردم که 
مسافر بوئینگ 737 بودم و با مسافران آن 
هواپیما مى مردم و امروز در مقابل ملت ایران 
شرمنده نمى شدم. سرلشکر حسین سالمى 
به  سپاه  موشکى  حمله  از  پس  داد:  ادامه 
پایگاه آمریکایى عین االسد، پیش بینى هاى 
انجام مى شد، صورت  باید  که  چندالیه اى 
گرفت که اگر آمریکایى ها دست به اقدامات 
برنامه ها و پیش بینى هاى  ما  زدند،  متقابل 
الزم را داشته باشیم. آنچه اتفاق افتاد این 
ابرقدرت پنجه در پنجه  با یک  بود که ما 
عادى  شرایط  طبیعتاً  و  بودیم  انداخته  هم 
سپاه  کل  فرمانده  نبود.  حاکم  کشور  بر 
در  ما  گفت:  اسالمى   انقالب  پاسداران 
ارتباط با این حادثه بیش از همه ناراحتیم 
و هیچ وقت فکر نمى کردیم کارى را انجام 
دهیم که توسط ما به مردم آسیب برسد.
گفتنى است در این جلسه رئیس مجلس 
از شفافیت و صداقت سپاه تجلیل کرد و 
این  پیرامون  توضیحات سردار سالمى  از 
عنوان  الریجانى  کرد.  قدردانى  سانحه 
و دشمنان  نقطه قوت ماست  : سپاه  کرد 
که  گرفتند  هدف  را  ما  قوت  نقطه  نیز 
اجازه  هم  مجلس  و  کنند  تضعیف  را  آن 
روحیه جسارت  به  ذره اى  داد که  نخواهد 
و جنگاورى و تهور سپاه لطمه اى وارد شود.

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم 
تمیم  شیخ  دیدار  در  اسالمى  انقالب 
هیئت  و  قطر  امیر  ثانى  آل  حمد  بن 
کنونى  شرایط  کردند:  اظهار  همراه 
تقویت  نیازمند  پیش  از  بیش  منطقه 
تأثیر  و  منطقه  کشورهاى  ارتباطات 
است.  بیگانگان  القائات  از  نپذیرفتن 
ایران  گفتند:  اسالمى  انقالب  رهبر 
بارها اعالم کرده و آقاى رئیس جمهور 
آماده  ایران  است،  گفته  صراحتاً  هم 
کشورهاى  با  نزدیکتر  هاى  همکارى 
خامنه  ا...  آیت  حضرت  است.  منطقه 
نامناسب  را  منطقه  کنونى  شرایط  اى 
وضعیت  این  علت  افزودند:  و  دانستند 
اوست رفقاى  و  آمریکا  فسادانگیزى 
بر  تکیه  هم  آن  با  مقابله  راه  تنها  و 

همکارى هاى درون منطقه اى است.

روحانى: ایران در کنار
 قطر خواهد ماند

در  روحانى  حسن  حجت االسالم 
قطر  امیر  با  مشترك  خبرى  نشست 
که  است  روشن  همه  براى  گفت: 
دوست  برادر،  کشور  دو  روابط  در 
همجوارى  حسن  همسایه،  و 

گفت:  وى  است.  بوده  برقرار 
تصمیم گرفتیم روابط سیاسى و رفت 
اقتصادى  و  سیاسى  مقامات  آمد  و 
بیشتر شود و بتوانیم از همه ظرفیت ها 
به نفع دو ملت استفاده کنیم. وى با 
اشاره به امنیت منطقه اى خاطرنشان 
امنیت  اهمیت  به  توجه  با  کرد: 
آبى  راه هاى  امنیت  ویژه  به  منطقه 
در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاى 
و  رایزنى ها  گرفتیم  تصمیم  عمان 
امنیت  براى  بیشترى  همکارى هاى 

کل منطقه داشته باشیم.

امیر قطر: کمک هاى ایران در زمان 
مشکالت را فراموش نمى کنیم

روز  ثانى  آل  حمد  بن  تمیم  شیخ 
گذشته بعد از دیدار با حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانى در نشست 
خبرى با بیان اینکه رابطه ما با  ایران 
موضع  از  افزود:  است،  تاریخى  رابطه 
جمهورى اسالمى ایران در سال هاى 
تحت  ما  که  زمانى  در  ویژه  به  اخیر 
چرا  مى کنیم  تشکر  بودیم،  محاصره 
خوبى  بسیار  مواضع،  مواضع  این  که 
بود که به ما و ملت قطر کمک کرده و 

تمامى تسهیالت را سریع در اختیار ما 
قرار دادند. آسمان شان و همه امکانات 
گذاشتند.  ما  اختیار  در  سریع  را  شان 
شیخ تمیم ادامه داد: سفر من به ایران 
با  انجام شد.  بسیار حساسى  در زمان 
آقاى رئیس جمهور توافق کردیم که 
راه حل تمامى بحران ها و مشکالت و 

تنها راه حل گفت و گو است.

امیر قطر به دنبال چیست؟
مسائل  کارشناس  صفاتاج  مجید 
خاورمیانه در گفتگو با «انتخاب»  گفت : 
سطح  ترین  عالی  در  قطر  امیر  سفر 
قابل  این کشور در دو موضع  سیاسی 
ارزیابی است. یکی مواضع سیاسی جدید 
کشور قطر است. دیگري اینکه قطري 
ها ارتباط گسترده اي با آمریکا دارند و 

نظامی  پایگاه  این کشور  در  واشنگتن 
بزرگی دارد.»

قطر هم پایگاه نظامیان 
آمریکا را مى بندد

در  ایران  سابق  دیپلمات   موسوى  امیر 
صفحه شخصى خود نوشت: سفر شیخ 
تمیم آل ثانى امیر قطر به تهران براى 
روشن شدن موضوع استفاده از پایگاه 
عدید در ترور شهیدان قاسم سلیمانى 
و ابو مهدى المهندس و همراهانش و 
تروریست  مخزن  بستن  براى  او  قول 
است  آنجاست.گفتنى  در  آمریکایى 
برخى گمانه زنى ها نیز مبنى بر سفر 
پایگاه  شدن  بسته  براى  قطر  امیر 
اى  آینده  در  اى که  نکته  آمریکاست. 

نزدیک روشن تر خواهد شد.

امیر قطر به دنبال چیست؟

جمعى از معلمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار براى دریافت افزایش حقوق رتبه بندى 
از دى ماه خبر دادند و گفتند: امیدواریم آخر این ماه، اجراى رتبه بندى را در فیش هاى 
حقوقى مان ببینیم.آنها اضافه کردند: براساس وعده هاى قبلى، باید به حقوق هر معلم به طور 
میانگین 400 هزار تومان افزوده شود و در ضمن معوقات اجراى طرح از مهرماه را نیز باید 
یکجا به حساب مان واریز کنند.این در حالیست که على الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزى و 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونى پرسشگر اظهار داشت: نباید به 
این قائل باشیم که رتبه بندى مى کنیم تا حقوق افزایش یابد و پول توزیع مى کنیم، مگر به 
توزیع پول مجاز هستیم؟ هر موضوعى سازوکارهاى قانونى خود را دارد.معلمان با اشاره به 
این اظهارات مى گویند: پیش از این وعده ى افزایش 400 هزار تومانى حقوق معلمان رسمى 

را داده بودند و حاال منتظر تحقق این وعده هستیم.

گمانه زنى ها از افزایش حقوق معلمان

فارس- نمایندگان مجلس طى بیانیه اى اعالم کردند: فراموش نمى کنیم در یک رویارویى 
شرافتمندانه و قدرتمندانه با رژیم آمریکاى جنایتکار هستیم و اجازه نمى دهیم اشتباه یک 
عضو خانواده باعث سوءاستفاده دشمنان شود. در بخشى از این بیانیه آمده: ما نمایندگان 
مردم در مجلس شوراى اسالمى از اینکه هم سنگران شهید سرافراز سپهبد قاسم سلیمانى 
با صداقت تمام اعالم نمودند این اقدام بر اثر اشتباه انسانى بوده و خود را مسئول مى دانند 
تشکر مى نماییم، خضوع و تکریم سردار سرلشکر سالمى در جلسه مجلس و سخنان ایشان 
که از عمق صداقت نشأت مى  گرفت ، بیانگر این واقعیت است که سپاهیان سبزپوش و عزیز 
ما خود را فدایى مردم مى دانند و این را انتخاب خود مى دانند و در کنار مردم و خانواده هاى 
داغدار و عزیز این شهداى عزیزهستیم و به آمریکا و ازناب او که از هر فرصتى براى ضربه 

زدن به ملت قهرمان ایران اسالمى سوءاستفاده مى کنند، انزجار خود را اعالم مى داریم. 

بیانیه مجلس درباره سقوط هواپیماى اوکراینى

لباسشویى برجیس - نبش غفارى30
تلفن: 09156552533

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
 با 20% تخفیف

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

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
  0935 750 9464 -0915  361 3797

31 17 31 32 - على زارع

فروش مغازه ساندویچى 
با موقعیت عالى

بانوانآقایان ایام هفته 09155612892 
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

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

بارش برف و باران  در روستاهاى اطراف بیرجند     عکس : مرتضى علیکى نژادبارش برف در بیرجند   عکس:  یزدان بیابانى عکس روز 

6.indd   1 ظ.ب 08:39:23   12/01/2020

site.indd   6 ظ.ب 08:45:36   12/01/2020


