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* رجب زاده 

تب مالیات و 

نمایش نداری

شرایط سیاسی و اقتصادی، باعث 
تغییراتی در نظام بودجه ریزی شده 
اهرم  از  استفاده  برای  فشارها  و 
های قانونی برای دریافت مالیات از 
داراها به صورت سازمان یافته تری 
برخی گروه  است.  اعمال  در حال 
اجرایی  قبل،  از  ثروتمندان  های 
شدن این رویکرد و تقویت آن در 
 سال های آینده را پیش بینی و با 
رانت های اطالعاتی، چرخه درآمد - 

هزینه شان را... مشروح در صفحه 2
3 زغال سنگ پروده طبس در حوالی فرابورس2چرا دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند پاسخگو نیست؟5 بیرجند در ورطه کمترین اعتبارات راهسازی

کیمیاگری 
کشاورزان

 در کو یر
۹ تولیدکننده  خراسان جنوبی ،  نمونه کشوری شدند

برتری در حوزه کشاورزی آن هم درمنطقه کویری و کم آب خراسان جنوبی کمتر از کیمیا گری نیست. رازی که البته 
پنهان نیست اما یافتنش هم کار هر کسی نیست. در واقع یک مهارت است وکشاورزی که گوشت و پوستش  با ویژگی ها و 
نامالیمات  این خاک سرکش عجین است، می داند که چگونه باید رامش کند و از میان الیه های ضخیمش، جوانه زندگی 
برویاند. جادویی که کشاورزان نمونه استان در این سال ها انجام داده اند و مهارت شان در سطح ملی به چشم آمد. محدویت 
 منابع و مهمتر از آن مسائل مربوط به شیوه هاي بهره برداري از آب از مشکالت اصلي بخش کشاورزي و اساسي ترین 

دلیل نبود توسعه زمین هاي کشاورزي در مناطق کویری محسوب مي شود.  ... مشروح در صفحه 2 و ۳

رتبه دوم ملی استان در بخش کشاورزی برای سومین سال متوالی

هشدار هواشناسی در مورد ایجادرواناب و گرفتگی معابر

سومین سامانه زمستانی در آسمان استان
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: سامانه بارشی دیگری از 
شامگاه چهارشنبه از سمت شمال غرب خراسان جنوبی وارد استان شده و 
 بارش ها مجدد آغاز می شود. خندان رو با بیان اینکه در اثر آن ایجاد رواناب 
و آبگرفتگی معابر قابل پیش بینی است، ادامه داد: روز چهارشنبه بارش 
باران برای نهبندان و بخش مرکزی بیرجند پیش بینی می شود که عالوه 

بر کاهش دید ناشی از تشکیل مه در  ... مشروح در صفحه ۵

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
با کمال ارادت و امتنان بدینوسیله انتصاب جناب عالی 

را به عنوان

 سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خراسان جنوبی

 که نشان از تعهد،  وظیفه شناسی، پشتکار و جدیت شما 
در عرصه خدمت رسانی به مردم می باشد تبریک عرض 

نموده، توفیق روز افزون جناب عالی را از جهاندار جان آفرین 
مسئلت می نماییم.

شرکت حمل ونقل مشعل بار قهستان

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی

 تبریک و تهنیت عرض می نماییم
بی تردید تجارب سازنده آن سرورگرامی در امر ارتقای خدمت به 
استان بیش از پیش موثر و کارساز خواهد بود. سالمتی و بهروزی 

آن بزرگوار را از درگاه خداوند سبحان خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه 

تبریک عرض نموده و امید است در پرتو عنایات حق تعالی
 همواره و در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

شرکت فنی مهندسی راهدار صنعت

آگهـی استخـدام
یک شرکت کامپیوتری معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود  واقع در خیابان مدرس از افراد 
عالقه مند و فعال در زمینه های شغلی ذیل با ساعت کاری دوشیفت، تک شیفت و پاره وقت 

دعوت به همکاری می نماید.

 کاربر کامپیوتر، کارشناس فروش
واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های ذیل

 تماس حاصل فرمایند.    09116111684 - 05632222283

با کمال تأسف و تاثر درگذشت 
همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری فداکار مرحوم مغفور 

شادروان حاج علی نصری
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان محترم می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه 98/11/2 
ساعت 2 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین 

برگزار می شود،تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی روح 
آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های نصری و فامیل وابسته

و ناگه چشم بگشودم پدر از دار دنیا رفت
وداعی تلخ در باران، ولی بسیار زیبا رفت

دبستان یادمان دادند، بابا آب، بابا نان
میان سفره آب و نان، ولی از سفره بابا رفت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 حاج غالمرضا خزاعی اسفزار
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 98/11/3 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد 

حضور سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خزاعی اسفزار،  براتی و سایر بستگان

به یک پروانه تاسیسات )برق یا مکانیک( 
جهت ثبت شرکت مجری نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۳۸۴۰۱

مدرک عمران با سه سال سابقه بیمه 
از شرکت آبرسانی جهت اخذ رتبه آب 

نیازمندیم. ۰۹۱۵۵۶۳۸۴۰۱

آگهی مزایده شماره ۵/۹۸  
نام مزایده گذار: بانک سپه    موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 

پالک ثبتی 1044 1
فرعی از ۷82 

فرعی از 28 اصلی 
بخش 6 بیرجند

خراسان جنوبی  10/500/000/000--1423/82تجاری
سربیشه – نبش 

میدان بسیج 

نقد – نقد و  اقساط- 20 درصد تخلیه – سند ششدانگ 
نقد، الباقی 36 قسط متوالی 

در صورت  خرید نقد 10 درصد 
تخفیف داده خواهد شد

2254 فرعی از 2
یک اصلی از 644 

فرعی

نهبندان – بلوار 1008430642/۷06/688ورزشی
غدیر – خیابان 

باهنر 12 – باشگاه 
ورزشی

531/018/548 سهم مشاع از 3/۷18/000/000
سهم عرصه و اعیان

نقد- نقد و اقساط- 20 درصد 
نقد، الباقی 36 قسط متوالی 

در صورت خرید نقد 20 درصد 
تخفیف داده خواهد شد 

معدن گرانیت 3
تاالران

شماره پروانه 
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان 
استخراح 

سالیانه

خراسان جنوبی  12/000/000/000
شهرستان 

نهبندان-  بخش 
شوسف – روستای 
خواجه  دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از 
جمله صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد 

تایید سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی 
مسئول فنی، ارائه طرح بهره برداری، تودیع 

ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد

نقد- نقد و  اقساط 
 20 درصد نقد، الباقی 36 قسط 
متوالی در صورت خرید نقد 20 
درصد تخفیف داده خواهد شد 1031/14486

84/10/۷
4000تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴۶۰/۱۰۰۰۰ به نام 
بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و 

خدمات مراجعه نمایند.  الف: مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ 
ب : مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲۳ ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.

د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است .   هـ: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات مدیریت خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره  ۳۲۳۸۷۱۲۵  - ۰۵۶ تماس حاصل فرمایید

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادری فداکار و مادربزرگی مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه صغری محمد نیای بیرجند )محمد پناهی( 
)همسر مرحوم حاج نوروز دهنوئی(

  جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 98/11/3 از ساعت 15 الی 16 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرانقدر مزید امتنان می باشد.
خانواده های: دهنوئی، محمدنیای بیرجند و سایر بستگان
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سرمقاله

 تب مالیات
 و نمایش نداری 

* رجب زاده

شرایط سیاسی و اقتصادی، باعث تغییراتی در 
نظام بودجه ریزی شده و فشارها برای استفاده 
از اهرم های قانونی برای دریافت مالیات از 
داراها به صورت سازمان یافته تری در حال 
ثروتمندان  های  گروه  برخی  است.  اعمال 
از قبل، اجرایی شدن این رویکرد و تقویت 
با  و  بینی  پیش  را  آینده  های  سال  در   آن 
رانت های اطالعاتی، چرخه درآمد - هزینه شان 
بازیابی  امکان  که  اند  کرده  پنهان  چنان  را 
در  شود.  گرفته  مالیاتی  مأموران  از  حقیقت 
 این شرایط که دولت برای تأمین برخی منابع 
مالی اش، مسیر احصای درآمدهای طبقات 
است،  دیده  تر  پررنگ  را  اجتماعی  مختلف 
برخی  دست  با  بستی  بن  چنین   ایجاد 
پردرآمدها آسیب های جدی به طبقات مختلف 
وارد می کند. داراهایی که بخش قابل توجهی 
از دارایی شان را با استفاده از منابع عمومی و 
یارانه هایی که به کار عموم نمی آید، به دست 
آورده اند و حاال که باید براساس قانون فراگیر 
مالیات بخشی از این دارایی را به دولت بدهند، 
زیر پوستین نداری پنهان می شوند. در همین 
شهر خودمان  طرف در کمتر از 5 دقیقه 50 تا 
60 هزار تومان درآمد دارد، اما طوری برنامه 
ریزی کرده که ریالی به حساب بانکی اش وارد 
نشود و دولت نتواند راهی برای یافتن میزان 
درآمدش به دست آورد، آخر شب که می شود 
پول های نقد را در یک کیف می چیند و کجا 
می برد، نمی دانم؟! احتماال گاو صندوقی به 
بزرگی یک اتاق در خانه اش دارد، خدا می داند. 
اما مهم، شناسایی این افراد است که تعدادشان 
در همین استان خودمان هم کم نیست. بخش 
از پول در دست های همین پنهان  بزرگی 
کاران مالیاتی است. افرادی که آنچه دارند را 
 فقط و فقط به واسطه توانایی خودشان می بینند 
و وامدار احدی نیستند، خوبست به پاسخ این 
سوال هم فکر کنند که اگر در یک جزیره 
دورافتاده و خالی از سکنه بودند، می توانستند 
چنین درآمدی را به تنهایی به دست آورند؟ 
یافتن چنین پوشش هایی برای پنهان کردن 
درآمد، به راستی دشوار اما شدنی است. چاره ای 
جز شناسایی پردرآمد ها؛ آنها که درآمد فزاینده 
دارند، نیست. در غیر این صورت فشاری که 
بر دیگر اقشار جامعه وارد می شود، مشکل 
جدی ایجاد خواهد کرد. شناسایی درست و 
واقعی اقشار پردرآمد، در این رویکرد تقویت 
شده مالیاتی اهمیتی ویژه دارد. صرف نظر به 
دارایی ثابت یک خانوار نمی تواند تعیین کننده 
باشد. قیمت باالی مسکن و خودرو در شرایط 
فعلی باعث شده، بسیاری از طبقات متوسط به 
لحاظ عدد و رقم در بازه برخی برنامه های 
مالیاتی قرار گیرند و ابهام این رویکرد جدید 
آنان  فعالیت های  بسیاری تصمیم ها و   بر 
و  افراد  این  شناسایی  است.  بوده  تأثیرگذار 
تعیین روشی که بتواند، دارایی ها را از درآمدها 
 تفکیک کند، می تواند این رویکرد جدید را به 
موفقیت های قابل قبولی نزدیک کند. چراکه 
هر  درآمد  میزان  براساس  را  مالیات  دریافت 
فرد تعیین می کند و عالوه بر دریافت سهم 
هر خانوار در نظام مالیاتی، مسیر عمومی برای 
کسب درآمد بیشتر هموار می شود، چون اقتصاد 
از گروهی  با سرمایه ای جان می گیرد که 
قرار  همگان  اختیار  در  و  شود  می   دریافت 
می گیرد. در شرایطی که دولت ناچار به تأمین 
بخشی از منابع مالی خود با این روش است 
های  روش  پردرآمدها،  برخی  سویی  از  و 
نگه  پنهان  برای  را  ای  پیشرفته  پوششی 
برند،  می  کار  به  خود  درآمد  میزان  داشتن 
دارد.  ای  ویژه  اهمیت  شناسایی  عملیات 
امور  تمرکز اطالعاتی دستگاه های متولی 
مالیات در این برنامه باید مورد توجه قرار گیرد 
تا توان یافتن این درآمدهای فزاینده افزایش 
یابد و افرادی که به هر روش ممکن از ثروت 
عمومی برای کسب ثروت شخصی استفاده 
ترین  پررنگ  و  شوند  شناسایی  کنند،  می 
نقش را در این برنامه مالیاتی داشته باشند. به 
این شکل می توان سایبانی برای محافظت 
که  ای گستراند  در طبقه  خانوار  اقتصاد  از 
دیده  مایملکش خودرو و خانه  در   هر چند 
می شود اما نمی تواند از این دارایی ثابت، 
در  چنانچه  و  کند  کسب  درآمد  ماهانه 
هیاهوی این برنامه، این نگرانی ها نادیده 
گرفته شود، آنچه می ماند تکرار این حکایت 
تلخ است؛ ضعیف تر شدن طبقات متوسط و 

پولدارتر شدن پولدارها.

چهار شنبه*2 بهمن 1398* شماره 4551 

بانوان آیسکی برای سیل زدگان نان پختند

صداوسیما- بانوان عضو موکب پخت نان امامین جوادین شهر آیسک شهرستان سرایان برای سیل زدگان 
سیستان و بلوچستان 5000 قرص نان محلی پختند. این اقدام به همت ستاد عتبات عالیات شهر آیسک و 

با مشارکت ۴۲ نفر از بانوان در مدت دو روز در محل هیئت ابوالفضلی آیسک انجام شد.
چرا دانشگاه علوم پزشکی پاسخگو نیست؟

* سپیده قلندری - خبرگزاری ایسنا 

یکی از مشکالت  خبرنگاران رسانه ها در بیرجند این است 
که : ”چرا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند چندین سال است که 
پاسخگوی افکار عمومی و خبرنگاران نیست؟” تمام تالش 
رسانه این است که ارتباط خوبی با روابط عمومی ها بگیرد، اما 
وقتی روابط عمومی یک سازمان یا نهادی راه ارتباط رسانه ها 
با مجموعه تحت مدیریتش را می بندد و سال ها این رویه را 
ادامه می دهد باعث می شود که رسانه ها برای دستیابی به پاسخ 
سواالتی که خواسته مردم است، مدام در جنگ فرسایشی با 
روابط عمومی قرار بگیرند. عدم پاسخگویی روابط عمومی 
این  در  که  نیست  مساله ای  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
روزهای اخیر اتفاق افتاده باشد. در شرایطی که خبرنگار باید 
بتواند آمار و اطالعات مورد نیاز خود را از منابع موثق بگیرد منابع 

موثق با پاسخگونبودن باعث رواج شایعه می شوند.
مگر نه این است که یکی از رسالت های دانشگاه علوم پزشکی 
پاسخگویی و آگاهی بخشی در مورد سالمت جامعه و تالش 
برای اقناع افکار عمومی و عدم گسترش برخی شایعات است 
که تهدید جدی برای سالمت و امنیت مردم و جامعه را به دنبال 
دارد. آیا در عصر ارتباطات و عصری که کوچکترین مساله با 
حواشی جنجالی و پررنگ تر از متن منعکس می شود، درست 
است خبرنگاری در انتظار شماره تماس یا پاسخ کوتاه مدیر 
بماند؟ نقد خبرنگاران خراسان جنوبی از دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند در تمام جلسات تا کی ادامه خواهد داشت؟
دستگاه های  عمومی های  روابط  مشترک  جلسات  در  بارها 
اجرایی و خبرنگاران استان، اصحاب رسانه از این موضوعات 
گالیه مند بودند؛ از این که چرا در طول این سال ها که همه 
امکانات تغییر کرده، میزان ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی تغییر 
نکرده است؟ آیا موضوع آگاه سازی مردم در مورد سالمت از دید 
مسئوالن این دانشگاه بی اهمیت است، یا اصال خبر و رسانه 

جایگاهی ندارد که پاسخش داده شود ؟
و  استانداری  سوی  از  آن که  وجود  با  جلسات  این  تمام  در 
مسئوالن ارشد استان بر همکاری کامل تمام دستگاه ها با 
رسانه ها بدون فوت وقت تاکید شده، اما گویا  دانشگاه علوم 
پزشکی این سخن ها را نمی شنود و یا حتی شاید مسئوالن این 

دانشگاه اخبار استان را پیگیری نمی کنند.
زمانی که برای تکمیل خبر خود از یک حادثه منجر به فوت و 
جرح اطالعات می خواهی، یا زمانی که قصد داری مطلبی کار 
کنی که مردم آگاهی یابند چطور به یک بیماری مبتال نشوند 
و یا حتی زمانی که می خواهی با پزشکان متخصص در مورد 
یک بیماری خاص مصاحبه بگیری و هدفت تنها یک چیز و 
آن افزایش آگاهی مردم و جلوگیری از متحمل شدن رنج بیشتر 
است، تنها با یک پاسخ روابط عمومی دانشگاه مواجه می شوی 
و آن جمله این است که “ اجازه نداریم در این مورد اطالعاتی 
دهیم”. سوال اینجاست مگر خبرنگار قرار است موضوع امنیتی 
یا نظامی را فاش کند که اجازه ندارید مصاحبه کنید؟ اصال این 
اجازه از طرف چه کسی صادر می شود که بخش درمان تمام 
استان های کشور حق مصاحبه دارند و شما ندارید. خبرنگار تنها 
قرار است در مورد حادثه ای که رخ داده و یا بیماری که شایع 

شده اطالعاتی را برای جامعه نشر دهد.
زمانی که تنها یک شماره می خواهی تا نه در مورد میزان و آمار 
شیوع یک بیماری در استان که از قضا می دانی در منطقه شیوع 
پیدا کرده و چند نفری را نیز به تیغ مرگ سپرده است، بلکه در 
مورد مباحث علمی برای جلوگیری و پیشگیری از یک بیماری 
گزارشی تهیه کنی، به این متهم می شوی که جو و شرایط آرام 
روحی مردم را آلوده و متشنج کرده ای، حال آنکه تو می خواهی 
تنها گزارشی بنویسی که مخاطب در کوتاه ترین زمان ممکن 
دریابد باید چه کند که این بیماری را نگیرد. مثال در مورد اخیر 
که شیوع آنفلوآنزا بود، بسیاری از دانش آموزانی که عالئم اولیه را 
داشتند با بی توجهی و نداشتن اطالعات کافی والدین در مدرسه 
حاضر شدند و شد آنچه نباید می شد؛ نتیجه آن شیوع بیماری در 
کمترین زمان ممکن بود که البته از دید دانشگاه علوم پزشکی 

باز هم خبرنگار حق ندارد در مورد آن مطلبی بنگارد.
در مورد شیوع بیماری ها گاهی یک اطالع کافی و یا یک 
مطلب کوچک در صفحه  روزنامه و یا گوشه ای از خبرهای یک 
سایت می تواند از بروز فاجعه ای جدی برای شیوع آن بیماری 
در جامعه جلوگیری کند. اتفاقا خبرنگار و رسانه، یار و مددکار 
حوزه درمان و سالمت برای عدم شیوع بیماری هاست، اما 
ظاهرا این موضوع برای روابط عمومی و مسئوالن دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند به خوبی تبیین نشده است.
اگر ما به مخاطبی که در این شرایط جامعه زندگی می کند، 
از  غیر  جایی  از  را  اطالعاتش  او  ندهیم،  درست  اطالعات 
رسانه های مورد اعتماد تامین خواهد کرد و نتیجه اش می شود 
مسمومیت ها و یا شیوع یک بیماری در منطقه ای از کشور که 
تمام آن تنها به یک امر برمی گردد و آن، نداشتن اطالعات و 

آگاهی مناسب در مورد یک موضوع است.
وقتی از آنفلوآنزا، کیک های آلوده به قرص یا مسمومیت 
شیر می شنویم می خواهیم به مردم بگوییم چه کنند؟ چه 
دانشگاه علوم  به سراغ  و  نه؟...  یا  باورکنند  را  حرف هایی 
اما باز هم به در بسته خورده و تماس  پزشکی می رویم، 
باید  بی پاسخ می شنویم. مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
باور کنند خبرنگار خطرناک نیست؛ بلکه می خواهد حتی به 
گوش خانواده ای که در دورافتاده ترین منطقه زندگی می کند 
در  حال  نشود.  آنفلوآنزا  بیماری  دچار  کند  که چه  برساند 
این شرایط خبرنگار باید چه کند؟ چه کسی مشکل را حل 
می کند؟ آیا باید دست روی دست بگذارد تا کودکان بی گناه 
یک منطقه از شیوع یک بیماری به استقبال مرگ بروند و 
یا باید هر روز شاهد تلف شدن عده ای ناشی از عدم آگاهی 

از یک بیماری باشند؟

یادداشت

نسرین کاری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی عنوان کرد: برای سومین سال 
متوالی خراسان جنوبی در بخش کشاورزی 

حائز رتبه دوم کشوری شد.
غالمرضا قوسی روز گذشته در نشست خبری 
»پیشگامان تولید در عرصه ملی« با بیان اینکه از 
استان ۹ تولید کننده و بهره برداری نمونه بخش 
کشاورزی انتخاب شده اند، افزود: آیین سی و 
چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های 
 ملی کشاورزی در ۲۴ دی امسال برگزار شد.

۹ تولیدکننده نمونه کشوری شدند
ملی  برتر  تولیدکننده  یادآور شد: ۱66  وی 
تولید   ۹ که  شدند  تجلیل  آیین  این  در 
کردند   کسب  را  برتر  رتبه  استان  از  کننده 
و خوشبختانه باز هم در این حوزه موفق و 

جایگاه دوم را دارا شدیم.  
ها  جشنواره  این  قطعا  کرد:  تاکید  وی 
موجب ایجاد انگیزه و رقابت سالم در بین 

فعاالن می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
این  اهداف  مهمترین  از  اینکه  به  اشاره  با 

جشنواره معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد 
در بین تولیدکنندگان، روستاییان و عشایر به 
منظور الگوبرداری سایر تولیدکنندگان می باشد، 
ادامه داد: فراهم شدن زمینه مساعد برای ایجاد 
ارتباط با تولیدکنندگان و مسئوالن عالی رتبه 

کشوری از دیگر اهداف این جشنواره است. 

رتبه دوم با اختالف فقط یک نفر
قوسی خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی فقط با 
اختالف یک نفر مقام دوم را کسب کرد که در 
مقایسه با استان های برخوردار این کسب رتبه 

حائز اهمیت است.
وجود محدودیت های  با  اینکه  بیان  با  وی 
موجود خراسان جنوبی یک استان پیشرو در 
کشور است،  افزود:  پیشگامان تولید، مددکاران 

ترویجی در حوزه های گوناگون هستند.
قوسی تاکید کرد: شایسته است این افرادی که 
از استان به عنوان نمونه ملی معرفی شده اند از 
این پس با ارتباط مستمر در انتقال تجربیات و 
دانش خود به سایر بهره برداری و تولید کنندگان 
کمک کنند. وی با بیان اینکه کسب رتبه برتر 
موجب تعییر نگاه مسئوالن کشور نسبت به 

ظرفیت های استان می شود، ابراز امیدواری 
کرد: با پیشرفت بستر کشاورزی علمی پایدار، 
شاهد شکوفایی بخش کشاورزی و رونق تولید 

بهره برداران باشیم.

مقاوم دوم در کشور بسیار ارزشمند است
سازمان  ترویج  هماهنگی  مدیریت  معاون 
ضمن  نیز  خراسان جنوبی  کشاورزی  جهاد 
اشاره به رتبه دوم کشوری استان افزود: به 
رغم تمام کمبودهای بخش کشاورزی کسب 
این مقام کار بسیار بزرگ و ارزشمند است. 
برخی  در  اینکه  بیان  با  آرزومندان  محسن 
استان های  با  رقابت  کشاورزی  رشته های 
برخوردار بسیار سنگین و شدید بود، افزود: در 
این شرایط انتخاب بهره بردار ملی از خراسان 
مضاعف   همت  و  تالش  از  نشان  جنوبی 

کشاورزان استان دارد.
تولید  انتخاب  و  شناسایی  روند  درباره  وی 
 5۷ ابتدا  در  اینکه  به  اشاره  با  برتر  کننده 
پرونده از استان معرفی شدند، افزود: از بین 
این افراد ۲0 نفر کشاورز شرایط کافی برای 
حضور در این جشنواره را داشتند. آرزومندان 

یادآور شد: بعد از ارزیابی کارشناسان در بازه 
زمانی مشخص ۹ نفر کشاورز برتر تولیدکننده 

و بهره بردار ملی استان انتخاب شدند. 
استان  برتر  کشاورز   ۹ است،  ذکر  شایان 
صنایع  زمینه  در  فروزانفر«  »رضا  شامل 
تبدیلی و تکمیلی و »بهرام ساتلیخ محمدی« 
از  آبزیان  و  طیور  خوراک  تولید  زمینه  در 
بیرجند، »محسن احتشام« صادر کننده نمونه 
قاسمی«  »حمید  و  کشاورزی  محصوالت 
»جواد  قاین،  از  زعفران  نمونه  کننده  تولید 
کامکار دالکه« شرکت تعاونی نمونه عشایر 
و »محمد حسین جعفری« تولید کننده نمونه 
رمضانی«  »علی  زیرکوه،  از  جنگلی  نهال 
اراضی  احیای  و  اصالح  نمونه  بهره برداری 
مدیرعامل  افقهی«  »فاطمه  و  واگذاری 
نمونه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از 
سرایان و »عبداللطیف آبدار« مددکار نمونه 

ترویجی از شهرستان درمیان است.
همچنین در بخش پایانی این نشست خبری 
تولید  رونق  پیشگامان  و  نمونه  کشاورزان 
ضمن معرفی خود رمز موفقیت و چالش های 
موجود در عرصه فعالیت خود را عنوان کردند.

رتبه دوم ملی خراسان جنوبی در بخش کشاورزی برای سومین سال متوالی
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۴۱۶ اجرایی آقای علی میری فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۹۱/۳۸۴  
ریال در حق آقای علی اصغر معصومی و مبلغ ۳/۲۸۵/۴۳۶ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی 

شامل : ۱- تعداد سه عدد مخزن سوخت کامیون به ابعاد ۱۵۰*۷۰* ۷۰ به ظرفیت ۷۵۰ لیتر و ابعاد ۹۰*۵۵*۵۵ سانتی متر به ظرفیت ۲۷۰ 
لیتر و ابعاد ۱۰۰*۵۴*۴۴ سانتی متر به ظرفیت ۲۴۰ لیتر ساخته شده از ورق آهنی سیاه فاقد دیاق و تسمه ) جمعا به مبلغ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال( ۲- چهار عدد رینگ اسپرت ۱۸ اینچ دارای الستیک کارکرده هانکوک ۲۳۵/۶۰/۱۸ )جمعا ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۳- تلویزیون ۴۲ اینچ 
ال سی دی مارک ال جی ساخت سال ۲۰۱۰ )به مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ پنجاه و یک میلیون و پانصد 
هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
 مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد. اموال به صورت تکی یا کلی به فروش خواهد رسید.
مهدی چاپاری – مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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 اصالحی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۵۱۳ – 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 فاطمه اکبری  
فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۴ و شماره ملی ۰۶۵۱۹۹۶۱۸۱ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۸۰/۴۸ متر مربع به 
پالک ۳۴ فرعی از ۶۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۸/10/1۷     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/11/2   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۰۳۱ محکوم علیه آقای علی علی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 
۳۵۹/۵۹۷/۳۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عبدا... یعقوبی و پرداخت مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی واقع در بیرجند- امیر آباد - خیابان آزادی - آزادی 
۵- میدان ۵/۵ - ساختمان سه طبقه - طبقه دوم - پالک ۳۵ این ملک در سه طبقه شامل پیلوت )استفاده به عنوان پارکینگ و انباری( 
احداث شده است. طبقه روی پیلوت با مساحت حدود ۹۶ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۲۰ مترمربع احداث شده است. ) به علت عدم 
وجود سند تفکیکی متراژ بنا و مساحت زمین به صورت تقریبی و بر اساس  مترکشی برآورد گردیده است( برابر اعالم دهیار روستا طبقه 
سوم این ساختمان به صورت خالف و رای تخریب از کمیسیون ماده ۹۹ می باشد که تاکنون اجرا نشده است. این ساختمان از حیاط  مجاور 
دارای دسترسی نبوده و ورود و خروج از معبر می باشد. با توجه به مصالح به کار رفته )ساختمان اسکلت فلزی( و زمان ساخت، ارزش این 
ملک با احتساب انشعابات )آب، برق و گاز( طبقه دوم این ملک به مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده  
روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به  کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند – محمد آدینه

بدینوسیله به اطالع افراد یاد شده ذیل می رساند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۵ 
روز فرصت دارند نسبت به مشخص نمودن وضعیت پروانه کسبی خود اقدام نمایند، 
در غیر این صورت برابر مقررات صنفی پروانه نامبردگان ابطال می گردد. آدرس: 

خیابان طالقانی- طالقانی ۳- فرعی ۳/۸ - ساختمان اتاق اصناف )طبقه همکف(
اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان بیرجند

رستهنام پدرنام خانوادگی نامردیف

میرزا اکبریعلی1
عباس

تولید نبات و آبنبات

قنادی و شیرینی پزیاسماعیلکرمانی غالمرضا2

قنادی و شیرینی پزیغالمحسنبیدارزهرا۳

تولید نبات و آبنباتمهدیحبیبی فرمجید۴

خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی حسینفنودیرضا5
گازدار

فرآوری و بسته بندی خشکبار کلوخشبانحسین۶
)زرشک(

کافه تریا )آبمیوه و بستنی(مهدیصولتی محمدرضا۷

قنادی و شیرینی پزیشیرالهعجم اکرامیحسن ۸

تولید نبات و آبنباتغالمحسینشاگردانمهدی ۹

قنادی و شیرینی پزیعلی اکبرچوپانیمحدثه10

کافه تریا )کافه قنادی(حسنبهروزحسین 11

قنادی و شیرینی پزیعباسعلیگوهریامید 12

قنادی و شیرینی پزیعلیرضازارعیمحمد1۳

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما  / پخت از ما     کیفیت تضمینی

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها
0۹15۶۶51۸۸5ظرفیت پخت از 50 تا 1000 پرس 

پیرو آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی "نوبت دوم" درج نگردیده است و مبلغ برآورد براساس فهارس بها ۱۳۹۸ 
 احداث ۷ باب مدرسه یک کالسه در سطح شهرستان سربیشه ۱۳/۶۱۷/۹۹۱/۶۸۱ صحیح می باشد. 
               روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

عکس : عباس زاده

site.indd   2 ظ.ب 08:46:30   21/01/2020
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و جاده  تقاطع چهکند  در  میدان  یک 
خوسف و امیرآباد بسیار ضروری می باشد.
910...492
آوای عزیزگویا ترامپ قمارباز توهینی 
به سردار عزیز مان شهید حاج قاسم 
کرده است لطفا چاپ کنید.  مه فشاند 
نور سگ سگ عوعو کند/ هرکسی 

برتینت خود  میتند 
915...011
لطفا  عزیز  عبادی  آقای  جناب  سالم 
این درد دلمان را به مجلس برسانید 
تمام ملت مخصوصا جوانان خالصانه و 
مخلصانه با توجه به مشکالت زیادی 
نگذاشتند.  خالی  را  میدان  داشتند  که 
فکر  به  شما  خواهشمندیم  عاجزانه 
جوانان باشید،چه معنی دارد مدارس غیر 
انتفاعی و شرکت های خصوصی توسط 

بازنشستگان بچرخد؟
902...146
پیشنهاد  هستم،  اداری  سایت  ساکن 
می کنم اداره هایی که در این سایت 
ملک تجاری دارند و استفاده نمی کنند 
آن را به مزایده بگذارند تا به این طریق 
رونق  شاهد  هم  نقطه  این  ساکنان 
محل زندگی خود و فراهم شدن زمینه 

دسترسی به امکانات باشند.
یک شهروند
با سالم خواستم بگم که از هرکاسب بازار 
یا مغازه داری قبل ازگرفتن پروانه کسب 
یک تست و آزمایش روانشناسی بگیرند. 
ببینند آیا اعصاب دارد یا نه بعد جوازکسب 
بدهند. بعضی از کسبه میخوای پولت 
رو هم بدی اما خیال میکنی ازت طلب 
 دارند و با ترش رویی با مشتری برخورد 
می کنند. اگر حوصله مشتری مداری 

ندارید مغازه تون رو تعطیل کنید بهتره.
915...032

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

رسانه ها مقصر اصلی
عدم خود باوری

وقایع  تمام  با  پیش  ای  هفته  دو 
حتی  و  گذشت  آن  در  که  غمباری 
با  موشک  برخورد  دیرهنگام  اعالم 
ظریفی  نکات  اوکراینی  هواپیمای 
نشد.  پرداخته  آن  به  هم داشت که 
خیلی  شاید  بگویم  باید  تعارف  بی 
خیلی  به  نسبت  دیگر  مردم  ما  از 
نیاز است  از مسائل شک داریم که 
به  مسئولین  همت  با  موضوع  این 
اعتمادسازی ختم شود اما تمام اینها 
نمی تواند کتمان کند که بعد از سیلی 
سخت سپاه به ابرقدرتی چون آمریکا 
هیچکدام مان باورمان نمی شد که 
سپاه تا این حد قدرتمند است.  بارها 
بارها فرماندهان عزیز سپاه گفته  و 
ما  نظامی  قدرت  و  توان  که  بودند 
با  برترین هاست و ما همیشه  جزء 
دیده شک به آنها نگاه کردیم و قبول 
کنیم گاهی هم از زبان مان در رفت 
که با یک بمب آمریکا همه کشور 
فلج می شود و این صحبت ها فقط 
است.   جنگی  فرماندهان  رجزخوانی 
رهبر مظلوم مان بارها عنوان کردند 
که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 
و ما متأسفانه باز هم به دیده شک 
به این سخنان توجه کردیم اما وقتی 
سیلی سپاه بر صورت لرزان استکبار 
خورد غرور ملی مان به یکبار شکوفا 
شد و تمام آن شک ها به یقین تبدیل 
شد. واقعیت این است که خودباوری 
هم  آن  عمده  دلیل  و  است  کم  ما 
اما  است  مان  اطراف  از  خبری  بی 
چرا رسانه ها، روزنامه ها و رادیو و 
تلویزیون این مسائل را برای ما باز 
از  است که من  این سؤالی  نکردند 
آوا و هم صنف هایش دارم. چرا یک 
را در قاب  بار سردار سلیمانی عزیز 
تلویریون ندیدیم که بیاید با آن لسان 
مردمی اش حقایق توانمندی هایمان 
را بازگو کند و چقدر حیف است که 
بعد از رفتن این عزیزان باید اینگونه 
افسوس بخوریم. دیروز که بحث آمار 
نرخ بیکاری و کاهش آن را زدید من 
باز هم به همان روال قبل به شک به 
موضوع نگاه کردم اما اینقدر اعتماد 
 به نفس مان را پایین آورده اند که 
و  هایمان  موفقیت  توانیم  نمی 
خوشبختی هایمان را ببینیم.  من هم 
به شدت از بیکاری متنفرم و معتقدم 
خیلی از خانواده ها هنوز جوانان بیکار 
از  اما  این یک آسیب است  دارند و 
حق نمی گذرم که وضعیت بیکاری 
پیش  ماه   6 وضعیت  جامعه،  امروز 
برادر  من،   خود  خانواده  در  نیست. 
همسرم 40 روز است سر کار رفته 
اشتغالش  همین  یمن  به  انشاا...  و 
در اسفند ماه به خانه بخت می رود.  
مستأجر ما که سال ها در طبقه پایین 
 منزل ما  با بدبختی زندگی می کرد 
و  برگشته  )زادگاهش(  ماهیرود  به 
به  هم  خودش  قول  به  ا...   الحمد 
سازد.  می  خانه  هم  اند  داده  کار  او 
در  معدن  یک  در  که  دارم  دوستی 
کار  سر  تازگی  به  خوسف  حوالی 
اینها  توانم  نمی  واقعا  و  است  رفته 
را انکار کنم اما منکر این هم نمی 
از  بیشتر  توانیم  می  هنوز  که  شوم 
این کار کنیم. می توانیم همانطور که 
موشک های با این دقت می سازیم 
بسازیم.  تر  کیفیت  با  خودروهای 
همانطور که به همت استاندار جدید 
اینقدر اشتغال و مهاجرت به روستاها 
و شادابی  نشاط  به مسائل  داریم  را 
با  اما حرف آخرم  مردم هم برسیم. 
شما این است که سرمایه بین مردم و 
 نظام اعتماد است هر کار که می کنیم
موفقیت هایمان را به غرور ملی ختم 
کنیم نه به بی اعتمادی.  از سپاه که 
غرور را به مردم کشور برگرداند و از 
را   بیشتر  امنیت  و  امید  که  استاندار 
با برنامه هایش به استان هدیه داد 
متشکریم و از اعماق وجود خادمان 
پاک سرشت این مرز و بوم را در هر 
پست و مسئولیتی که هستند بسیار 

بسیار دوست می داریم. 
ف . ح  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ورود دادستان به ماجرای 
کانال های پرحادثه بیرجند

مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
خراسان جنوبی در خصوص ایمن سازی 
کانال های آب شهر بیرجند هشدار داد. 
به گزارش فارس، سیدحسین مقدس 
اظهار کرد: در سال های اخیر به دلیل 
از  ناشی  زیادی  حوادث  ایمنی،  عدم 
سقوط خودرو به داخل کانال در شهر 
بیرجند مشاهده شده است. وی افزود: 
متأسفانه برخی از این حوادث منجر به 
فوت تعدادی از همشهریان  شده است 
که برای کاهش این حوادث، در بازدید 
از سطح شهر این مسئله مورد بررسی 
قرار گرفت. دادستان بیرجند عنوان کرد: 
پس از این بازدید در جلسه با شهردار 
بیرجند، مقرر شد شهرداری با بررسی 
کارشناسی  و  کانال ها  این  وضعیت 
موضوع، نسبت به ایمن سازی و ایجاد 
گفتنی  کند.  اقدام  الزم  حفاظ های 
است در سال های اخیر کانال های آب 
بی حفاظ در شهر بیرجند یک تهدیدی 
برای مردم شده که نمونه آن را در دو 
کانال  در  خودرو  سقوط  حادثه  مورد 

حاشیه بلوار شهید فایده می توان دید.

خبر ویژه

کیمیاگری کشاورزان استان در کویر 

زغال سنگ پروده طبس در حوالی فرابورس

رجب زاده - برتری در حوزه کشاورزی آن 
خراسان  آب  کم  و  کویری  درمنطقه  هم 
رازی  نیست.  گری  کیمیا  از  کمتر  جنوبی 
که البته پنهان نیست اما دریافتنش هم کار 
هر کسی نیست. در واقع یک مهارت است 
وکشاورزی که گوشت و پوستش  با ویژگی 
ها ونامالیمات  این خاک سرکش عجین 
است می داند که چگونه باید رامش کند و 
از میان الیه های ضخیمش، جوانه زندگی 
برویاند. جادویی که کشاورزان نمونه استان 
در این سال ها انجام داده اند و مهارت شان 

در سطح ملی به چشم آمد.

افزایش کشش به سمت 
کشاورزی نوین

مسائل  آن  از  مهمتر  و  منابع  محدویت 
مربوط به شیوه هاي بهره برداري از آب از 
مشکالت اصلي بخش کشاورزي و اساسي 
ترین دلیل نبود توسعه زمینهاي کشاورزي 
به  شود.  مي  محسوب  کویری  مناطق  در 
در  آب  مصرف  راندمان  افزایش  طوریکه 
بخش  این  توسعه  برای  کشاورزي  بخش 
از  یکي  و  است  ناپذیر  اجتناب  و  ضروري 
مهمترین راه کارهاي آن استفاده از آبیاري 

تحت فشار خواهد بود.
خراسان جنوبی بیش از دو دهه است که از 
کمبود آب و بارش به شدت رنج برده و آب 
در آن حکم کیمیا را دارد  ومي تواند   با 
استفاده از این شیوه با هدف کاهش مصرف 

آب به بهترین نحو ممکن بهره ببرد. کمبود 
منابع آب در این  استان حکم مي کند که 
در مصرف آب در بخشهاي مختلف به ویژه 
بخش کشاورزي که بیشترین مصرف آب 

استان را به خود اختصاص داده است رعایت 
کامل موضوع صرفه جویي و بهینه سازي 
مصرف آب مورد رعایت قرار گیرد.با توجه 
بخشهاي  سایر  توسعه  و  رشد  به ضرورت 
مصرف  که  استان  اجتماعي  و  اقتصادي 
بیشتر آب را در پي خواهد داشت لزوم صرفه 
جویي و بهینه سازي مصرف آب در بخش 
کشاورزي به شدت احساس مي شود.به گفته 
کارشناسان این رویکرد هرجا مورد توجه قرار 

خراسان  در  باشد.  ساز  کار  توانسته  گرفته 
جنوبی، برخی کشاورزان با در پیش گرفتن 
مختلف،  های  حوزه  در  نوین  های  روش 
و  رکوردار  ها  زمینه  برخی  در  اند  توانسته 

البته موثر باشند. با میل به همین رویکرد، 
تولیدکنندگان استان توانستند با وجود شرایط 
سختی که در بخش کشاورزی وجود دارد 
برای سومین سال پیاپی مقام دوم کشور را با 

9 نفر تولیدکننده برتر به دست آورند.

کشاورزی علمی  و رونق روستا

بی کس، کارشناس جهاد کشاورزی هم بر 

همین باور است، اینکه موفقیت نمونه های 
استان در بخش کشاورزی جز با رویکرد نوین 
و علمی به این بخش حاصل نشده است. او 
می گوید: زمانی می توانیم بازدهی بخش 

سمت  به  که  دهیم  افزایش  را  کشاورزی 
از  استفاده  با  و  برویم  نوین کشاورزی   علم 
روش ها نو و مبتکرانه که با شناخت از شرایط 
منطقه بومی سازی شده، محصول کشاورز و 
درآمد او را افزایش داده و رونق را به روستا 
برگردانیم. این شرط اصلی ماندگاری جمعیت 
در روستا است. او ادامه می دهد: کشاورزان 
نمونه استان با همین روش ها در استانی که 
با کمبودها مواجه است، شرایط را به نفع این 

بخش تغییر داده و در کشورزبانزد شده اند. او 
روش آبیاری بارانی زعفرانکار نمونه استان را 
مثال می زند که با توجه به آگاهی او درباره 
لزوم و نوع تغذیه زعفران اجرا شده و نتیجه ای 

موفقیت آمیز داشته است.

رقابت نزدیک استان با رتبه اولی ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
هم با اشاره به تأثیر روش های نوین در بخش 
کشاورزی می گوید: با انتخاب 9 تولیدکننده و 
بهره برداری نمونه بخش کشاورزی خراسان 
جنوبی در سطح ملی، برای سومین سال پیاپی 
این استان موفق به کسب رتبه دوم کشور در 
این زمینه شد. غالمرضا قوسی در نشست 
خبری »پیشگامان تولید در عرصه ملی« به  
آیین سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی 
اشاره  کشاورزی   بخش  ملی   نمونه های 
می کند که در ان از 166 نفر تولیدکننده برتر 
ملی، با حضور رییس جمهوری تجلیل شد و 
خراسان جنوبی نیز رتبه دوم تولیدکنندگان 
نمونه بخش کشاورزی را با اختالف یک نفر 
بعد از خراسان رضوی به خود اختصاص داد. 
از نظر او جشنواره انتخاب و معرفی نمونه های 
ملی کشاورزی، باعث ایجاد انگیزه و رقابت 
این  مهم  اهداف  از  یکی  و  می شود  سالم 
جشنواره معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد 
و عشایر  روستاییان  تولیدکنندگان،  بین  در 
به منظور الگوبرداری سایر تولیدکنندگان و 

بهره برداران کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس 
ورود  آستانه  در  شرکت  این  گرفتن  قرار  از 
داد. رمضان کریتی  ایران خبر  فرابورس  به 
ثانی در تشریح اقدامات شرکت زغال سنگ 
پروده طبس در راستای ورود به بازار سرمایه 
کشور گفت: با توجه به سیاست های ابالغی 
صدرتأمین به عنوان سهامدار عمده شرکت در 
راستای دستورالعمل های صادره از شستا، زمینه 
سازی و پیگیری الزم برای  ورود شرکت زغال 
سنگ پروده طبس به فرابورس از سه ماهه 

دوم سال جاری آغاز شد. به گزارش تسنیم 
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس 
افزود: با توجه به روند پیشرفت کار و تکمیل 
و ارائه اسناد مربوطه، پیش بینی می شود این 
شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال 
سنگ کشور با سابقه صادرات این محصول، 
ظرف ماه های آتی در فرابورس پذیرش شود.
وی در زمینه مزایای این اقدام افزود: ورود به 
فرابورس مطمئناً گام بزرگ دیگری در مسیر 
اعتالی شرکت است که در نهایت منجر به 

افزایش شفافیت، کارایی و همچنین بهبود 
عملکرد جاری خواهد شد.کریتی ثانی، بیان 
کرد: شبکه بورس اوراق بهادار به عنوان بازوی 
اصلی بازار سرمایه عالوه بر تجهیز، جذب و 
هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد و 
اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و مؤسسات 

اقتصادی را نیز بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس 
فرابورس  در  شرکت  پذیرش  کرد:  عنوان 
ضمن اینکه به توسعه بازار سرمایه و ارتقای 

می کند،  ملی کمک  اقتصاد  در  آن  جایگاه 
گسترش فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری 
دارد.  به دنبال  نیز  را  مالی  دارایی های  در 
کریتی ثانی با اشاره به معافیت های مالیاتی 
شرکت های پذیرفته شده تصریح  کرد: ورود 
شرکت به این بازار به خاطر تمرکز سرمایه با 
هدف مشارکت در حقوق شرکت های پذیرش 
شده صورت گرفته و یک بازار هدفمند ایجاد 
می کند که امکان افزایش سرمایه فیزیکی 
را در مقایسه با شرکت های خارج از بورس، 

بسیار تسهیل کرده و هزینه های مرتبط با 
به  اینکه  را کاهش می دهد. ضمن  توسعه 
روزرسانی ارزش واقعی شرکت می تواند نگاه 
آینده  به  را  متخصص  بازار  یک  نگرش  و 

شرکت معطوف کند.
وی گفت: عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی 
ورود به فرابورس موجب کسب وجهه و اعتبار 
بیشتر برای شرکت های پذیرش شده می شود 
که این مهم کارکردها و منافع پنهان مهمی 

برای آنان به همراه خواهد داشت.
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صادرات هزار و ۹3 تن تخم مرغ از استان

ایرنا - معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ خوراکی در این استان، امسال یک هزار و 93 تن تخم 
مرغ صادر شده است. بخشی افزود: این میزان صادرات طی 9 ماه امسال 993 هزار دالر ارزش داشته است.به گفته او بیش از 4۸ واحد پرورش مرغ تخم گذار 

در خراسان جنوبی فعال هستند که عالوه بر تأمین تخم مرغ خوراکی استان، بخش زیادی از آن به خارج استان و صادرات اختصاص می یابد.
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موفقیت و انرژی

جذاب شدن

با خودتان حرف می زنید

سوم  یا  دوم  زبان  روش  بهترین  در  خود  با 
شخص صحبت کنید تا به خود انگیزه دهید 
که  کاری  برای  خصوص  به  شوید  آماده  و 
استرس آور است. به عالوه، سعی کنید از هیچ 
جایی انگیزه نگیرید و فقط با صحبت کردن 
به خود قوت قلب بدهید این بهترین انتخاب 
است. با گفتن تو می توانی این را انجام دهی، 
آماده ای، به خودت  این کار کامال  برای  تو 
نیرو و قوت قلب بده تا به راه درست در کار 
درست  برای  که  مواقع  برسی.بعضی  خود 
با خود دعوا می کنیم بیشتر از  انگیزه دادن 
می  ما  حقیقت  در  گیریم  می  استرس  قبل 

توانیم بدترین دشمن خود باشیم.

چند تکنیک برای جذاب تر شدن

مسایل  مورد  در  که  افرادی  تحقیقاتی  در 
زنند  مي  حرف  افتاده  پا  پیش  و  سطحی 
تری  عمیق  مسائل  درباره  که  افرادی  با 
اند.  شده  مقایسه  کنند،  مي   صحبت 
در  که  آنهایی  دهد  مي  نشان  تحقیقات  این 
مورد خودشان، اعتقادات و عالیق شان حرف 
مي زنند عقیده دارند که همسران شان جذاب 
تر از آنهایی هستند که در خصوص آب و هوا یا 

موضوعات پیش پا افتاده دیگر حرف مي زنند.
توجه ویژه و مستقیم اندکی چاپلوسانه است.  
برای این که در نظر فرد خاصی جذاب تر به 
نظر بیایید شما باید به طور ویژه ای به وی توجه 
داشته باشید. از وی سؤال بپرسید و در مورد وی 
حرف بزنید. میزان توجه ما به اشخاص نشانه 
میزان عالقه ما به کسی است که تا قبل از این 
وی را مالقات نکرده ایم. شاید این که بینی تان 
چه شکلی باشد دست خودتان نبوده است ولی 
این خودتان هستید که می توانید تصمیم بگیرید 
چه لباسی تن تان کنید. باور کنید لباسی که براي 
انتخاب می کنید تأثیر بسیار زیادي  پوشیدن 
روی سطح جذابیت شما دارد. هنگامی که با فرد 
جدیدی آشنا می شوید، نخست ببینید چشمانش 
چه رنگی است. کمی بیش تر از حالت معمولی 
به چشم هایش نگاه کنید. این رابطه چشمی 
شما را براي آن فرد جذاب تر خواهد کرد. در 
مورد تاثیری که یک حمام خوب می تواند بر 
جذابیت شما بگذارد هیچ تردیدی نیست. با این 
کار بوی بهتری خواهید داد، موهایتان زیباتر به 
نظر خواهد رسید و همچنین نشان خواهد داد که 

براي خودتان ارزش قائل هستید.

ازجوهر نمک استفاده نکنید

گاز  ها،  شوینده  دیگر  با  نمک  جوهر  مخلوط 
خطرناکی به نام گاز کلرامین ایجاد می کند که 
این گاز موجب سوختگی راه های تنفسی، اختالل 
تنفسی، انسداد راه های تنفسی و حتی مرگ 

می شود. خطرناک ترین مواد اسیدی که به ریه 
آسیب جدی می رساند، مخلوط کردن وایتکس 
و جوهرنمک برای شست وشو است.بهتر است به 
جای جوهر نمک از دیگر تمیزکننده ها استفاده 

کنید و در محیط باز و به میزان کم مصرف شود.

با حساسیت های غذایی چه کنیم؟

آلرژی یا حساسیت در واقع واکنش غیرطبیعی 
سیستم ایمنی بدن است. شیر، آجیل و گندم از 
جمله مهم ترین مواد غذایی هستند که باعث 
حساسیت می شوند. واکنش های آلرژیک معموال 

تنها چند دقیقه پس از خوردن این مواد ایجاد شده 
و با عالئمی همچون مشکالت تنفسی، کهیر، 
اسهال، استفراغ و تورم اطراف دهان خودش را 
نشان می دهد. در این شرایط باید تا حد امکان 

سعی کنید از این گروه مواد غذایی اجتناب کنید.

چطور هواپیما زده نشویم؟

 تنظیم زمان خوب تا یک ساعت در روز آثار ناشی 
از خستگی های مسافرتی را کاهش خواهد داد. 
لحظات اولیه پرواز ساعت خود را با ساعت مقصد 
تنظیم کنید. در زمان پرواز و حتی پس از آن مایعات 

زیاد بنوشید. فضای خشک داخل هواپیما باعث از 
دست رفتن آب بدن می شود که این امر خستگی 
ناشی از مسافرت های طوالنی را بیشتر می کند. از 
تجربه های گذشته استفاده کرده و بهترین روش را 

در هنگام سفر برای رفع خستگی برگزینید.

انگور برای درمان ضعف و خستگی

و  بدن  ضعف  درمان  برای  که  هایی  میوه  از 
خستگی می توان استفاده کرد انگور است.مصرف 
انگور خستگی را برطرف می کند و به دلیل داشتن 
پتاسیم برای برطرف کردن ضعف بدن مفید است. 

مصرف آب انگور تازه می تواند یبوست که عوارض 
آن بی اشتهایی، نفخ، سردرد، تشنگی مفرط و بوی 
بد دهان را از بین ببرد. غوره حالت کال انگور است 
و برای درست کردن سرکه استفاده می شود و در 

تسکین خارش های پوستی و جلدی مؤثر است.

 سرعت هضم  غذا با سرکه سیب

است که  اسیدهای چرب  سرکه سیب حاوی 
قادر به تجزیه پروتئین ها و نیز چربی ها ست 
در نتیجه هضم سرعت می گیرد ، همچنین اسید 
استیک، پکتین و پتاسیم موجود در سرکه سیب 

نیز به درمان گاز و باد معده کمک می کند. سرکه 
سیب را به آب اضافه کنید و سپس خوب مخلوط 
کنید در نهایت، این محلول را قبل از اینکه غذا 
بخورید ، بنوشید. این کار را سه بار در روز تکرار 

کنید تا زمانی که شرایط شما بهتر شود.

خارش کف دست می تواند نشان  دهنده بسیاری از بیماری هایی نظیر هپاتیت باشد و در صورت تکرار 
باید جدی گرفته شود و آزمایشات اساسی برای پیگیری بیماری ها انجام شود. احتمال واکنش بدن 
به دارویی خاص و اعالم ناسازگاری در قالب خارش کف دست نیز وجود دارد که در این صورت این 
نشانه باید جدی گرفته و نسبت به مشورت با پزشک معالج آن دارو اقدام شود. پوست بزرگ ترین 
ارگان بدن است که وظیفه محافظت از کل بدن را بر عهده دارد، ولی به این معنی نیست که نیازی 
به مراقبت از پوست احساس نمی شود.پوست انسان در صورتی که در مقابل آفتاب، جراحت و خشکی 

مراقبت  شود می تواند سالمت کل بدن را حفظ کند.

خوردن هله هوله یا غذاهای آماده و سرشار از نمک، چربی و کلسترول به تسریع روند پیری و چاقی 
مفرط منجر می شود.. اجتناب از خوردن غذاهای آماده و رو آوردن به غذاهای سبوس دار خطر بروز 
بیماری ها را کاهش می دهد. دیر خوابیدن و کمبود خواب باعث می شود شما ظاهر پیرتری پیدا کنید. 
کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم و افتادگی و خستگی پلک های چشم می شود. اگر می خواهید 
ظاهر جوانی داشته باشید، چشم های خود را نمالید زیرا این امر به تدریج باعث شکسته شدن کالژن 
و در   نهایت چین و چروک و شکسته شدن مویرگ ها می شود. با حفظ یک وزن مناسب جوان بمانید. 

کاهش و افزایش متوالی وزن خطر بیماری قلبی و دیابت را افزایش می دهد.

عواملی که پیرتان می کندخارش کف دست جدی گرفته شود

کارآفرینان عالوه بر این که کسب وکار خویش را دارند 
با نحوه فکری متمایز از مردم معمولی با مسایل مختلف 
روبرو می شوند.کارآفرینان در بعضی موارد امکان دارد به 
علل گوناگون فرصت های خوبی را از دست بدهند؛ ولی از 
این که فرصتی را از دست بدهند نمی ترسند، برای این که 
در واقع خودشان فرصت ها را به وجود می آورند. اشخاص 
عادی مدام به دنبال این هستند که از تمامی پیشنهادات و 
فرصت های به وجود آمده استفاده کنند و در صورتی که 
فرصتی را از دست بدهند حس شکست مي کنند .کارآفرینان 

ارزش زمان خویش را مي دانند و پیوسته با سپردن کارها به 
سایرین، زمان خویش را خالی مي کنند و خودشان تنها بر 
کارهایی که سایرین نمی توانند انجام دهند تمرکز می کنند؛ 
ولی اشخاص عادی سعی مي کنند تمامی روش ها را خود 
انجام دهند. در مسیر کار آفرینی موضوعات بسیاري وجود 
 دارد که شما را به چالش می کشد و باید براي حل آنها 
وقت و انرژی بسیاري صرف کنید. مانع ها، چالش ها و 
مشکالت اجزای جدایی ناپذیریست که کار آفرینان در 
فرآیند راه اندازی یک کسب و کار بارها با آن ها روبرو 

خواهند گردید.اکثر اشخاص در برابر این مشکالت و مانع 
ها دچار اضطراب و نا امیدی می شوند. آنها فکر مي کنند 
مانع ها تجربیات بدی هستند که تنها مسیر رسیدن به 
موفقیت را براي آن ها دشوارتر و یا بعضا ناممکن مي کنند.
ولی از دیدگاه یک کار آفرین موفق هر مانعی یک فرصت 
است. آن ها به موانع به چشم تجربیات ارزشمندي نگاه 
مي کنند که به آنها کمک مي کند با ضعف های خویش 
آشنا شوند و با پوشش آنها بنای کسب و کار خویش را 

قدرتمند تر و مستحکم تر بنیانگذاری کنند.

فرصت ها در دست کارآفرین ها
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

516498237

978253416

243617985

421986573

865372194

739145628

394761852

682539741

157824369

جدول سودکو

یاد یاران

شهید علی اصغر آرامی                         نام پدر: عبدالرحیم                        نام شهرستان: فردوس
اکنون که مرگ حتمی است بگذار مرگی را انتخاب کنم که سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته باشد و خدایا تو خود شاهدی فقط برای رضای تو گام بر می دارم.

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
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نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
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 

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

0915   866   8002 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

مدرک فارغ التحصیلی خاطره طاهری نسب فرزند  
احمد به شماره ملی ۳۶۱۰۷۰۳۳۷۷ مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی سواری پژو پارس به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۹۳۹ ج ۲۱ به نام ملیحه احمدی
 به شماره ملی ۰۶۴۰۰۱۰۸۴۹ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904۷12042
نیازمند مدرک مهندسی عمران

 با ۳ سال سابقه بیمه 
۰۹۱۵۳۳۴۶۱۴۶ یم
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یک شرکت  تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به یک طراح 
گرافیک دارد. افراد دارای تجربه 

کاری در اولویت هستند.
۳۲۳۵۷۳۱۱ - ۰۹۱۵۵۶۲۸۹۰۲
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تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 برات علیزاده
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3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 ۷23 0915 - علیزاده
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بزرگداشت آیت ا...رسولی 
محالتی در بیرجند

غالمی- شب گذشته  در مراسمی یاد و نام آیت 
ا... سید هاشم رسولی محالتی، نماینده ولی فقیه 
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گرامی داشته 
شد. در این مراسم که با حضور حجت االسالم 
امینی نیا از علما و پژوهشگران حوزه علمیه 
مشهد و جمعی از مردم در مسجد امام حسین 
)ع( بیرجند برگزار شد به ویژگی های شخصیتی 

این عالم ربانی پرداخته شد.

*در مراسمی با حضور رؤسای جهاد 
دانشگاهی و ورزش و جوانان استان، 
تفاهم نامه همکاری مهارت آموزی 800 

سرباز وظیفه منعقد شد.
پروژه های  گفت:  نهبندان  *فرماندار 
این  روستای   28 به  گازرسانی 
شهرستان، دانه بندی منیزیت شرکت 
معدنی مواد نسوز بیرجند، گازرسانی 
از  تولیدی  و  واحد صنعتی  به هفت 

برنامه های در دست اجراست.
های  سنگ  قابلیت  با  روستا   ۳  *
قیمتی و با دریافت تسهیالت صندوق 

کارآفرینی امید، توانمند می شوند.
در ۴ماه گذشته  استان   *هنرمندان 
فروش  از  درآمد  تومان  ۷00میلیون 
نمایشگاه های  در  دستی  صنایع 

سراسری کسب کردند. 
*جانشین رئیس پلیس راه  گفت: یک 
دستگاه کامیون حامل بلوکه سیمانی در 
۶0 کیلومتری شهرستان خوسف، به 

علت بی احتیاطی راننده واژگون شد.
* ۶قطعه شترمرغ بالغ در مزرعه ای در 
اسفدن با قطع ناگهانی برق تلف شدند.

*مأموران انتظامی سربیشه ۳هزار و 
۴00لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از دو 

دستگاه کامیون کشف کردند. 

اخبار کوتاه

۴۸۰واحد مسکن محرومان 
آماده شد

صداوسیما- ۴80واحد مسکن محرومان در 
خراسان جنوبی تکمیل و آماده بهره برداری 
شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان پیش بینی 
کرد: این آمار دهه فجر امسال به هزار واحد 
بر  تأکید  با  مقدم  آسمانی  برسد.  مسکونی 
ساخت  در  مردم  پیش  از  پیش  مشارکت 
واحدهای مسکونی، افزود: بارندگی ها و بارش 
برف طی ماه گذشته تأثیر بسزایی در کاهش 

روند ساخت و ساز ها داشته است.

تشکیل 36۴9 پرونده قاچاق کاال 
در استان 

صداوسیما- دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه 
ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان گفت: با افزایش نظارت ها و بازرسی 
و  آذر، 28میلیارد  پایان  تا  امسال  آغاز  از  ها، 
قالب  در  قاچاق  کاالی  تومان  ۶00میلیون 
۳هزار و ۶۴۹فقره پرونده، کشف و به مراجع 
قضایی ارسال شد. دبیری با اشاره به افزایش 
۹۶درصدی کشفیات کاالی قاچاق در استان 
این مدت، ۳۶هزار و  افزود: در  این مدت  در 
2۶2قلم کاالی آرایشی و بهداشتی قاچاق در 
استان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال ۵برابر افزایش دارد.

 مجوز ترانزیت ۲۱قلم کاال ازاستان

مهر- خامه زر، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه ای در  اتاق بازرگانی بیرجندگفت: 2۱ قلم کاال مجوز ترانزیت از مرز خراسان جنوبی دارد 
که تنها یک قلم آن محصوالت خانگی است. خاشی، مدیرکل گمرکات استان هم با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۴۶۹ دستگاه، کاالی ترانزیتی از مرز خراسان جنوبی )از پایانه و 

منطقه ویژه اقتصادی( خارج کرده اند، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 2۷2 درصد و از نظر وزن ۳۵8 درصد افزایش داشته است. 

فیلم های مستند مدافعان حرم 
اکران می شود

مهر- رئیس حوزه هنری استان گفت:فیلم های 
لشکر  از  ویژه  به  حرم  مدافعان  از  مستند 
فاطمیون ایام فاطمیه اکران می شود.کریمیان در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: ۳۵ فیلم و نماهنگ 
در زمینه لشکر فاطمیون در اختیار ما است و 
می توانیم از جانبازان و رزمندگان لشکر فاطمیون 

برای بیان خاطرات به استان دعوت کنیم.

تجمع فاطمیون ؛ 9 بهمن 

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: تجمع 
بهمن   استان ۹  مذهبی  هیئت های  فاطمی 
برگزار می شود. حجت االسالم رضایی در ستاد 
مناسبت های  در  فرهنگی  ساماندهی شئون 
مذهبی  افزود: برگزاری زنگ فاطمی و حضور 
مبلغین در مدارس دخترانه از دیگر برنامه هاست.

آب روستاهای زیرکوه همچنان 
قطع است

صداوسیما-غالمحسینی، مدیرآب و فاضالب 
روستایی زیرکوه گفت: مشکل بی آبی شهر 
آبیز، روستا های اسفاد، میرآباد، نوده، چناران، دارج 
سفلی و علیا، کرت آباد، مهمانسرا و همت آباد 
که به علت پایین بودن ولتاژ و خاموشی موتور 
پمپاژ چاه آب شرب و ایستگاه های پمپاژ ایجاد 

شده بود، همچنان باقی است. 

بیرجند در ورطه کمترین اعتبارات راهسازی
مهدی آبادی-  عضو شورای شهرستان بیرجند 
با بیان اینکه راه باید محور توسعه استان در نظر 
گرفته شود، گفت: بیرجند در مقایسه با سایر 
شهرستان های استان اعتبار کمتری برای راه 
سازی دریافت می کند که باید آسیب شناسی و 
مشکل آن رفع شود.موهبتی  افزود: مسئوالن 
راه و شهرسازی باید برای دریافت اعتبار بیشتر 
تالش کنند و شورای شهرستان نیز در این مورد 
کمک خواهد کرد. میری نیز در این جلسه با 

بیان اینکه در استان آزادراه وجود ندارد، گفت: 
فقط به دنبال بزرگتر کردن یک الین در جاده 
های استان هستیم. وی عنوان کرد: راه های 
روستایی گاها بدون توجه به مسائل فنی ایجاد 

شده و آسفالت آن نیز غیر استاندارد است. 
رئیس هالل احمر بیرجند نیز در این جلسه 
گفت: این سازمان بزرگترین سازمان مردمی در 
استان  است که خدمات آن توسط نیروهای 
دواطلب انجام می شود. خادمی با بیان اینکه 2 

پایگاه امداد و نجات در محور بیرجند- سربیشه 
و بیرجند- قائن وجود دارد، عنوان کرد: امسال 
۱00 مورد تصادف ونام ۳۷۴ نفر حادثه دیده 
است.  ثبت رسیده  در جاده های شهرستان 
وی گردنه سمن شاهی، جاده مرک، سه راهی 
مرک، گردنه سر چاه تازیان، سه راهی ساقی تا 
آرین شهر و سه راهی رهنشک را از نقاط حادثه 

خیز شهرستان بیرجند دانست. 
نماینده  راهداری و حمل نقل نیز در این جلسه 

با گالیه از کمبود اعتبارات، عنوان کرد: الویت 
اصلی این اداره راه های اصلی است و پس از آن 
به سمت راه های روستایی می رویم. رضایی 
افزود: اگر به بررسی اعتبارات بپردازیم با این رقم 
ها، اقدام جهادی انجام می دهیم. امینی، مسئول 
نظارت راه های اصلی راه و شهرسازی نیز در 
این جلسه گفت: در سال گذشته ۱۶ پروژه با 
اعتبار ۱۱میلیارد و ۱۷۹ میلیون تومان اعتبار 
داشتیم که ۶میلیارد و ۵۴2 میلیون تومان  از 

این اعتبار اختصاص یافته است اما امسال در 
شهرستان بیرجند ۱۶ پروژه به ۶ پروژه کاهش 
یافته و اعتبار آن نیز از ۱۱ میلیارد تومان به ۷ 
میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده 
کاهش  ۳۷ درصدی اعتبارات می باشد. در 
این جلسه به پیشنهاد رئیس هالل احمر بیرجند 
قرار شد طرح جامع دفع آب های سطحی شهر 
بیرجند و جانمایی سایت های اضطراری توسط 

شهرداری در دستور کار قرار بگیرد.
نت

نتر
 : ای

س
عک

هدیه  1.2 میلیاردی استان برای سیل زدگان
گروه خبر- ۳۶۷ میلیون تومان کمک نقدی و 
غیرنقدی مردم خراسان جنوبی در پایگاه های 
جمع آوری کمک به سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان  توسط کمیته امداد استان جمع 
 ۵ کنون  تا  هم  احمر  هالل  و  شد  آوری 
کاروان امدادی با اعتبار ۹۱0 میلیون تومان 
به این استان اعزام کرده است. معاون توسعه 
امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مشارکت های 
استان گفت: از این رقم 208 میلیون تومان 

نقدی و ۱۵۹ میلیون تومان غیرنقدی است. 
۱0۵ پایگاه کمک های مردم خراسان جنوبی 
برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان را 

جمع آوری می کنند.

ششمین محموله امدادی آماده ارسال 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هم 
کمک های  آوری  جمع  پایگاه   ۴8 گفت: 
مردمی توسط این مجموعه برای سیلزدگان 

است  فعال شده  استان  در  استان همسایه 
و ششمین محموله کمک ها تا پایان هفته 
ارسال  بلوچستان  و  سیستان  به  جاری 
می شود.  شهریاری افزود: از زمان وقوع سیل 
در استان سیستان و بلوچستان تاکنون پنج 
کاروان امدادی با اعتبار ۹۱0 میلیون تومان از 
خراسان جنوبی اعزام شد و کمک رسانی به 
سیل زدگان همچنان ادامه دارد. وی با بیان 
به شهرستان های  قبلی  کاروان  پنج  اینکه 

چابهار و ایرانشهر اعزام شد گفت: تاکنون ۱0 
امدادگر به سیستان و بلوچستان اعزام شدند 
نیروهای  اعزام  آمادگی  نیاز  صورت  در  و 

بیشتر وجود دارد.

سیل مهربانی همکالسی ها 
دومین سیل مهربانی همکالسی ها  هم دیروز 
و ۷00  هزار  در 2  با سراسر کشور  همزمان 
آموزشگاه استان  برگزار شد. در این آیین که در 

دبستان شاهد پسران بیرجند برگزار شد، رئیس 
سازمان دانش آموزی استان  گفت: 2 هزار و 
۷00 جایگاه جمع آوری کمک به سیلزدگان در 
۱2 منطقه آموزشی استان به مدت یک هفته 
ساماندهی شده است. با اطمینان با اشاره به اولین 
سیل مهربانی برا یگلستان افزود: در دومین سیل 
مهربانی همکالسی ها می توانند کمک های 
نقدی و غیر نقدی خود را به جایگاه های تعبیه 

شده در مدارس تحویل دهند.

هواشناسی در مورد ایجادرواناب و گرفتگی معابر  و پلیس برای لغزندگی جاده ها هشدار داد

سومین سامانه زمستانی در آسمان استان 

استان  هواشناسی   مدیرکل  خبر-  گروه 
شامگاه  از  دیگری  بارشی  سامانه  گفت: 
خراسان  غرب  شمال  سمت  از  چهارشنبه 
مجدد  بارش ها  و  شده  استان  وارد  جنوبی 
در  اینکه  بیان  با  رو  خندان  می شود.  آغاز 
معابر  آبگرفتگی  و  آب  روان  ایجاد  آن  اثر 
روز  داد:  ادامه  وی  است.  بینی  پیش  قابل 
چهارشنبه بارش باران برای نهبندان و بخش 
مرکزی بیرجند پیش بینی می شود که عالوه 
بر کاهش دید ناشی از تشکیل مه در مناطق 
کوهستانی و گردنه ها بارش به صورت برف 

استو روز پنجشنبه تمام مناطق استان تحت 
تأثیر این سامانه قرار می گیرد.

بارش  گفت:  استان  هواشناسی  کارشناس 
نهبندان،  به  امروز  استان،  در  برف  و  باران 
در  اما  درمیان محدود می شود.  و  سربیشه 
برخی نقاط شرقی استان نیز احتمال بارش 
پراکنده وجود دارد. نخعی افزود: روز دوشنبه 
در دستگرد درمیان ۴.۵میلیمتر، حاجی آباد 
محمدشهر،  فردوس،  باغستان  زیرکوه، 
2میلیمتر،  حدود  شهر  آرین  و  سربیشه 
نهبندان، قاین و جنوب بیرجند ۳میلیمتر، و 

در فتح آباد فردوس ۱ سانتی متر بارش برف ۱میلیمتر باران بارید. در این مدت همچنین در فتح آباد فردوس، زهان و بیرجند حدود 
ثبت شد. به گفته او با ورود سامان هبارشی 
آبگرفتگی  و  رواناب  ایجاد  امروز  از  جدی 

معابر قابل پیش بینی است.
رئیس پلیس راه استان هم در زمینه لغزندگی 
و وجود مه غلیظ در برخی محور های استان 
اینکه  با بیان  هشدار داد.. سرهنگ رضایی 
فردوس-  -گناباد،  فردوس  محور های 
بجستان و فردوس- بشرویه به دلیل بارش 
موارد  رانندگان  داد:  ادامه  است  لغزنده  برف 

الزم را رعایت و احتیاط کامل کنند.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5037 و شناسه ملی 14004908485 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران )سهامی خاص(به شماره ثبت 12764 و شناسه ملی 
10861666950 با نمایندگی آقای امیر برزگر کریمی به شماره ملی 0072160748 و شرکت پیشتازان 
تامین مسکن سخا )سهامی خاص( به شماره ثبت 337095 و شناسه ملی 10103774950 با نمایندگی آقای 
حسینعلی حدادی هرندی به شماره ملی 5659678092 و شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 83960 و شناسه ملی10101285554 با نمایندگی آقای مهدی فصیح فر به شماره 
ملی 0064725073 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - پس از گزارش 
بازرس صورت های مالی سال 95 به تصویب رسید . 3 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 
10100439645 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش 
با شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه 

آوای خراسان جنوبی به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )729939(

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3085 و شناسه ملی 10980183600 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن 
اشرف نژاد به شماره ملی 0651827817 و خانم ملیحه ده نشین به شماره ملی 0651931266 و آقای سید 
علی ابراهیمی دالر به شماره ملی 0653096658 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 2- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3- خانم بتول 
 غالمی به شماره ملی 0653175991 به عنوان بازرس اصلی وخانم ناهید افشین به شماره ملی 0640086543 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )731427(

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3085 و شناسه ملی 10980183600 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم ملیحه ده نشین 
به شماره ملی 0651931266 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی ابراهیمی دالر به شماره ملی 
0653096658 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اشرف نژاد به شماره ملی 0651827817 
به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسن اشرف نژاد به شماره ملی 
0651827817 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد عادی واوراق 
 و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسن اشرف نژادبه شماره ملی 0651827817

)مدیر عامل( و در غیاب ایشان با امضای خانم ملیحه ده نشین به شماره ملی 0651931266) عضو هیئت 
مدیره( و مهر شرکت معتبر است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )731428(

تاسیس شرکت امداد باتری ساگارت )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/21 به شماره ثبت 6138 به شناسه 
ملی 14008908983 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
 ،ups ، آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، خرید و فروش باطری خودرو ، صنعتی، مخابراتی و موتور سیکلت
تولید ، خرید و فروش باطری های لوازم الکترونیکی، صادرات و واردات قطعات باطری و کلیه کاالهای مجاز ، اخذ 
و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت، خدمات در حوضه برق صنعتی و ساختمانی 
از قبیل سیم کشی و کابل کشی ، تامین نیرو برای ارگان های خصوصی و دولتی، خدمات آنالین و اینترنتی و 
تلفنی، ارائه خدمات تعمیراتی خودرو و کلیه وسایل مربوط در محل ، خدمات مربوط به کارواش در محل ارگان 
های خصوصی. 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 خیرآباد 
، کوچه صمدی 1 ، بن بست ))موحدی(( ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 9715753619 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 490 مورخ 1398/10/12 نزد 
بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند با کد 53991 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم ناهید حسن 
پور به شماره ملی 0640217133 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و خانم نسرین مسلمی 
به شماره ملی 0650712730 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای محمود رادان به شماره ملی 
0651938317 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمود رادان )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: خانم شهال اکبری عارف به شماره ملی 0422068985 
 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای ناصر حسن پور به شماره ملی 0653182686 
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 )731590(

آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5037 و شناسه ملی 14004908485 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسینعلی 
حدادی هرندی به شماره ملی 5659678092 به نمایندگی شرکت پیشتازان تامین مسکن سخا )سهامی 
خاص( با شناسه ملی 10103774950 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر برزگر کریمی به شماره 
ملی 0072160748 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران )سهامی خاص( با شناسه ملی 
10861666950 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فصیح فر به شماره ملی 0064725073 به 
نمایندگی شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین )سهامی خاص( با شناسه ملی10101285554 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای امیر برزگر کریمی به شماره ملی 
0072160748 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت 
معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می 
باشد . 4 - اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده 40 اساسنامه به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر 
اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل 
و حقوق و دستمزد و انعام، ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشستگی و مستمری وراث آنها - پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت - افتتاح حساب و استفاده از آن به 
نام شرکت نزد بانک ها و موسسات با امضاهای مجاز شرکت - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از 
اصل و سود و متفرعات - تعهد ، ظهر نویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هر نوع قرارداد و تغییر 
و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه 
و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت طبق آیین نامه و مصوبات 
هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد 
آنها - تعیین میزان استهالک ها - تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن 
به بازرس شرکت پس از تایید هیئت مدیره - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و 
ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون 

تجارت پس از تایید هیئت مدیره و بودجه سالیانه شرکت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )729940(

آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5037 و شناسه ملی 14004908485 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 97 به تصویب گردید. 2- موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی 10100434110 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه 
حسابرسی هوشیارممیز با شناسه ملی 10100439645 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 
1398/12/29 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 )729941(

آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5037 و شناسه ملی 14004908485 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید . 2 - موسسه حسابرسی 
هوشیارممیز با شناسه ملی 10100439645 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی 
به 1397/12/29 انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )729943(

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3085 و شناسه ملی 10980183600 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - برابر نامه 
شماره 2070/116 مورخ 1398/2/24 نزدبانک صادرات ، مبلغ 897000000ریال)هشتصدونودوهفت میلیون( 
به حساب شرکت واریز و سرمایه شرکت از مبلغ 3000000 ریال به 900000000ریال)نهصد میلیون( افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. » سرمایه شرکت مبلغ900000000ریال )نهصد 

میلیون( منقسم به سی هزار سهم 30 هزار ریالی می باشد با نام که کال نقدی می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )731425(

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3085 و شناسه ملی 10980183600 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - برابر گواهی 
نامه شماره 2070/119 مورخ 1398/3/19 سرمایه تعهدی شرکت، نزد با نک صادرات شعبه شهید مطهری 
واریز و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. »سرمایه شرکت مبلغ سه میلیون ریال 

منقسم به صد سهم سی هزار ریالی با نام که کال نقدی می باشد .« 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )731426(
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 امام کاظم علیه  السالم فرمودند :

اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الَْعَمِل
مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار.

)تحف العقول، ص3۹۷(

نرخ تورم دی ماه اعالم شد 

فارس - به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
نقطه ای دی ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ 
واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با کاهش ٤.٠ واحد درصدی به ٢٤.٠ درصد و گروه 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با کاهش ٠.٣ 

واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده است.

حداقل حقوق کارمندان
 در سال 99 مشخص شد 

ایسنا- نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کل کشور سال ٩٩ از مصوبه این کمیسیون در 
مورد افزایش ١٥ درصدی حقوق  کارمندان در سال 
٩٩ و تعیین مبلغ دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان به 

عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.

درخواست وزیر نفت از مردم 
برای صرفه جویی در مصرف گاز 

وزیر نفت با درخواست از مردم برای صرفه جویی 
در مصرف گاز گفت: تولید گاز بی وقفه ادامه دارد.

در  گاز  باالی  به مصرف  اشاره  با  زنگنه  بیژن 
بخش خانگی اظهار کرد: این مسئله به صنعت و 
نیروگاه ها فشار می آورد، زیرا نمی توانیم گاز خانه ها 
را قطع کنیم. در این شرایط به صنایع فشار می آید 

و مجبور به استفاده از سوخت مایع می شوند.

آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا 

خبرآنالین - در آخرین اطالعیه بانک مرکزی 
به درخواست  نظر  است؛  آمده  پویا  رمز  درباره 
کسب و کارها، ذینفعان حوزه خرید بدون حضور 
جهت  اپراتورها  درخواست  همچنین  و  کارت 
 ،USSD دستوری  کدهای  طریق  از  خرید 
تا سقف  تراکنش های فوق  بانک ها می توانند 
یک میلیون ریال در هر ٢٤ ساعت را از الزام 
استفاده از رمز دوم پویا معاف کنند. بر این اساس 
بانک ها می توانند امکان انجام تراکنش با رمز 
دوم ایستا تا مجموع یک میلیون ریال در هر 
٢٤ ساعت برای هر کارت بانکی را مشروط به 
پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری فراهم 
کنند. همچنین از هفته دوم بهمن ماه، ارائه خدمات 
پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا طی چند روز 

در بانک های مختلف متوقف می شود.

قالیباف:شرکتم در انتخابات 
خودکشی سیاسی بود 

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ضمن هشدار نسبت به وضع کنونی کشور 
در زمینه های مختلف، اظهار کرد: امروز در کشور 
ناکارآمدی اشباع شده داریم؛ یعنی اگر مسئوالن 
از حالت موجود  هیچ کاری نکنند، وضع بهتر 
خواهد بود. از نظر نگاه سیاسی هیچ توجیهی 
وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس 
شوم و یک خودکشی سیاسی بود، ولی آمدم برای 
سربازی چون هیچ گاه و در هیچ برهه ای برای 

خودم موضوعیتی قائل نبوده و نیستم.

ترقی: اصولگرایان هم معلوم 
نیست پیروز انتخابات باشند 

حمیدرضا ترقی یک عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا 
اصولگرایان خود را از االن پیروز انتخابات می دانند، 
اظهار کرد: خیر، اصولگرایان هنوز چنین برداشتی 

ندارند که پیروز انتخابات مجلس یازدهم هستند.

ظریف، قوی ترین دیپلمات کشور 
است اما روی نیمکت ذخیره هاست

محمدجواد  چند  هر  گوید:  می  پیشه  فالحت 
ظریف تمام تالش خود را به کار بسته است که 
حداقل در عرصه دیپلماسی عمومی کار خود را 
انجام دهد اما این فعالیت ها تنها متوجه دیپلماسی 
عمومی است و عمال می توان گفت ما قوی ترین 
دیپلمات کشورمان را بر روی نیمکت ذخیره های 

سیاست خارجی قرار داده ایم.

زیباکالم: سرمایه اجتماعی 
اصالح طلبان نابود شده است 

صادق زیباکالم گفت: برای هرگونه تغییر و تحول 
در مناسبات اصالح طلبان با مردم دیر شده است. 
من در چند نامه سرگشاده نوشتم که سرمایه 
اجتماعی اصالح طلبان در حال از بین رفتن است 
و اگر تالشی برای ترمیم آن صورت نگیرد، نابود 
خواهد شد که اکنون همین اتفاق هم افتاده است.

نتانیاهو: ایران چیز بسیار بدی است 

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار 
اتمی،  برای ساخت سالح  ایران  ادعای تالش 

ایران را »چیزی بسیار بد« توصیف کرد.

انتخابات آزاد می تواند شکاف
 بین حاکمیت و مردم را ترمیم کنند 

آذر منصوری فعال اصالح طلب گفت: نهاد های 
یک  بستر  شکل گیری  با  می توانند  انتخاباتی 
و  مردم  و  حاکمیت  بین  شکاف  آزاد  انتخابات 

همچنین بی اعتمادی ها را پر و ترمیم کنند.

مرتضی طالیی: »پایداری« 
سرمایه اجتماعی ندارد

اصولگرا  سیاسی  فعال  طالیی،  مرتضی 
انصراف  خصوص  در  که  شائباتی  درباره 
جبهه پایداری از حضور در شورای ائتالف 
مطرح می شود، گفت: »گرچه این احتمال 
وجود دارد اختالف هایی که جبهه پایداری 
ایجاد می کند، تشدید شود اما هنوز باور دارم 
که مهم ترین وظیفه تمام نیروهای انقالب 
جلوگیری از چنددستگی است. اکنون الزم 
برای  گروه ها  و  طیف ها  همه  که  است 
و  بگذارند  کنار  را  اختالفات  انقالب  حفظ 
با یکدیگر به ائتالف و وحدت برسند.یک 
لحظه تمام شخصیت ها  دغدغه های مردم 
مردم  برای  آیا  که  ببینند  و  کنند  مرور  را 
آیا  است؟  مهم  گروه ها  سیاسی  منازعات 
کسی به این اختالفات اهمیت می دهد؟ آیا 
مردم می پرسند که میزان انقالبی بودن چه 
نیروهایی از اصولگرایان بیشتر یا کمتر است 
که جبهه پایداری مدام می گوید آنها انقالبی 
نیستند و فقط ما هستیم؟ طالیی در پاسخ 
به این پرسش که اگر جبهه پایداری لیست 
جداگانه بدهد، چقدر محتمل است که لیست 
شان در رویارویی با لیست شورای ائتالف 
ادعا  آنچه  »برخالف  گفت:  بیاورد،  رأی 
و سرمایه  موقعیت  پایداری  می شود جبهه 
اجتماعی زیادی ندارد و به تنهایی داری وزن 
به نوعی  ائتالف  اما شورای  خاصی نیست، 
را  اصولگرایی  تشکل های  اکثر  نمایندگی 
نیروهای  سمت  به  که  مردمی  و  می کند 
اصولگرا گرایش دارند بی تردید در انتخابات 
اسفندماه مجلس به لیست شورای ائتالف 

رأی خواهند داد«.

 پایگاه »دیلی بیست« در گزارشی در مورد 
آشفتگی دولت آمریکا بعد از ترور سردار 
»حاج قاسم سلیمانی« نوشته است که 
رئیس جمهور آمریکا به شدت نگران است 
که پاسخ ایران به این ترور می تواند شانس 

وی برای انتخاب دوباره را کاهش دهد.

نگرانی ترامپ از ریزش آرا
این پایگاه نوشته است: »در صدر دولت 
رئیس جمهوری مضطرب قرار داشت که 
به اعضای دولت گالیه می کرد قتلی که 
اخیرا دستورش را صادر کرده بود، می تواند 
بر چشم انداز انتخاب دوباره اش تأثیر منفی 
بگذارد و او را به باتالقی خودساخته در 
خاورمیانه بکشد.« دیلی بیست با اشاره 
به نقش »مایک پمپئو« و »جان بولتون« 
در تصویب چند ماه پیش طرح اولیه ترور 
سردار سلیمانی، نوشته است که بعد از ترور 
جمله شخص  از  دولت  ارشد  مقام های 
ترامپ، »مایک پنس« معاونش و پمپئو 
برای بیش از یک هفته روزانه دو جلسه 
برگزار می کردند تا در مورد نحوه روایت 
تصمیم گیری در مورد انجام این حمله، 
با یکدیگر هماهنگ شده و سازمان های 
زیرمجموعه دولتی را نیز با هم هماهنگ 

کنند.دیلی بیست با بیان اینکه در روزهای 
بعد از انجام حمله، پنتاگون به مقام های 
ایران  که  بود  داده  هشدار  سفید  کاخ 
در تدارک پاسخی سخت است، نوشته 
بلند  صدای  با  »رئیس جمهور  است: 
بر دیدگاه  این حمله می تواند  اینکه  از 
رأی دهندگان به وی در انتخابات پیش 
می کرد.  نگرانی  ابراز  بگذارد،  اثر  رو 
چراکه اجتناب از جنگ های پرهزینه در 
خاورمیانه یکی از وعده های کلیدی و 
یکی از نقاط تمایز وی با دیگر نامزدها، 

در انتخابات سال ٢٠١۶ بود.«

  درگیری با ایران دیوانگی است
یک مقام آمریکایی به این پایگاه گفته 
است که ترامپ بعد از انجام ترور تأکید 
داشت که او با ایران باید »به حالت عادی« 
بازگردد و به همین دلیل هم کاخ سفید 
تأکید داشت که این حمله را یک اقدام 
جلوه  تنش  کاهش  در جهت  و  دفاعی 
دهد. دیلی بیست می افزاید: »دو فردی که 
بعد از هدف قرار دادن سلیمانی با ترامپ 
صحبت کرده اند، می گویند هرچند که او 
در محافل عمومی از این تشدید تنش با 
ایران دفاع می کند و به شدت هم روی 

این تصمیم مانور انتخاباتی داده و بابت 
آن منابع مالی جمع کرده، اما همچنان به 
صورت خصوصی به متحدان نزدیک خود 
می گوید کشیدن آمریکا به مداخله یا جنگ 
تمام عیار دیگری در خاورمیانه، “دیوانگی” 
است.«ترامپ تأکید کرده است که اجازه 
چنین  او«  »دیدگان  برابر  در  نمی دهد 

وضعیتی پیش آید.

 ناهماهنگی در توجیه ترور
دیلی بیست در ادامه به ناهماهنگی میان 
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در توجیه 
انجام ترور سردار سلیمانی پرداخته و نوشته 
است در حالی که وزارت خارجه آمریکا بر 
سابقه اقدامات ایران به عنوان توجیهی 
برای این حمله تکیه داشت، مقام های کاخ 
سفید در مصاحبه های خود مدعی می شدند 
که دلیل این حمله این بوده است که ایران 
قصد داشته به زودی به سفارتخانه های 
و  ناهماهنگی  کند.همین  حمله  آمریکا 
تناقض گویی مقام های دولت ترامپ بود 
که موجب شد نمایندگان کنگره بعد از 
جلسه توجیهی با تیم اعزامی دولت آمریکا، 
از اینکه سؤاالت شان در مورد ترور سردار 
سلیمانی بی پاسخ مانده، ابراز خشم کنند. 

دیلی بیست نوشته است که سناتورهای 
»خشمگین  را  دولت  جلسه  آمریکایی 
و بدون آنکه متقاعد شده باشند« ترک 

کرده اند. 

فشار سناتورهای 
تندرو برای اقدام نظامی

این پایگاه در بخش دیگری از گزارش 
خود، نوشته است که برخی از نمایندگان 
در  گراهام«  »لیندسی  جمله  از  کنگره 
جلسات شان با ترامپ، از وی خواسته اند 
فشار  کارزار  به  هم  را  نظامی  عنصر 
حداکثری علیه ایران بیافزاید. این فشارها 
بعد از ترور سردار سلیمانی هم ادامه یافته 
است. دیلی بیست در پایان گزارش خود 
از دو هفته  نوشته است که ترامپ بعد 
مواضع ضد و نقیض دولت آمریکا، اخیرا در 
یک سخنرانی در مؤسسه »هوور« دانشگاه 
»استنفورد« تعریف روشن تری از اهداف 

کارزار فشار حداکثری ارائه کرد.

  ترامپ نگران است ایران آرای او را کاهش دهد

ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
با تصویب ماده ٣٣ الیحه مالیات بر ارزش 

افزوده مالیات های جدیدی تعیین کردند.
اخذ مالیات از سفرهای خارجی

بر اساس تبصره یک این ماده دارندگان 
خدمه  خدمت،  و  سیاسی  گذرنامه های 
وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و 
به  شاغل  دانشجویان  پروازی،  خطوط 
تحصیل در خارج از کشور )دارندگان اجازه 
خروج دانشجویی(، بیمارانی که با مجوز 

خارج  به  درمان  جهت  پزشکی  شورای 
از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه 
گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقالب 
اسالمی که برای معالجه به کشورهای 
مالیات  پرداخت  از  اعزام می شوند  دیگر 

موضوع این ماده مستثنی هستند. 
اخذ ۵ درصدی عوارض از
حمل و نقل برون شهری

براساس ماده ٣٤، اشخاصی که مبادرت به 
حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش 

بلیت  داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی)به 
استثنای ریلی( و دریایی می کنند، مکلفند 
پنج درصد)٥ %( بهای بلیت را با درج در بلیت 
و یا قرارداد )صورتحساب(، حسب مورد، به 
عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ 
و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به 
حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. 
نقل و انتقال انواع خودرو مشمول 

مالیات نقل و انتقال می شود
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به 

استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، 
مشمول  شناورها  و  کشاورزی  معدنی، 
مالیات نقل و انتقال می باشد. خودروی 
تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی 
دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک 
ماده ٣٠ این قانون برای سال تولید ماخذ 
محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال 
پس از سال تولید ساالنه ١٠ درصد همان 
برای سال های  و  ماخذ کاهش می یابد 
ششم به بعد ٤٠ درصد ماخذ یاد شده است.

مالیات های جدید از راه رسید؛ خرید و فروش خودرو تا سفر خارجی

آگهي تجدید مناقصه عمومي )یك مرحله اي( 
شماره )98-67-2(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد 
واگذاری تعمیر و نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 
سامانه  طریق  از  را  مصطفی خمینی طبس  سید  بیمارستان شهید 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره 
فراخوان )2098030259000054(  به کلیه شرکت هاي داراي مجوز و 

صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت های پیمانکاری تأسیساتی دارای پایه 
حداقل )5 تأسیسات( و دارای گواهی صالحیت ایمنی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط 
می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 روز شنبه 1398/11/05 با مراجعه به آدرس الکترونیکی 

فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
مدت و محل انجام كار : یک سال کامل شمسی -  بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی 

) شهرستان طبس(
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 230/000/000 
ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز  سه شنبه 98/11/15 

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- 
ساعت 10:00 روز  سه شنبه 98/11/15 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

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

شركت گسترش توسعه گری پرديس وابسته به ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( بنا دارد: کشت الگویی مرتعی خارشتر را با استفاده از زیرشکن 
 40cm 50 و کاشت بذر خارشتر با دستگاه بذرکار ضد شوری در ردیف cm با عمق
و سطح 500 هکتار به فراخوان اجرا بگذارد. از متقاضیان خواهشمند است تا تاریخ 
1398/11/9 نسبت به ارائه پیشنهادات کتبی خود به همراه چک ضمانت به ارزش 100 
میلیون ریال در وجه شرکت گسترش توسعه گری پردیس به دفتر ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( تحویل نمایید. تاریخ مصاحبه با متقاضیان 98/11/10 می باشد. 
احجام پروژه 20 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد. شرکت گسترش توسعه گری 

پردیس با توجه به مصاحبه در قبول یا رد برنده فراخوان مختار است. 
آدرس دفتر: بيرجند، پاسداران 4۶، پالک ۱۶، طبقه دوم

شماره تماس: ۰۵۶۳۲4۳۳۱۱۳- ۰۹۱۵۸۶۶۵۵۳۵ افشين

زمــان :
 از 4 بهمن ماه به مدت پنج شب  

از 30 : 18 الی 30 : 19
 ساعــت

مکان : هیئت حسینی 
خیابان انقالب

ضمنا مراسم عزاداری روز شهادت از ساعت 30 : 9 
روز چهارشنبه مورخ 9 / 11 برگزار خواهد گردید
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