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*  هرم پور

به حرمت آسمان 
پاک شهرمان !

این روزها در فضاى مجازى و شبکه 
هاى اجتماعى، تصاویرى از شهر 
بیرجند با هوایى صاف و پاك منتشر 
مى شود و به سرعت و به صورتى 
فراگیر، مورد توجه شهروندان قرار 
گرفته است. این تصاویر رؤیایى و 
چشم نواز، به تصویرهاى اصلى و 
افراد  از   ماندگار صفحه بسیارى 
معروف و حتى مدیران و بعضى 
از شهروندان مقیم در سایر استان 
به  را  بیرجند  و  شده  تبدیل  ها 
2 صفحه  در  مشروح   ... عنوان  5نیروى هم افزایى موزه دفاع مقدس استان را مى سازد5وقف، 10زندانى استان را آزاد کرد5تکلیفى براى دهه فجر مسئوالن ؛ پاسخگویى به مردم در مساجد

٣ باید برای 

سند توسعه ٤ شهرستان در  اختیار   دستگاه های معین است
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان جنوبى گفت: سند توسعه شهرستان هاى نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه در اختیار دستگاه هاى معین قرار گرفته 
است. به گفته میرجعفریان؛ بعد از احصاء نیازمندى ها و مشکالت چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه، سند توسعه این مناطق در اختیار دستگاه هاى 
معین قرار گرفته است. وى متذکر شد: اقدامات دستگاه هاى اجرایى در راستاى تحقق این اسناد جمع بندى شده، جهت پیگیرى هاى نهایى در اختیار استاندار قرار 
مى گیرد. معاون استاندار یاد آورى کرد: تمامى تعهدات دستگاه ها در این اسناد چهارگانه باید تا پایان سال 98 عملیاتى شده و تا سال 1400 به نتیجه نهایى برسند.

واکنش دفتر نماینده ولی فقیه
 به شایعه سازی های انتخاباتی

 برخی داوطلبان مجلس 
صفحه 5

یک ماه تا آغاز رقابت جهانى
 اسکواش در خراسان جنوبى

20 پروژه ورزشى
دهه فجر  افتتاح مى شود

سرمایه گذاری
 ١٩میلیاردی برای 

بیرجند جونیورورزش استان
زمین اسکواش

جناب آقاى 
مهندس اسد ا... جالل زاده

سرپرست محترم اداره کل راهدارى و حمل و نقل
 جاده اى استان خراسان جنوبى

با دلى سرشار از امید و اندیشه اى سرشار از احترام،
 انتصاب شایسته جناب عالى را تبریک  مى گوییم 

توفیق روزافزون شما را از خالق هستى بخش آرزو داریم.

شرکت راهسازى مسیریاب بیرجند

جناب آقاى
 مهندس اسد ا... جالل زاده

عرصه باز خدمت براى شخصیتى متعهد و اصالتمند چون شما 
از مباهات است. انتصاب شایسته جناب عالى را به سمت

سرپرست اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان خراسان جنوبى

 تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتى و سربلندى 
روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت ساختمانى و راهسازى کویرزدا بیرجند

و ناگه چشم بگشودم پدر از دار دنیا رفت
وداعى تلخ در باران، ولى بسیار زیبا رفت

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

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 حاج غالمرضا خزاعى اسفزار
 (بازنشسته آموزش و پرورش) 

جلسه یادبودى امروز پنجشنبه 98/11/3 از ساعت 14 الى 15 
در محل هیئت حسینى (خیابان انقالب) برگزار مى گردد 

حضور سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.
خانواده هاى: خزاعى اسفزار،  براتى و سایر بستگان

«انا هللا و انا الیه راجعون»
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادرى دلسوز و مادربزرگى عزیز

مرحومه فاطمه گلگون
 (مادر شهید گرانقدر محمود پوررسا)

 جلسه یادبودى امروز پنجشنبه 98/11/3 از ساعت 15:15 
الى 16:15 در محل هیئت محترم ابوالفضلى (مصلى)

 برگزار  مى گردد،تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.

خانواده شهید محمود پوررسا

َک َ�َواًبا َوَ�ْ�ٌر َأَمًال (�وره ��ف آ� ۴۶) اِ�َحاُت َ�ْ�ٌر ِ��َد َربِّ       َواْ�َباِ�َیاُت ا�صَّ

خاندان معزز و نیکوکار هادوى و انتظارى 
فقدان گوهر گرانبهاى انسانیت و اسوه ایثار خّیره ارجمند 

مرحومه حاجیه خانم خیرالنساء هادوى
 باعث تاسف شدید اهالى توانبخشى حضرت على اکبر (ع) گردید. 

از خداوند متعال براى شما بزرگواران صبر و شکیبایى و براى آن مرحومه 
سفرکرده غفران الهى را مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید. 

هیئت مدیره و مدیرعامل توانبخشى حضرت على اکبر(ع) بیرجند

ظرفیت پذیرایى 350 نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگرى ندارد
ورودى جلسات رایگان / هزینه پذیرایى رایگان

بیرجند، انتهاى خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجارى سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره هاى ذیل تغییر یافت

05632033022 – 05632033200 همراه: 09153613274 – 09155617537
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایى زیتون در خراسان جنوبى 

شعبه دیگرى ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگرى در سطح شهر بیرجند نمى باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

مراسم اولین سالگرد درگذشت 

 مرحوم حجت االسالم و المسلمین

 حاج سید احمد رونقى

امام جماعت فقید مسجد  صاحب الزمانى«عج»  (خیرآباد نو) 

جمعه 98/11/4 از ساعت 9:30 الى 10:30 صبح در محل 
مسجد صاحب الزمانى(عج) خیرآباد نو منعقد مى گردد
حضور سروران گرامى در این جلسه مزید امتنان خواهد بود.

خانواده هاى رونقى و سایر بستگان
هیئت امنا و هیئت حضرت على اصغر (ع) و مسجد خیرآباد نو

هوالبـاقى

 « فراخـوان خدمـات تست جـوش»
اداره کل نوسازى،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبى (به نشانى بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت ادارى - تلفن 92-32400390) در نظر دارد، اجراى خدمات فنى و بازرسى تست جوش و انجام آزمایش هاى غیرمخرب پروژه هاى اسکلت فلزى خود 

را در سطح استان به شرکت هاى  داراى صالحیت از سازمان برنامه و بودجه و اداره کل را و شهرسازى واگذار نماید. لذا شرکت هاى واجد شرایط متقاضى با در نظرگرفتن صالحیت وگواهینامه مى توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتا پایان وقت ادارى مورخ 1398/11/10
به امور پیمانکاران این اداره کل مراجعه نمایند.

روابط عمومى اداره کل نوسازى ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبى

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 فقید سعید مرحوم شادروان

 مهندس محمدرضا روح افزا 
(معاون امور اراضى استان)

 جلسه یادبودى به یاد تمامى خاطرات زیبایش امروز پنجشنبه 
98/11/3 از ساعت 14 الى 15 در محل مسجد امام حسین (ع) 
منعقد مى گردد، حضور شما سروران گرامى موجب تسلى خاطر 

بازماندگان و شادى روح آن عزیز سفر کرده خواهد بود. 

خانواده هاى: روح افزا، ابراهیمى ، قنبرى ، خزاعى و سایر بستگان 

کترینگ غذا آماده برکت
کارت خوان سیار / پیک رایگـان

به ازاى هر یک پرس غذا  یک نوشابه رایگان
قیمت مناسب - کیفیت باال

 32469069 - 09156861250
مدیریت: مرادى خیابان غفارى- پرستار- انتهاى پرستار 2    

آقایـان  رضـا و مرتضـى گلـرو
هیئت مدیره ومدیران محترم شرکت چاپ ونشر گلرو

بیست سال تالش شما را در حوزه چاپ و نشر ارج نهاده و
 افتتاح بزرگترین نمایشگاه سررسید وهدایاى تبلیغاتى آن شرکت 

را در جشنواره 20 سالگى چاپ گلرو تبریک عرض نموده 
همشهریان بیرجندى را به بازدید از این نمایشگاه در فرهنگ سراى 

ابوذر دعوت مى کنیم.
روزنامه آواى خراسان جنوبى
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سرمقاله

به حرمت آسمان 
پاک شهرمان!
*هرم پور

 این روزها در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، تصاویری از شهر بیرجند با هوایی 
صاف و پاک منتشر می شود و به سرعت 
و به صورتی فراگیر، مورد توجه شهروندان 
قرار گرفته است. این تصاویر رؤیایی و چشم 
نواز، به تصویرهای اصلی و ماندگار صفحه 
و  مدیران  حتی  و  معروف  افراد  از  بسیاری 
 بعضی از شهروندان مقیم در سایر استان ها 
پاک  عنوان  به  را  بیرجند  و  شده  تبدیل 
کرده  برجسته  و  معرفی  کشور  شهر  ترین 
است. این، یکی از تکنیک های »برجسته 
هم  باز  که  بود  رسانه  حوزه  در  سازی« 
سرمقاله  در  که  هایی«  رسانه  »اَبَر  توسط 
از  آنها صحبت کرده بودم و  از  های قبلی 
قدرت انحصاری صاحبانش، یعنی »مردم«، 
نوشته بودم، انجام شد. اما یک سؤال مهم 
ترین  پاک  »بیرجند،  جذاب  گزاره  کنار  در 
شهر کشور«؛ همواره ذهن را به خود مشغول 
پاک  بیرجند،  آیا  اینکه  هم  آن  و  کند  می 
ترین شهر کشور، باقی خواهد ماند؟ آیا این 
برای شهروندانش،   ما، دائمی و  برای  لذت 
پاسخ  بود؟  خواهد  مستدام  و  همیشگی 
این گزاره سؤالی مهم به دو عامل اساسی 
و  فرهنگ  تغییر  میزان  اول،  دارد؛  بستگی 
خرده فرهنگ های اجتماعی مردم بیرجند 
در طول زمان است. اینکه آیا این فرهنگ 
 و خرده فرهنگ هایش، مردم را به سمت 
همچنین  و  نعمت  این  از  قدرشناسی 
آن  ونگهداشت  پاسداشت  برای  همت 
و  میزان  به  دوم،  نه؟  یا  داد  خواهد  سوق 
»مطالبه  فرمول  انتقال  دقت  و  چگونگی 
خواهی« نسل امروز از گزاره مهِم پاکی و 
پاک باقی ماندن شهر بیرجند و هوای آن، 
مهم  گزاره  این  دارد.  وابستگی  و  بستگی 
نیز شامل همه مطالباتیست که از مدیران 
زیستی  محیط  و  محیطی  زیست  عرصه 
استان، برنامه ریزان، رسانه ها، سمن ها و 
سازمان های مردم نهاد، نخبگان دانشگاهی، 
متولیان امر آموزش و پرورش، حتی مبلغان 
امور شهری و شهرسازی  دینی و مدیران 
تر  مهم  باشد،  یادمان  رود.  می   انتظار 
باقی  پاک  بیرجند،  هوای  امروز  پاکی  از 
ماندن هوای آن در فردای زندگی ماست، 
و به یاد داشته باشیم که تالش موفق برای 
پاک نگه داشتن »زمین« بیرجند، به پاک 
باقی ماندن »هوای« آن منجر خواهد شد. 
نسل  به  تذکری  و  به خودمان  تلنگری  با 
مطالبه  نمانیم،   غافل  کنیم  سعی  جدید، 

کنیم و همت داشته باشیم.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه 
با یادداشت های روزنامه را به شماره 
09304943831 ارسال فرمایید(    
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20 پروژه ورزشی دهه فجر در استان افتتاح می شود

 مصرف گاز ال پی جی در استان بیشتر شد

ایرنا - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: افزایش مصرف گاز ال.  پی.  جی )مایع( در استان نشان دهنده افزایش 
مصرف غیرمتعارف این نوع سوخت است. مردانی درخصوص خطر مصرف ال پی جی به عنوان سوخت خودرو هشدار داد و اظهار کرد: الزم 

است مردم به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ سرمایه های خود از نصب مخزن ال پی جی به صورت غیرمجاز خودداری کنند.
میوه پاییزی اشتغال
*   عصمت برزجی

برنامه ها و راهبردهایی که در یک سال اخیر، خراسان جنوبی 
را به سمت توسعه همه جانبه پیش برده است، پاییز امسال با 
کاهش سه درصدی نرخ بیکاری و رشد اشتغال به بار نشست.

با وجود اینکه پس از استان شدن خراسان جنوبی اقدامات 
از ۹۰  بیش  اکنون   و  بیشتری گرفت  زیرساختی شتاب 
درصد جمعیت استان از امکانات زیرساختی مختلف برخوردار 
هستند اما همواره وضعیت درآمدی و معیشتی مردم چندان 
رضایت بخش نبوده که معموال کارشناسان علت اصلی آن 
را خشکسالی های چندین ساله و کم برخورداری استان عنوان 
می کنند. حدود ۱۰ سال پیش مسئوالن با ارائه آمارهایی 
مدعی بودند که ۱۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی بیکار و 
بدون شغل هستند. دی ماه ۹۶ هم نرخ بیکاری در استان 
خراسان جنوبی نزدیک به میانگین کشوری و حدود ۱۱.۷ 
درصد اعالم شده بود و سال ۹۷ این رقم به ۸.۵ درصد رسید. 
نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد بیکارِ در جست  و جوی شغل 
بر تعداد جمعیت فعال، به دست می آید و این نرخ برای همه 
استان ها  به صورت یکسان محاسبه می شود. اگرچه بعد از 
چندین سال باالخره سال ۹۸ نرخ بیکاری استان تک رقمی 
شد اما با روی کار آمدن مدیریت جدید استان رویکردها به 
سمت توسعه بیشتر اشتغال پیش رفت. برآیند بازدیدهای 
میدانی مسئوالن که معموال با محوریت حضور استاندار 
خراسان جنوبی انجام می گرفت این بود که اشتغال در صدر 
مشکالت نرم افزاری مردم قرار دارد. از همین رو اوایل سال ۹۸ 
به دستور استاندار دستگاه های پیشران اقتصادی استان موظف 
شدند که برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را 
برای بهبود وضعیت اشتغال استان در پیش گیرند. آن زمان 
پیش بینی می شد که اگر این برنامه ها با دقت و سرعت پیش 
برود باید در پاییز نتیجه آن در نرخ اشتغال و کاهش بیکاری 

مشاهده شود.
ظرفیت سازی برای کسب و کارهای نوین یکی از برنامه های 
توسعه محور استان در راستای ایجاد اشتغال بود که برای 
تحقق آن تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری ابالغ 
و بانک ها مکلف به پرداخت آن شدند. یکی از مهمترین 
دستاوردها امضای تفاهم نامه کشت گلخانه ای بود که در قالب 
آن یک هزار هکتار کشت گلخانه ای با اعتبار ۱۹۰ میلیارد 
تومان در استان انجام می شود. همچنین امسال تفاهم نامه ای 
بین استانداری خراسان جنوبی و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( منعقد شد که تا پایان دولت دوازدهم، استان را به هاب 
)مرکز منطقه ای( شتر تبدیل کند. از آنجا که خراسان جنوبی 
پتانسیل های خوبی در حوزه صنعت و معدن دارد یکی از هدف 
گذاری های استان این است که تا پایان دولت دوازدهم حداقل 
در هر شهرستان خراسان جنوبی یک طرح صنعتی داشته  
باشیم و خالءهای موجود در شهرستان ها پوشش داده شود که 
شروع این برنامه راهبردی در کاهش نرخ بیکاری تاثیر بسزایی 
داشته است. امضای تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن 
محرومان بین سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بنیاد مسکن انقالب اسالمی که ابتدا عده ای معتقد بودند 
سنگ بزرگ عالمت نزدن هست اما دقیق به هدف خورد 
و صنایع مرتبط با ساختمان را در استان زنده کرد. واحدهای 
تعطیل و نیمه تعطیل که عرصه فعالیت شان مصالح ساختمانی 
بود با افزایش تقاضا یکی پس از دیگری جان دوباره گرفت. 
لذا این مهم فرصت بسیار مناسبی بود که در کنار واحدهای 
تولید مصالح ساختمانی بازار کارگران نیز رونق بگیرد تاجایی که 
در برخی نقاط هم اکنون نیروی کار نبوده و تقاضا برای ورود 
نیرو از استان های دیگر بیشتر شده است. ورود سازمان های 
توسعه گر در حوزه صنعت و معدن نیز نشان از تحول بسیار 
بزرگ در استان دارد. این سازمان ها با توانمندی هایی که به 
پشتوانه بخش دولتی دارند در استان کمتر برخورداری همچون 
خراسان جنوبی سرمایه گذاری های کالن را پیش بینی کرده اند 

تا راه برای صنایع پایین دستی و بخش خصوصی باز شود.
بخش  ریسک پذیری  قدرت  سازمان ها  این  عبارتی  به 
خصوصی را باال برده و این اطمینان را می دهند که ورود 
به بخش صنعت و معدن به پشتوانه سرمایه های کالن 
امکان پذیر و سودآور  است. جهت گیری های مدیریت کالن 
استان نشان از رشد تدریجی و ساالنه در حوزه اشتغال استان 
دارد به گونه ای که سهم بخش خصوصی و صنعت در اشتغال 
از سال گذشته تاکنون افزایش یافته است. البته رشد بی سابقه 
بارندگی ها از ابتدای امسال در خراسان جنوبی نیز در ایجاد 
انگیزه بین کشاورزان و روستاییان موثر بود تا با تولید بیشتر 
و با کیفیت تر به افزایش سطح درآمد خود بیاندیشند. یکی از 
مشکالت در خراسان جنوبی همواره معرفی نشدن پتانسیل ها 
و ظرفیت های آن به کشور بوده که این مهم نیز در سفرهای 
متعدد و مختلف مقام های بلندپایه محقق شد. نرخ بیکاری 
خراسان جنوبی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با سه درصد کاهش از ۸.۴ به ۵.۴ درصد رسید و از این 
حیث خراسان جنوبی در جایگاه نخست کشور قرار گرفته 
است. امید است حرکتی که با همدلی دستگاه های اجرایی و 
ارتباط موثر با کالن کشور برای توسعه یافتگی در خراسان 
جنوبی آغاز شده در ادامه راه سرعت بیشتری گرفته و تبدیل 

به الگویی موفق در کشور شود.

یادداشت

دهه  ایام  مناسبت  به  محمودآبادی- 
فجر 2۰ پروژه آماده بهره برداری در 
صورت مساعد بودن شرایط جوی در 
ابتدای دهه فجر و در غیر این صورت 
شود. می  افتتاح  فجر  دهه  پایان  تا 
مدیرکل ورزش و جوانان روز گذشته 
برنامه  به  مربوط  خبری  نشست  در 
گفت:  اداره کل  این  فجر  دهه  های 
در حوزه ورزش  برنامه  عنوان    2۶3
و جوانان برای ایام دهه فجر اجرایی 
خواهد شد. حسن عزیزی افزود: از این 
تعداد ۱۸۰ برنامه مربوط به ورزش،۶۰ 
برنامه در حوزه ی جوانان ،2۰ پروژه 
افتتاحی و ۴ پروژه کلنگ زنی است.

به گفته او ۱۸ میلیارد و۹۶3 میلیون 
تومان برای اجرای ا پروژه های قابل 

افتتاح سرمایه گذاری شده است.

افتتاح دومین زمین
 چمن بزرگ استان 

وی با اشاره به شرایط جوی در زمان 
افتتاح پروژه ها ادامه داد: ۱2 پروژه از 
این تعداد نصب مینی چمن فوتبال است 
که در تعدادی از روستاها در شهرستان 
خوسف،  سربیشه،قاین،طبس،   های 
زیرکوه ،فردوس ،اسالمیه و ...اجرا خواهد 
شد.وی افزود: مینی چمنی که قرار است 
با ۱۰  اجرا شود  آباد زیرکوه  در حاجی 
هزار متر مربع دومین زمین چمن بزرگ 
استان است. هزینه هر چمن مصنوعی 
حدود ۶۰۰ میلیون تومان است. مدیرکل 
ورزش و جوانان به برخی از پروژه هایی 
که عملیات اجرایی آن سال های قبل 
در استان اغاز شده؛ اشاره کرد و گفت: 
سالن ورزشی بیماران خاص یکی از این 

پروژه ها است که در نظر داریم دهه فجر 

امسال به بهره برداری برسد.عزیزی ادامه 
داد: استخر سربیشه،سالن ورزشی بانوان 
سرایان، گود باستانی حاجی آباد، سالن 
چند  سالن  و  نهبندان  بانوان  ورزشی 

منظوره روستای خنگ در بیرجند از جمله 

این پروژه هاست.
91 مصوبه استاندار 

در حوزه ورزش
در  مشکالتی  وجود  به  اشاره  با  وی 

برخی از پروژه ها تاکید کرد: تالش 
می کنیم تا دهه فجر مشکالت رفع 
سال  پایان  تا  حتم  طور  به  شود،اما 
شاهد بهره برداری از پروژه ها خواهیم 
نفری   ۵۰۰ جشنواره  بود.برگزاری 
شکوفا و یاس کبود، همایش جوانان 
کارآفرین،برگزاری جشن بزرگ انقالب 
و ... نیز از جمله برنامه های دهه فجر 
بود که عزیزی در حوزه جوانان اعالم 
سفر  مصوبات  به  اشاره  با  وی  کرد. 
استان  های  شهرستان  به  استاندار 
گفت: سفر استاندار به شهرستان ها 
داشته  ورزش  حوزه  در  مصوبه   ۹۱
تعریف  جدید  پروژه   ۵۹ و  است 
تعدادی  این  بر  عالوه  است.  شده 
افتتاح  فجر  دهه  که  هایی  پروژه  از 
است. سفر  مصوبات  جزو  شود  می 

سرمایه گذاری 19 میلیاردی برای ورزش 

اخطاریه جوی و آماده باش 84 تیم امدادیروزهای برفی نزدیک است

جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل  ایسنا- 
آینده  هفته  و  هفته  این  در  بارش ها  ادامه  از 
با  در بیشتر مناطق استان خبر داد. خندان رو 
اشاره به فعالیت سامانه بارشی بعدی از عصر 
باران و برف  بارش ها به صورت  افزود:  شنبه، 
در اغلب مناطق استان بوده و تا اواخر یکشنبه 
شب ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: در این 
مواصالتی،  جاده های  سطح  لغزندگی  زمان، 

شهری  برون  و  درون  ترددهای  در  اختالل 
با  هم  یکشنبه  روز  در  نیست.  انتظار  از  دور 
یخبندان  تشدید  و  دما  مالحظه  قابل  کاهش 
پایان  تا  بود که  استان مواجه خواهیم  در کل 
هفته تداوم خواهد داشت. وی ادامه داد: امروز 
و فردا با ادامه فعالیت توده هوای ناپایدار، بارش 
باران و برف به صورت پراکنده در نیمه شرقی 
و جنوب شرق استان قابل انتظار است. وی با 
بیان اینکه با توجه به رطوبت منطقه تشکیل مه 
افقی در مناطق کوهستانی  سبب کاهش دید 
خواهد شد، افزود: بارش ها به صورت رگبار و 
رعد و برق و در مناطق کوهستانی و گردنه ها 
بارش به شکل برف خواهد بود و امروز وزش 
باد شدید، احتمال تگرگ و تشکیل مه در برخی 

نقاط استان رخ می دهد.

صدا و سیما - ۸۴ تیم امدادی و عملیاتی برای 
شدید  رگباری  بارندگی  احتمالی  حوادث  مقابله 
همراه با یخبندان در خراسان جنوبی در آماده باش 

کامل قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گفت: 
بر اساس گزارش های هواشناسی، با ورود سامانه 
بارشی جدید از دیروز به جو استان و صدور اخطاریه 
عملیاتی  و  امدادی  تیم های  این   ، هواشناسی 
از عصر چهارشنبه تا صبح شنبه برای مدیریت 

حوادث در آماده باش کامل هستند.
میرجلیلی افزود: در این مدت راهداران ، امدادگران 
و نجاتگران جمعیت هالل احمر ، تکنسین های 
واحد های  و  شهرداری ها  تمام  و  اورژانس ۱۱۵ 
پلیس راه استان به مسافران و مردم خدمات رسانی 
خواهند کرد.وی با بیان اینکه تمام مناطق استان 

 تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت ، 
برای مرکز و  امدادرسانی ها  بیشتر  گفت: حجم 

جنوب استان پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری با بیان 
اینکه مسافران در حریم رودخانه ها قرار نگیرند، 
تأکید کرد: مسافران ، کشاورزان ، دامداران ، عشایر 
و گلخانه داران تدابیر الزم را برای کاهش خسارات 

احتمالی در این زمینه انجام دهند.

ایرانیان  آگهی تغییرات شرکت کیان خاک 
و   5706 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
استناد  به   14007309655 ملی  شناسه 
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/30 مورخ 
شد : 1- آقای محمدرضا اسماعیلی به شماره 
ملی 0652105191 و آقای مجید اسماعیلی 
به شماره ملی 0640511082 و خانم فهیمه 
محمدی به شماره ملی 0793467764 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. 2- آقای محمد حسین 
 0651822785 ملی  شماره  به   مشفقی 
به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان کاللی 
عنوان  به   3610268948 ملی  شماره  به 
یک  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  بازرس 
از  پس   -3 گردیدند.  انتخاب  مالی  سال 
گزارش بازرس ترازنامه و حساب سود و زیان 
قرار  تصویب  مورد   1397 سال  به  منتهی 
گرفت. 4- روزنامه آوای خراسان جنوبی به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)733616(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

 به شماره ثبت 974 و  شناسه ملی 10360027119  تاریخ انتشار: 3 /1398/11
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند ساعت 18 روز 
پنجشنبه 1398/11/17 در محل دفتر شرکت واقع در پردیس دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی 
دانشگاه تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر 

فرد غیر عضو یک رأی می باشد.
 دستورجلسه:  تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

آگهی افراز
 پالک 1799 فرعی از 246- اصلی بخش 2 بیرجند

نظر به اینکه آقای محمد حسن استانستی احدی از مالکین مشاعی پالک 1799 فرعی از 246- اصلی بخش 2 بیرجند 
تقاضای افراز حصه مشاعی خویش از پالک فوق را نموده و چنین اعالم داشته که به سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا به کلیه 
مالکین مشاعی پالک مذکور اخطار می گردد که عملیات افرازی ساعت 10 صبح مورخ 1398/11/26 توسط نماینده و نقشه بردار در 
محل وقوع ملک به آدرس بیرجند – جنب اراضی موسوی شروع لذا از مالکین مشاعی و افراد ذینفع دعوت می گردد در وقت مقرر 
در محل حاضر و هرگونه اظهاری دارند نفیا یا اثباتا بیان نموده، ضمنا عدم حضور مانع از رسیدگی و ادامه عملیات افرازی نخواهد بود.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

در راستای پرونده اجرایی کالسه 981912 این شعبه و با عنایت به دادنامه شماره 9809975611300950 مورخ 
 1398/8/30 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان بیرجند مبنی بر محکومیت شرکت خاورپیشه )زرمرغ( 
به انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها )درج در روزنامه( بابت جعل مفادی )یعنی عدم مطابقت تاریخ تولید و 

تاریخ درج شده بر روی بسته بندی 800 کیلوگرم مرغ گرم(.

محمدرضا حسنی – دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت آبادگران آب و ابنیه شهر بهشت )سهامی خاص( به شماره ثبت 482 و شناسه 
ملی 10360017849 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقایان سید مصطفی سجادی با کد ملی 0849870828 و مجتبی جعفری با کد ملی 
0889027188 و محمد ساقی با کد ملی 1064088104 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم فاطمه قناد با کد ملی 0889840581 به سمت بازرس اصلی 
و خانم سیده سمیه موسوی به شماره ملی 0939922703به 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 )732672(

آگهی تغییرات شرکت نگین حامی شهر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 156 و شناسه ملی 
14007168279 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:1- آقایان سید محمد سعیدی به شماره ملی0889246793 و سید حسین سعیدی به شماره ملی 
0889890269 و سید علی سعیدی به شماره ملی 0889884757 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - علی نخعی نژاد به شماره ملی 0889427046 به عنوان بازرس اصلی 
و امین قلی پور به شماره ملی 0889905975 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 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 نیمبلوک )732674(

آگهی تغییرات شرکت نگین حامی شهر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 156 و شناسه ملی 
 14007168279 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
رئیس  عنوان  به  ملی0889246793  شماره  به  سعیدی  محمد  سید  آقایان   -1
نایب  عنوان  به   0889884757 ملی  شماره  به  سعیدی  علی  سید  و  مدیره  هیئت 
عنوان  به   0889890269 ملی  شماره  به  سعیدی  حسین  سید  و  مدیره  هیئت  رئیس 
 -  2 گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت   عضو 
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای سید 

حسین سعیدی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیمبلوک )732675(

آگهی تغییرات شرکت آبادگران آب و ابنیه شهر بهشت )سهامی خاص( به شماره ثبت 482 و شناسه ملی 
 10360017849 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1- آقای مجتبی جعفری با کد ملی 0889027188 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ساقی 
با کد ملی 1064088104 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی سجادی با کد 
ملی 0849870828 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک مجتبی جعفری )رئیس هیئت مدیره( و سید مصطفی سجادی 

)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 )732673(

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2
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کامال درست فرمودند، فقط من باب 
یادآوری به میراث فرهنگی محترم دو 
ماه بیشتر تا عید باقی نمونده خواهشا 
هم  که  نوروزی  مهمانان  خاطر  به 
شده اکبریه رو به سرانجام برسونید ، 
در ضمن خیابان خاکی کنار رستوران 
والیبال  العماره روبروی زمین  شمس 
لطفا  نشده  انجام  براش  کاری  هیچ 

رسیدگی بفرمایید باید حتما وزیر بیاد
915...341

در این زمانه که هر گوشی هوشمند 
باید  چرا  است  ماهواره  گیرنده  یک 
در  انتظامی  نیروی  ابهت  و  اعتبار 
جمع  برای  مردم  منازل  از  بازرسی 
شود؟  هزینه   رسیور  و  دیش  آوری 
آیا مسئولین نمی دانند این کار عبث 

و ناکارآمد است؟
915...506

درمیان  نوغاب  شهروندان  سالم  با 
ازتوابع بخش مرکزی شهرستان درمیان 
از بسیاری از نقاط کشور جهت کمک 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
سبقت گرفتند و بیشترین کمک نقدی 
از  درمیان  شهرستان  از  غیرنقدی  و 
روستای نوغاب درمیان ارسال شد به 
مناطق سیل زده درود برغیرت و همت 

شهروندان نوغاب درمیان
915...811

باعرض سالم خدمت ریاست محترم  
اداره آب وفاضالب  بیرجند باید عرض 
کنیم باعث شرمندگی است که مسیر 
روز  هر  ما  رجایی ٢0  تا  هوایی  نیرو 
داریم چرا فکر  رو  لوله آب  ترکیدگی 
اساسی نمی کنید آیا می دانید که در 
خیابان  شاید  لوله  خط  این  از  بعضی 
را بیش از ده مرتبه گود کردن و هر 
نیم متری یه کمربند بسته اند آیا می 
دانید که بیش از پنجاه سانت آسفالت 
ریخته شده مگر این مال بیت المال 
نیست مگر روی گنج آب نشسته ایم 

خشکسالی را نمی بینید؟!
915...09٢
سالم خدمت آوای عزیز زندگی پدر و 
مادرم تو این زمستان سرد و نداشتن 
برایشان  امداد  کمیته  امداد  و  کمک 
امداد  کمیته  از  لطفا  شده  سخت 

بخواهید دوباره بررسی کند
99٢...987                                  
میخوام  جمهوری  بلوار  طرح  بابت 
تاوان  باید  مردم  تاکی  بدانم 
را  شهرداری  خطای  و  آزمون 
ای  هسته  مگرنیروگاه   بپردازند 
لطفا  بسازند  خواهند  رامی  بوشهر 
سریعتر اما با کیفیت و بدون از سر وا 

کردن تمام کنید. ممنون
915...519

دولت محترم لطفا اگر امکان دارد یک 
آورید  عمل  به  مسکن  از  آمارگیری 
و  ملی  کد  از  استفاده  با  همچنین  و 
مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالک 
 در هر استان، آمار واقعی افراد خانه دار و 
را  ای  خانه  چند  افراد  و  خانه  بی 
برنامه  یک  با  تا  نمایید،  شناسایی 
قیمتی  ثبات  بتوان یک  ریزی دقیق 
در مسکن کشور بوجود آورد. همچنین 
یک  ایجاد  و  مسکن  بسیج  یک  با 
بنگاه  آن  وتبیین  جامع  دستورالعمل 
و  اسناد  ثبت  دفاتر  و  مسکن  داران 
امالک را موظف نمایند، از آن پیروی 
نموده و از اعمال نظر شخصی نسبت 

به تعیین قیمت خودداری نمایند.
910...86٢

سالم من یک جوون متأهل که خونه 
اجاره ای دارم و یک وام ازدواج که ماهی 
صد تومن دارم باز پرداختش رو میدم 
لیسانسم و بیکار بعد فوق دیپلم و دیپلم 
کار دارن و یارانه میگیرند من که هیچی 
ندارم یارانه رو قطع کردن کسی جواب 
گو هم نیست.خدایی عدالتتون کجاست؟
99٢...67٢

از شهرداری محترم  با عرض سالم  
بلوار  روهای  پیاده  داریم،   درخواست 
غفاری رو سنگ فرش کنند،  خیلی 

نمای بدی داره.  ممنون
915...710

از شهرداری محترم خواهشمندیم بر 
داشته  هم  نظارت  عمرانی  کارهای 
باشن بعضی بلوارها تازه ساز یا هنوز 
در دست ساختن دیگه سنگها افتادن 
جوابگو  باید  الماله  بیت  اینا  خدا  به 
کارنامه  میخوان  انگار  فقط  باشین 
کاری پر کنن دیگه فردا هر چی شد 
به امان خدا ، حیفه این همه کار و 

هزینه!
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

چه کسانی اعتماد مردم 
را سلب می کنند ؟

سالم چند روزی است که بحث ها 
در بین مردم در خصوص اعتماد بین 
مردم و حاکمیت است. دولت از مردم 
می خواهد مالیات بدهند، شهرداری 
عوارض  خواهد  می  شهروندان  از 
بدهند،  غافل از اینکه برخی اقدامات 
در گذشته و حال کاری با اعتماد مردم 
کرده است که متاسفانه به راحتی نمی 
توانند به خواسته های هرچند راستین و 
درست سیستم ها جواب مثبت بدهند. 
شما خودتان بررسی کنید مردم با چه 
بدبختی زندگی می کنند بعد با تمام 
روند  می  دارند  که  مالی  مشکالت 
کنند  می  پرداخت  را  شان  عوارض 
که قرار است با این عوارض شهرشان 
اداره شود آن وقت شما فکر می کنید 
خیابان  وضعیت  که  شهروندی  آن 
جمهوری را می بیند و حیف و میل پول 
مردم را و اینکه برنامه های خودشان را 
 چند روز بعد عوض می کنند چطور 
خودش  میل  با  بعد  دفعه  تواند  می 
علیرغم  که  کسی  بدهد،  عوارض 
خودش  مالیات  بازار  کساد  وضعیت 
هضم  تواند  می  چطور  دهد  می  را 
کند که همین منابع مالی که بودجه 
کشور و بیت المال است را یکی در 
و  کشد  می  باال  اختالس  با  تهران 
کک هیچ کسی نمی گزد و هر روز 
هم این اتفاقات بیشتر می شود. کاش 
آوا به مسئولین پیشنهاد کند برای این 
بازی  مردم  اعتماد  با  که  افراد  گونه 
می کنند اشد مجازات تعیین شود نه 
اینکه همچنان راست راست در همین 
مملکت راه بروند و با اعصاب جامعه و 

اعتماد عمومی بازی کنند.
س . د  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

زرشک  استان
 در  روسیه، ترکیه و آلمان

تعاون  از  زرشک  تومان  میلیارد   ٢.5
روستایی شهرستان زیرکوه به کشور های 
روسیه ، آلمان و ترکیه صادر شد. مدیر 
شرکت  گفت:  استان  روستایی  تعاون 
تعاونی تولید قدس زیرکوه از آبان تا پایان 
دی امسال ، 50 تن زرشک خشک و 
کشاورزان  از  تازه  زرشک  تن   1٢4
مقدار 38  این  از  که  نموده  خریداری 
تن را به کشور های اروپایی و همسایه 
از  افزود:  احمدی  ضیائیان  کرد.  صادر 
به  تن   9  ، صادراتی  زرشک  تن   38
کشور روسیه ، 3 تن به آلمان و ٢6 تن 
به ترکیه صادر شد. وی گفت: زرشک 
صادراتی این تعاونی در کارخانه بسته 
بندی محصوالت کشاورزی خشک و 
بسته بندی می شود که 14 نفر در آن 
مشغول به کارند. در این کارخانه برای 
بسته بندی و فروش محصوالت خشکبار 
و حبوبات نیز برنامه ریزی شده است.

 خبر ویژه

جهادگران موفق خراسان جنوبی
9 نفر از کشاورزان نمونه و پیشگامان ملی 
جنوبی  خراسان  از   98 سال  تولید  رونق 
صفر  نقطه  از  افراد  این  از  برخی  هستند 
آغاز کرده و در حال حاضر با جلب اعتماد 
مردم در کار خود پیشرفت کرده آن طور 
به  شدند.  دوم  رتبه  حائز  کشور  در  که 
گزارش تسنیم ،  استان خراسان جنوبی در 
حالی خشکسالی های ٢0 ساله را پشت سر 
می گذارد که بیشتر مردمان در روستاهای 
این استان شغلشان دامداری و کشاورزی 
زیرساختی  کمبودهای  وجود  با  اما  است 
امسال هم این کشاورزان نمونه و پیشگام 
رونق تولید در کشور شدند.  رتبه های برتر 
در  فروزانفر«  ملی خراسان جنوبی »رضا 
»بهرام  تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  زمینه 
ساتلیخ محمدی« در زمینه تولید خوراک 
»محسن  بیرجند،  از  آبزیان  و  طیور 
محصوالت  نمونه  کننده  صادر  احتشام« 
تولیدکننده  قاسمی«  »حمید  کشاورزی، 
کامکار  »جواد  قاین،  از  زعفران  نمونه 
عشایر،  نمونه  تعاونی  شرکت  دالکه« 
کننده  تولید  جعفری«  حسین  »محمد 
»علی  زیرکوه،  از  جنگلی  نهال  نمونه 
و  اصالح  نمونه  بهره برداری  رمضانی« 
احیای اراضی واگذاری و »فاطمه افقهی« 
خرد  اعتبارات  صندوق  نمونه  مدیرعامل 
»عبداللطیف  و  سرایان  از  روستایی  زنان 
آبدار« مددکار نمونه ترویجی از شهرستان 

درمیان است.

شروع کار از نقطه صفر

شروع  برای  دارد  نظری  اقتصاد  لیسانس 
بودند  برادر  است. سه  آغاز کرده  از صفر 
فروشی  مرغ  تخم  مرغ  مغازه  از یک  که 
کوچک کار را آغاز کرده و  در گام دیگر 
تبدیل به عمده فروشی کشتارگاه صنعتی 
و به زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ 
شدند.فروزانفر افزود: از ابتدا تا انتها در کنار 
مصرف کننده قرار گرفتیم. صنعت طیور 
صنعت اول استان و بعد نفت صنعت دوم 
طیور  صنعت  درصد   ٢5 است.  کشور  در 
در کشور بالاستفاده است و ظرفیت های 
موجود را شناسایی کردیم.این تولید کننده 
برتر ادامه داد: تالش کردیم تنظیم بازار را 
بر عهده بگیریم. خاصیت دیگر مجموعه 
محروم  استانهای  در  رسانی  روزی  ما 
است.  85 درصد تولید استان مازاد است و 
با ورود به بازارهای مصرفی بزرگ کشور 
از  به بهترین شکل ممکن مازاد تولید را 

استان خارج کردیم.
عرصه  مراکز  اینکه  بیان  با  فروزانفر 
مستقیم در شهر و استان خراسان جنوبی 
داریم و در مرکز و شهرستانها هم ارسال 
از  برگرفته  ما  تکنولوژی  افزود:  داریم  
بومی منطقه و روز دنیا است و از کشور 
در  را  تکنولوژی  پیشرفته ترین  که  هلند 

این صنعت دارد دانش را  فرا گرفتیم.وی 
با بیان اینکه 350 نفر اشتغال مستقیم و 
ایجاد  مستقیم  غیر  اشتغال  نفر  هزاران 
بهبود  برای  داشت:  اظهار  کرده ایم 
فعال  را  توبافی  کارگاه  خانوار  معیشت 
کنار  در  ما  پرسنل  خانم های  تا  کردیم 
همسران خود شغلی داشته و کمک خرج 
خانواده باشند که در این راستا برای 1٢0 

نفر شغل ایجاد شد.

واحدهای تولیدی 
نیاز به حمایت دارند

سیاست  در  اگر  کرد:  بیان  فروزانفر 
می توانستیم  بود  پایدار  دولت  تشویقی 
وی  دهیم.  پوشش  را  افغانستان  بازار 
ادامه داد: مشکل جامعه ما بیکاری است 
تحصیل  جوانان  که  است  درحالی  این  و 
باید  و  هستند  بیکار  کار  به  آماده  کرده 
نیاز  شوند.  حمایت  تولیدی  واحدهای 
شود.  ویژه  حمایت  صادرکنندگان   است 
از تصمیم های احساسی جلوگیری شود.

بالغ  تاکنون  تولیدکننده موفق گفت:  این 
به  که  را  مرغداری  واحد   17 تا   ٢6 بر 
دالیل مختلفی زیان داشته اند به صورت 
کرده ایم.  فعال  استیجاری  یا  مشارکتی 
 650 واحدها  این  اینکه  بیان  با  فروزانفر 
سه  و  دوره  در  جوجه ریزی  قطعه  هزار 
دارد  سال  در  قطعه  هزار   ٢00 و  میلیون 
پتانسیل های خاموش  اینها  اظهار داشت: 
استان بود که فعال شده است. وی با بیان 
دارای  فعال  مجتمع های  بر  مازاد  اینکه 
کشتارگاه صنعتی، کارخانه خوراک دام و 
ناوگان حمل و نقل قابل توجهی هستیم 
افزود: در حمل و نقل فراورده های تازه و 
منجمد باالی ٢00 تن و در بخش حمل 

مرغ زنده نیز 150 تن ظرفیت داریم.
مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی 
دوری  به  توجه  با  ناوگان  این  داد:  ادامه 
استان از مراکز پرمصرف یک نقطه مثبت 
مازاد  نمی بود  اگر  که  است  مجموعه  در 
می ماند. باقی  بالاستفاده  استان  تولید 

ما  زنجیره  نقش  اینکه  بیان  با  فروزانفر 
در  تعدل  ادعا  بی  و  نامشهود  برقراری 
است  استان  در  مرغ  تقاضای  و  عرضه 
مقاطع  در  راستا  این  در  کرد:  تصریح 
کرده ایم  تالش  بحران ها  و  دار  مشکل 

تنظیم بازار استان را عهده دار شویم.

مرغ  گوشت  تولید  درصد   85
استان مازاد بر مصرف است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 85 
درصد تولید استان مازاد بر مصرف است 
بازارهای  به  ورود  با  ما  مجموعه  افزود: 
ارگان های  مصرفی بزرگ و سازمان ها و 
دولتی بزرگ به بهترین شکل ممکن در 
قالب 50 فراورده با بهترین کیفیت مازاد 
نمونه  می کند.مدیر  صادر  را  استان  تولید 
ایجاد  تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  واحد 
شهرستان های  در  مستقیم  عرضه  مراکز 
حمل  شرکت  مرجع،  آزمایشگاه  مختلف، 
و نقل و گروهای تکنسین و مشاوره ای را 
این مجموعه دانست  نقاط قوت  از دیگر 

برندهای  بهترین  این  بر  عالوه  گفت:  و 
جوجه را تأمین و در اختیار مرغداران قرار 

داده ایم تا بهره وری را باال ببریم.
فروزانفر با بیان اینکه تکنولوژی مجموعه 
تلفیقی از تکنولوژی روز دنیا با تکنولوژی 
کارشناسان  توسط  شده  ساخته  بومی 
معکوس  مهندسی  صورت  به  که  استان 
این  در  داشت:  اظهار  است  افتاده  اتفاق 
نفر   30 حضور  با  صنعتی  پایگاه  راستا 
پرسنل فی و متخصص در این مجموعه 
مجموعه  در  قطعات  از  خیلی  و  داریم 
می سازیم و حتی به تهران و استان های 

دیگر ارسال می کنیم.

بانویی روستایی که
 اعتماد مردم را جلب کرد

ملی  نمونه  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
روستای  از  بانویی  کشاورزی،  بخش  در 
با  که  است  سرایان  شهرستان  مصعبی 
زنان  خرد  اعتبارات  صندوق  راه اندازی 
قیمت  ارزان  تسهیالت  تنها  نه  روستایی 
قرار می دهد  روستایی  زنان  اختیار  در  را 
روستا  در  بازاری  بوم  راه اندازی  با  بلکه 
تولید  زمینه  در  روستا  زنان  به  کمک  و 
روستایی  اشتغال  به  خانگی  محصوالت 

کمک کرده است.
افقهی با اشاره به آغاز فعالیت این صندوق 
سرایان  مصعبی  روستای  در   89 سال  از 
اظهار داشت: این صندوق در ابتدا فعالیت 
به  امروز  اما  کرد  آغاز  نفر   ٢0 با  را  خود 
فعالیت  از  روستا  زنان  استقابل  حدی 
صندوق باال رفته که صندوق دیگری نیز 
یکی  است.وی  شده  راه اندازی  روستا  در 
جلب  را  صندوق  این  موفقیت  دالیل  از 
دسترسی  گفت:  و  دانست  مردم  اعتماد 
اعتباری  تسهیالت  به  روستایی  زنان 
بدون ضامن، کم بهره و بدون مراجعه به 
شهرستان های دیگر سبب جلب اعتماد و 

رضایت اعضا شده است.
بخش  مروجان  با  تعامل  افقی، 
کالس های  برگزاری  کشاورزی، 
تولید  بافی،  پارچه  زمینه  در  آموزشی 
قارچ، کاشت، داشت و برداشت زعفران 
کارهای  به  روستایی  زنان  ترغیب  و 
جانبی  فعالیت های  جمله  از  را  گروهی 
حال  در  افزود:  و  برشمرد  صندوق  این 
اعضای  از  نفر   10 از  بیش  حاضر 
کار  به  مشغول  بافی  حوله  در  صندوق 
صندوق  ملی  نمونه  مدیرعامل  هستند. 
داد:  ادامه  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات 
زنان عضو این صندوق در پرورش مرغ 
بومی، پرورش قارچ، دام، کافه سنتی و 
فعالیت  به  مشغول  دیگر  تبدیلی  صنایع 
روستا  بازار  بوم  راه اندازی  با  و  هستند 
در آخر هفته محصوالت تولیدی آنها به 

فروش می رسد.

با اجرای روش های علمی
به تولید هشت برابری رسیدم

کشور،  برتر  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
شهرشتان  از  زعفران  نمونه  تولیدکننده 
اجرای  و  تالش  با  که  است  قاینات 
به  زعفران  تولید  در  علمی  روش های 
رسیده  محصول  برابری  هشت  تولید 
است.قاسمی افزود: میانگین تولید زعفران 
خشک  زعفران  کیلو  چهار  هکتار  هر  در 
درست  روش های  اجرای  با  اما  است 
این  توانسته ام  برداشت  و  داشت  کاشت، 
افزایش  هکتار  در  کیلو   31 به  را  رقم 
نوین  سیستم های  اجرای  وی  دهم. 
از  را  مناسب  پیاز  از  استفاده  و  آبیاری 
دانست. خود  موفقیت  عوامل  دیگر 

واحدی که سال به سال
نمودار تولیدش افزایش یافت

فعالیت  صنعت  در  است  سال   ٢٢
خراسان  در  است  سال   15 و  می کنم 
و  هم  همه  می کنم.  فعالیت  جنوبی 
موفقیتم  گذاشتم.  صنعت  در  را  غم 
ساتلیخ  دارد.بهرام  متعددی  عوامل 
جزو  طیور  دام  خوراک  افزود:  محمدی 
محصوالت استراتژیک است و در درجه 
از مهمترین است  اولیه  تامین مواد  اول 
دادیم تحت  انجام  کارهایی که  از  یکی 
تامین  را  خود  اولیه  مواد  شرایطی  هر 
نگذاشتیم  و  قیمتی  هر  به  کردیم 
خالی  دست  کارخانه  در  از  مشتری 
اولیه بسیار مهم است  برود. تامین مواد 
است  جایی  بداند  کننده  مصرف  وقتی 
کند  تهیه  می تواند  را  خود  محصول  که 
از سال  داد:  ادامه  است.وی  مهم  بسیار 
رسید  بهره برداری  به  واحد  این  که   86
کارخانه  تولید  نمودار  سال  به  سال 
اعتماد  می دهد  نشان  که  بوده  افزایشی 
است.این  یافته  افزایش  روز  هر  مردم 
پس  خدمات  ملی،  نمونه  تولیدکننده 
موفقیت  عامل  سومین  را  فروش  از 
در  گفت:  و  دانست  تولیدی  واحد  این 
معرفی  ضمن  ما  کارشناسان  راستا  این 
را  کننده  مصرف  مناسب  محصول 
راندمان را  تا بهترین  راهنمایی می کنند 
اینکه  به  اشاره  با  باشند.محمدی  داشته 
با اقدامات و کارهای علمی و پژوهشی 
ضریب  میانگین  توانسته ایم  شده  انجام 
دهیم  کاهش   1.7 به   ٢.٢ از  را  تولید 
بیان کرد: این یعنی در گذشته به ازای 

٢.٢ کیلو دان یک کیلو گوشت  مصرف 
 1.7 به  این رقم  امروز  تولید می شد که 
یادآور  است.وی  یافته  کاهش  کیلوگرم 
شد: به ازای هر 0.1 کاهش در ضریب 
استان  مرغ  تولید  هزینه های  تبدیل 
کاهش  تومان  میلیارد   11 به  نزدیک 
در  بزرگی  موفقیت  این  که  می یابد 

است. صنعت طیور 

پنج سال پیاپی صادرکننده نمونه 
در صادرات خوراک دام بودم

تولید خوراک طیور و  نمونه  تولید کننده 
آبزیان کشور، ظرفیت اسمی این کارخانه 
و  کرد  اعالم  سال  در  تن  هزار   175 را 
نفر   137 از  بیش  حاضر  حال  در  گفت: 
هستند  کار  به  مشغول  مجموعه  این  در 
دانش  آنها  درصد   50 از  بیش  که 
هستند.محمدی  دانشگاهی  آموختگان 
پیاپی  سال  پنج  واحد  این  اینکه  بیان  با 
صادرات  در  استان  نمونه  صادرکننده 
خوارک دام و طیور نیز بوده است عنوان 
واحد  این  تولیدی  محصوالت  کرد: 
تاجیکستان  افغانستان،  کشورهای  به 
سال  یک  در  اما  می شد  صادر  عراق  و 
برخی محدودیت ها  اعمال  دلیل  به  اخیر 
صادرات با محدودیت روبه رو شده است.

مددکار نمونه ای که خود را
وقف کشاورزان کرده است

از  ترویجی  نمونه  مددکار  که  آبدار 
نفر   9 از  یکی  است  درمیان  شهرستان 
تولید  رونق  پیشگامان  و  نمونه  کشاورز 
به گفته هایش  بنا  98 است که  در سال 
این  در  بچگی  از  و  است  زاده  کشاورز 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  فعالیت  حوزه 
جدا  تافته  نمی توانیم  ترویج  بخش  در 
و  کشاورز  بین  در  باید  و  باشیم  بافته 
هم  ما  افزود:  گیریم  قرار  مسئوالن 
خالی  دست  با  داریم  زیادی   مشکالت 
اختیار  و ماشین شخصی شب و روز در 
وقت  تمام  گفت:  کشاورزان هستیم.وی 
قرار  اختیار کشاورزان  در  را  خود  دانش 
بر  و  ندارم  دانشگاهی  مدرک  می دهم. 
اساس تجربه همه تخصصم را را کسب 
جایی  هر  نیستم.  سود  فکر  به  و  کرده 
به  که  ابزاری  دارد  مشکل  کشاورز  که 
اختیار  در  کند  رفع  را  مشکل  نوعی 
حسین  محمد  می دهم.  قرار  کشاورز 
یکی  خوسف  شهرستان  از  هم  جعفری 
نهال  نمونه  برتر  تولیدکنندگان  از  دیگر 
18 سال سابقه کار  او که  جنگلی است 
تا   100 سالی  دارد  را  طبیعی  منابع  در 
150 هزار نهال از نوع جنگلی و بیابانی 
را  خود  موفقیت  رمز  و  می کند  تولید 

استفاده از خاک  و بذر خوب می داند.

اخطاریه هواشناسی درباره باد و باران شدید 

هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص بارندگی شدید و بارش برف در گردنه ها و مناطق کوهستانی شمال استان هشدار داد. در این اخطاریه آمده است: همه شهرستان های 
استان تا صبح جمعه  تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می گیرند.کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت بارندگی شدید بین 10 تا 40 میلیمتر، گاهی رعد و برق، 

بارش حداکثری 15 تا ٢5 سانتیمتری برف به خصوص در گردنه ها و مناطق کوهستانی شمالی استان و  وزش باد شدید  قابل پیش بینی است.

روایتی از عوامل موفقیت کشاورزان نمونه و پیشگامان ملی رونق تولید سال ۹۸

آگهی تغییرات شرکت کیان خاک ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5706 و شناسه ملی 14007309655 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدرضا اسماعیلی 
به شماره ملی 0652105191 به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید اسماعیلی به شماره ملی 0640511082 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فهیمه محمدی به شماره ملی 0793467764 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- خانم فهیمه محمدی به شماره ملی 0793467764 به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و 
سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )733615(

اطلس  پویش  شگرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 5901 و شناسه ملی 
14008036536 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: بهره برداری از 
دفاتر خدمات پیشخوان دولت و ارائه خدمات الکترونیکی 
و اینترنتی انجام خدمات تجارت الکترونیکی خدمات 
شبکه های اطالع رسانی پس از اخذ مجوز های الزم در 
صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت 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 )732۹14(

آگهی تغییرات شرکت آبادگران آب و ابنیه شهر بهشت 
ملی  شناسه  و  ثبت 482  شماره  به  )سهامی خاص( 
10360017849 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 فوق العاده مورخ 1398/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر 
قاین، محله طالقانی ، کوچه فاطمیه 3]روشن 4[ ، خیابان 
روشن]جانبازن9خمینی6آزاده روشن[ ، پالک 20 ، طبقه 
همکف و کد پستی 9761846673 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )73267۸(
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موفقیت و انرژى

توصیه ها

تمرین افزایش تمرکز 

آماده  را  خودتان  تمرکز،  افزایش  تمرینات  با 
بر  تمرکز  با  امروز  تمرین  کنید.   مشکالت 
ما  روزمره  زندگى  در  است.  ارتباط  در  صداها 
صداهاى مختلفى مى شنویم. سعى کنید بر 
بعد به  روى یک صداى خاص تمرکز کنید. 
پرندگان  صداى  مثل  دیگرى  زیاد  صداهاى 

تمرکز کنید.
به صداى دیگرى گوش دهید، مثل  دوباره 
مى  همچنین  تمرین  این  ترافیک.  صداى 
که  چیزى  یا  فرد  روى  بر  تمرکز  با  تواند 
روى  بر  دادن  جهت  تغییر  و  صدا  ایجاد 
بصرى  صورت  به  کند،  می  ایجاد  دیگرى 

انجام شود.

علت بى حوصلگى در محیط کار

هرگاه  دارد.  استعدادى  و  قوت  نقاط  هرکس 
کار  به  شغل مان  در  به  تمامى  ما  توانایى هاى 
اصال  محول  شده  وظیفۀ  است  ممکن  نیاید، 
چالش برانگیز به نظر نرسد. بدتر از همه، ممکن 
است در ارزشمندى  خود براى شرکت تردید کنیم 

و به تدریج انگیزه کارى خود را از دست بدهیم.
مهم است که در تایم کارى حتما استراحتى داشته 
باشید ؛ اما زمانى که شما بیش از حد آزاد هستید، 
نیز مشکل پیش مى آید. زمانى که خیلى بیکار 
هستید، ذهن شما به جاهاى دیگرى منتقل مى 
شود مانند فکر کردن درباره غذا خوردن، مشکالت 
روابط، یا آنچه همسایه تان امروز صبح به شما 
این  اما  اگرچه ذهن شما مشغول است،  گفت 
افکار به دلیل خستگى شما تولید مى شوند.افرادى 
که براى مدت طوالنى در یک موقعیت باقى 
مى مانند، به راحتى احساس گم شدن مى کنند. 
کم کم گیج مى شوید که چه چیزى مى خواهید 
از کارتان به دست آورید. به روال روزانه خود عادت 
مى کنید و به تدریج اشتیاق و عالقه خود را به 
کارتان از دست مى دهید. هنگامى که شما همیشه 
به طور یکنواخت و مدام پرکارى مى کنید، انرژى 
شما براى آن حجم کار کم کم رو به کاهش 
خواهد گذاشت. نتیجه این یکنواختى و فشار کارى 
بر جسم شما چیزى جزء خستگى و فرسودگى 
نخواهد بود. شاید مجبورید در محل کار تمام وقت 
خود را اثبات کنید. چرا که فکر مى کنید رئیس و 
همکاران تان در حال تضعیف شما هستند و توانایى 
و کارایى شما را متوجه نمى شوند. چنین شرایطى، 
موجب ایجاد استرس شغلى شدید در شما خواهد 

شد.

روغن زیتون خواص ضد التهابى دارد

روغن زیتون داراى خواص ضدالتهابى و آنتى 
اکسیدانى است و براى درمان بواسیرهاى خارجى 
مورد استفاده قرار مى گیرد. این روغن به افزایش 
االستیسیته عروق خونى کمک کرده و باعث 

کاهش التهاب و کاهش اندازه عروق خونى کانال 
چایخورى  قاشق  یک  روزانه  مقعد مى شود. 
روغن زیتون مصرف کنید. این ماده به کاهش 
التهاب کمک کرده و عملکرد سیستم دفع ادرار 

را بهبود مى بخشد.

مهم ترین خواص میوه گل نسترن

میوه گل نسترن ضد درد، ضد اسهال، ملین، 
ادرارآور، کاهش دهنده قند خون، مسهل،  مقوى 
اعصاب و ضد کرم و طبع آن گرم و خشک 

است. 

سرشار از ویتامین ث است و میوه خشک آن 
را بیش از یک سال نمى توان نگه دارى کرد.در 
دوران نقاهت از دم کرده میوه این گیاه استفاده 
از  دندان  درد  و  لثه  ناراحتى هاى  براى  شود. 

جوشانده این گیاه مزمزه شود.

درمان پوکى استخوان به کمک شنبلیله

علت شیوع پوکى استخوان در زنان پس از سنین 
در  استروژن  هورمون  میزان  کاهش  یائسگى، 
بدن است؛ زیرا استروژن به جذب کلسیم کمک 
شایانى مى کند و با کاهش یافتن این هورمون، 

بنابراین  مى شود  کم  استخوانى  کلسیم  تراکم 
پوکى استخوان در زنان یائسه بروز پیدا مى کند، 
فیتواستروژن ها که مواد گیاهى سرشار از استروژن 
هستند مانند شنبلیله، رازیانه و تخم کتان نقش 

موثرى در درمان پوکى استخوان دارند.

خواص چاى جعفرى براى تورم پا

محققان به تاثیر شگفت آور و شفا بخش چاى 
جعفرى پى بردند. چاى جعفرى بهترین راه حل 
براى پاهاى متورم است. این نوشیدنی یک ادرار 
آور طبیعى است که خواص درمانى زیادى داشته 

و در بهبود سالمتی موثر است. جعفرى بر خالف 
سایر مواد ادرارآور سرشار از پتاسیم بوده و در 
بهبود عملکرد همه اندام مفید است. مى توانید 
روزانه مقداري از این سبزي مفید را بدون هیچ 

گونه عوارض جانبى مصرف کنید.

نرم کننده سینه و رفع التهابات گلو

قدومه گیاهى است که داراى گل هاى کوچک و 
زرد رنگ مى باشد. 

سینه،  نرم کننده  عنوان  به  عمدتاً  قدومه  از 
مى شود.  استفاده  ملین  و  سرفه  برطرف کننده 

یکى از خواص قدومه شیرازى درمان سرفه هاى 
خشک و خونى است. براى بازشدن صدا براى 
از  مقدارى  گلو،  التهابات  رفع  و  آواز  خواندن 
قدومه را در آب جوش و کمى نبات دم کرده و 

جرعه جرعه مصرف نمایید.

شما مى توانید صبحى پر انرژى را با نوشیدن این دمنوش آغاز کنید و یا اوقات عصرگاهى تان را با این 
دمنوش خوش طعم، دل انگیزتر و خستگى تان را به در کنید.

ترکیبات: برگ نعناع، دانه رازیانه، زنجبیل خشک
طرز تهیه: 2 قاشق چاى خورى برگ نعناع را با یکدیگر ترکیب کنید و نصف قاشق چاى خورى دانه 
رازیانه و همچنین مقدار خیلى کمى هم زنجبیل خشک شده را در چاى صاف کن بریزید؛ در یک فنجان 
داراى آب جوش بگذارید تا براى 5 دقیقه دم بکشد. این دمنوش به سادگى معده درد شما را تسکین 

مى بخشد.

روغن شترمرغ حاوى اسیدهاى چرب ضرورى نظیر امگا 3، 6، 9 و نیز برخى ویتامین ها و اسیدهاى آمینه 
است که در حفظ سالمت و طراوت پوست بدن انسان تاثیر به سزایى دارد.ترکیب اسیدهاى چرب موجود 
در روغن شترمرغ شباهت بسیار زیادى به اسیدهاى چرب موجود در پوست انسان دارد و حتى مولکول 
هاى آن کوچکترند و نقطه ذوب آن ها پایین است، لذا سرعت نفوذ آن به پوست انسان بسیار باالست و 
بر خالف سایر کرم هاى پوستى رایج، منافذ پوستى را مسدود نمى کند. این خصوصیات موجب شده تا از 
روغن شترمرغ براى تولید انواع محصوالت آرایشى بهداشتى نظیر لوسیون ها، شامپو ها، کرم ها و صابون 

ها استفاده گردد. البته از روغن خالص شترمرغ نیز مى توان به صورت موضعى استفاده نمود.

تاثیر روغن شترمرغ بر شادابى پوستدمنوش تسکین درد معده

طبیعى است که بر اساس حرف هاى دیگران تصورتان از 
آدم ها را شکل دهید، اما این کار را نکنید. مغز ما طراحى 
شده است تا این گونه ارزیابى ها را انجام دهد. اما به چالش 
کشیدن این ارزیابى ها دست خود شماست. به این تصورات 
اجازه ندهید ثابت و بى تغییر باقى بمانند. به این فرد جدید 

فرصتى بدهید تا ثابت کند تصور شما اشتباه است.
ذهن خود را باز نگه دارید. شما نمى دانید چه متغیر هاى 
دیگرى ممکن است بر قضاوت آن ها تأثیر بگذارند. تالش 
کنید افراد و رفتارشان را هدفمندانه تحت نظر بگیرید. نه 

فقط این که رفتارشان با شما چگونه است، بلکه رفتارشان 
با دیگران را نیز در نظر داشته باشید. هنگامى که اجازه 
بگذارند،  تاثیر  شما  نظرات  بر  دیگران  نظرات  ندهید 
مى توانید با کسانى که قبال هیچ شانسى براى برقرارى 
ارتباط با شما نداشته اند، روابط محکمى بسازید. شما قادر 
به ساختن تصورات خود و تصمیم گیرى براى این هستید 

که چه کسى ارزش بودن در زندگى شما را دارد.
این طرز تفکر مطمئنا یک شبه درست نمى شود اما مى توان 
با رسیدن به این باور که مغز همیشه انتخاب درستى ندارد 

آغاز کرد. بنابراین دفعه  بعد که شخص جدیدى را مالقات 
کردید یا با فرد ناشناخته اى مصاحبه داشتید از خودتان 
بپرسید آیا دلیل محکمى براى این روش قضاوت دارید یا 
بر اساس فرضیه هاى ذهنى خود تصمیم گرفته اید؟ شاید 
متوجه شوید در اولین برخورد یکى از مهم ترین مشخصات 
طرف مقابل که او را به انتخاب خوبى تبدیل مى کند، نادیده 
گرفته اید. در نهایت مى توان گفت شانس همان موردى 
است که قضاوت را راحت تر مى کند و زمانى اتفاق مى افتد 

که به دیگران فرصت دیده شدن بدهید.

آدم ها را با تصور دیگران قضاوت نکنید

پنجشنبه  3 بهمن  1398 * شماره  4552
4

شماره 4552                        

9425
6543

9
75

12
48

1
4376

5927
سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 

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

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

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

317692485

564178392

982534716

451927863

679813524

238456179

196745238

843261957

725389641

جدول سودکو

یاد یاران

(شهید على اکبر اسماعیلى، فردوس):  چند روزى که در دنیا هستید گول و فریب جاه و مقام دنیا را نخورید و برق دنیا و مادیات شما را فریب ندهد. براى آخرت و دنیاى ابدى خویش فکرى 
بردارید تا در آن سراى ابدى به بهشت رضوان راه یابید ... ما امانتى هستیم در دست خدا تا در این دنیا کار صالح انجام دهیم و خود را سعادتمند کنیم و در آخرت پاسخگوى آن باشیم.

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

0915   866   8002 

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

زمینى به مساحت هزار مترمربع 
واقع در جنب جایگاه سوختى 

کارکنان دولت داراى سند 
ششدانگ (مربوط به تعاونى 
مصرف نهضت سواد آموزى)
 به قیمت 75 میلیون تومان

 به فروش مى رسد.
 09153624915

ـى
شــ

فرو

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

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

        دیوار برشى، مخازن 

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

09151632150

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

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

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

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

یک شرکت راهسازى به یک نقشه بردار 
جهت کار در نایبند طبس نیازمند است . 

09155623441 یم
ند

ازم
نی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحى
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحى    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

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

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایى اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - على برگى

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.
تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 
 09157563875 
 09368990722 - سعدى

نقاشى ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز    

09156655054 - مهدى برگى
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واحد  ریالی  میلیون   500 *خسارت 
مرغداری در پی بارش برف

* معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان: مردم با خیال 

راحت لبنیات مصرف کنند.
گرم  کیلو   ۱۷۳ از  بیش  *کشف 
پلیس  مشترک  عملیات  در  تریاک 

نهبندان و سربیشه
* فیلم های مستند مدافعان حرم ایام 

فاطمیه اکران می شود
* ۳۱هزار و ۷۶0 کودک در خراسان 

جنوبی غربالگری بینایی شدند.
*۹ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان 

قاین پلمپ شد.
در  تولیدی  خام  پایش شیر  * طرح 

دامداری های خراسان جنوبی اجرا شد.
* ۳5 خانوار عشایری سربیشه با ۲۲ پنل 
خورشیدی از نعمت برق  برخوردار شدند.

اخبار کوتاه

 ۵۲ برنامه فرهنگی 
و هنری برای دهه فجر

ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   - خبر  گروه 
اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به این که 
5۲ عنوان برنامه توسط کارگروه فرهنگی 
سالگرد  یکمین  و  چهل  ستاد  هنری  و 
پیروزی انقالب اسالمی خراسان جنوبی در 
دهه فجر امسال پیش بینی شده، گفت: ۶ 
برنامه به صورت شاخص در دهه فجر ۹۸ 
برگزار می شود. ناصر نبی زاده به برگزاری 
ایام دهه فجر  شب شعر سردار دل ها در 
و  فجر  فیلم  جشنواره  گفت:  و  کرد  اشاره 
نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر همزمان 
با تهران در استان نیز برگزار می شود. وی 
فجر  شعر  جشنواره  هشتمین  برگزاری  از 
و  داد  خبر  خوسف  شهرستان  در  استانی 
گفت: اجرای نمایش به صورت خاص ویژه 
شهدای مقاومت و شهید سردار سلیمانی و 
برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و 
عکس کویر زندگی در شهرستان طبس از 

جمله این برنامه هاست. 

وقف، 10زندانی استان را آزاد کرد

تسنیم- معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال از محل موقوفات ۱0 زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند.حجت االسالم اسماعیل مختاری در جمع خبرنگاران 
افزود: طرح آزادی زندانیان غیر عمد از جمله طرح های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی است که استفاده از این ظرفیت مورد توجه است.وی با اشاره به ثبت 55 
وقف جدید از ابتدای امسال گفت: شهرستان سربیشه با ۱4 وقف بیشترین وقف را داشته است و وقف های جدید بیشتر در زمینه نیازهای روز جامعه در زمینه های مذهبی و اجتماعی است.

 واکنش دفتر نماینده ولی فقیه
 به شایعه سازی های انتخاباتی

فارس- دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
و امام جمعه بیرجند، در پاسخ به شایعه سازی های 
انتخاباتی برخی داوطلبان نمایندگی یازدهمین 
اطالعیه ای  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
صادرکرد. در بخشی از این اطالعیه آمده است 
:» با توجه به نزدیک شدن برگزاری انتخابات 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
مورد  در  شایعات  برخی  متأسفانه  اسالمی، 
حمایت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بیرجند از یک کاندیدای خاص در سطح حوزه 
های انتخابیه استان به گوش می رسد.بدینوسیله 
به استحضار مردم شریف استان خراسان جنوبی 
می رساند ،حجت االسالم و المسلمین عبادی 
انتخابات  داوطلبین  نام  ثبت  فرآیند  آغاز  از 
مجلس شورای اسالمی تأکید کردند: “ که هیچ 
مالقات و دیداری با کاندیداها تا پایان انتخابات 
را نخواهند داشت و هرگونه نقل و قول و یا 
خبری مبنی بر حمایت ایشان و یا موضوعاتی 
از این قبیل در زمینه کاندیداهای انتخابات را 

تکذیب کردند.«

نیروی هم افزایی موزه دفاع مقدس استان را می سازد
مقدس  دفاع  موزه  اندازی  راه  خبر-  گروه 
مسئوالن  افزایی  هم  به  جنوبی  خراسان 
محمد  دوم  سرتیپ  دارد.امیر  نیاز  استان 
فهمیده قاسم زاده، جانشین بنیاد حفظ آثار 
آیین  در  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با 
ایثار و شهادت  ترویج فرهنگ  اینکه  بیان 
جزو ضروریات جامعه امروزی است، گفت 
: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در ۱5 
استان کشور فعال شده ، در ۱0 استان هم 
با  امیدواریم  و  شد  خواهد  فعال  فجر  دهه 
همکاری و هم افزایی همه دست اندرکاران 

خراسان  در  زودی  به  فرهنگی  اقدام  این 
جنوبی هم محقق شود.مدیرکل پیشین بنیاد 
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
استان هم با بیان اینکه راه اندازی موزه ها و 
مراکز فرهنگی دفاع مقدس از ماموریت های 
اصلی بنیاد است، گفت: اقداماتی برای زمین 
و فونداسیون مرکز انجام شده و سال آینده 
این مهم تخصیص  به  توجهی  قابل  مبلغ 
در  داد:  ادامه  فخر  یافت.محمدرضا  خواهد 
راستای راه اندازی موزه دفاع مقدس عالوه 
بر وظیفه بنیاد در تمام استان ها استانداران 
و شهرداران کمک کرده اند و از آنجایی که 
ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس به طور 

باید  دارد  پارک  از یک  بیشتر  ارزشی  حتم 
افزود: موزه  گیرد.وی  قرار  ویژه  توجه  مورد 
شکست استکبار در صحرای طبس به موزه 
انقالب اسالمی تهران واگذار شد که در دهه 
فجر سال آینده شاهد افتتاح نخستین  فاز این 
موزه خواهیم بود.وی تصریح کرد: در 4۹ نقطه 
خراسان جنوبی ۱5۳ شهید گمنام آرمیده اند که 
با پشتیبانی دولت اعتبارات خوبی برای ساخت 
یادمان های شهدا جذب شده و تا پایان سال 
جاری تمامی یادمان ها ساخته خواهد شد.در 
ادامه این جلسه از خدمات سه ساله محمدرضا 
فخر قدردانی و غالمرضا فالحی را به عنوان 
مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 

معرفی  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع  های 
شد. جانشین بنیاد حفظ و نشر ارزش های دقاع 
مقدس کشور دردیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان خطاب به وی هم گفت :  خدا را شاکریم 
در خراسان جنوبی حضور آیت اهلل عبادی را 
داریم چون شما خود از افتخارات دفاع مقدس 
هستید و در جنگ حضور داشتید.محمد فهمیده 

قاسم زاده با بیان اینکه خراسان جنوبی نقش 
زیادی در دوران دفاع مقدس داشته و ۲ هزار 
شهید تقدیم انقالب کرده است افزود: در بیرجند 
زمینی مهیا شده که از آن بازدید کردیم تا بتوانیم 
مرکز فرهنگی را ایجاد کنیم. و در خیلی استانها 
کار را مدیرکل با کمک و هدایت استاندار و امام 

جمعه پیش می برند.

تکلیفی برای دهه فجر مسئوالن ؛ پاسخگویی به مردم در مساجد
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مرکز  در  میزخدمت  برگزاری  استاندار، 
از  را  تابعه  های  شهرستان  و  استان 
ا...  ایام  برای  که  برشمرد  هایی  برنامه 
این  به  است.  بینی شده  پیش  فجر  دهه 
جامع،  و  کامل  رسانی  اطالع  با  منظور، 
از  یکی  در  را  میزخدمت  دستگاهی  هر 

مساجد شهر برگزار می کندخوش خبر در 
دهمین جلسه شورای اطالع رسانی استان 
ها  دستگاه  وظیفه همه  کرد:  خاطرنشان 
و  درست  رسانی  اطالع  ایام،  این  در 
ونظام  دولت  اقدامات  درخصوص  بموقع 
است.رئیس شورای اطالع رسانی استان 
در بخش دیگری از سخنانش، انتخابات 

موضوعات  مهمترین  از  را  رو  پیش 
حال  در  گفت:  و  کرد  عنوان   ۹۸ سال 
نظارت،اسامی  محترم  هئیت  حاضر، 
تأیید صالحیت شده  ها را اعالم  کرده 
می  اعالم  بهمن   ۲۲ نهایي   واسامی 
شود.به گفته او بر اساس قانون، افرادی 
را  خود  انتخابیه  حوزه  دارند  تمایل  که 

برگزاری  از  قبل  روز   ۱5 تا  دهند  تغییر 
انتخابات می بایست به حوزه ای که ثبت 
اند، مراجعه کرده  انجام داده  را  نام خود 
اقدام  جایی  جابه  و  تغییر  این  به  نسبت 
شعب  وضعیت  خبردرباره  خوش  کنند.  
از  دوره  این  در  گفت:  استان  رأی  اخذ 
در  رأی  اخذ  شعبه   ۶۷۷ تعداد  انتخابات 

 ۳۳۶ که  شده  بینی  پیش  استان  سطح 
شعبه سیار و ۳4۱ شعبه به صورت ثابت 
رأی  اخذ  ثابت  شعب  بودوتمام  خواهند 
استان تحت پوشش مخابراتي می باشند.

توانمند سازی ۳۳۸ خانوار مددجو در 22 ماه 
یک  منطقه  امداد  کمیته  رئیس  کاری- 
در  نهاد  این  های  فعالیت  درباره  بیرجند 
حوزه زنان گفت: ۳۳۸ خانوار تحت پوشش 
این نهاد  در  سال ۱۳۹۷ و ده ماهه ۱۳۹۸  

حسینی   حمیدرضا  سید  اند.  شده  توانمند 
روز گذشته در کارگروه اجتماعی، فرهنگی 
بیرجند   خانواده شهرستان  و  زنان  سالمت 
حمایت  تحت  خانورا  تعداد  اینکه  بیان  با 

یک  منطقه  امداد  کمیته  موقت   و  دائم 
بیرجند 5 هزار و ۳00  خانوار است، افزود: 
۲ هزار و 5۸0 خانوار زنان سرپرست خانوار 
است. وی  اشاره به برگزاری کارگاه های 

آموزشی  با میانگین 40 ساعت، افزود:  زنان 
سرپرست خانوار و مطلقه، دختران مستعد 
ازدواج،  کودکان، دانش آموزان، مستعدین 
اشتغال و خودکفایی و سالمندان شامل این 
شناسایی  داد:  ادامه  وی   اند.  شده  طرح 
استعدادهای برتر و معرفی زنان و مادران 
نهاد، شناسایی خانواده  این  نمونه توسط 

اقدامات  انجام  و  آسیب  در معرض  های 
به  ارجاعات  با  خانواده  برای  پیشگیرانه 
مراکز تخصصی مشاوره نیز برنامه ریزی 
 ۸5 اجرای  شد:   یادآور  وی  است.  شده 
طرح اشتغال برای زنان سرپرست خانوار 
تومان  میلیون  و500  میلیارد   ۲ مبلغ  به 

نیز انجام شده است. 

یک ماه تا آغاز رقابت جهانی اسکواش در استان 

3باید برای زمین اسکواش بیرجندجونیور
محمودابادی - قرار است مسابقات جهانی 
اسکواش اسفند در بیرجند برگزار شود اما 
بیرجند که  هنوز زمین )کورت( اسکواش 
مجهز و در نوع خود مدرن طراحی شده با 
نام بیرجندجونیور برای این رقابت جهانی  
و  ورزش  کل  مدیر  است.  نشده  آماده 
جوانان اما در برنامه ای جدی قصد دارد 
این سالن را همین ماه به طور کامل آماده 

مسابقات کند. 
در  دوره  سه  المللی  بین  مسابقات  این 
کشور به میزبانی یزد، تهران و اصفهان 
دوره  چهارمین  و  است  شده  برگزار 
جنوبی  خراسان  میزبانی  به  ها  رقابت 

بیرجند  اسکواش  المللی  بین  کورت  در 
شد.رئیس  خواهد  برگزار  ماه  اسفند  در 
با  جنوبی  خراسان  اسکواش  هیئت 
معرفی  در  ورزش  گویای  زبان  به  توجه 
کرد:  نشان  خاطر  استان  های  ظرفیت 
معرفی  در  باید  بزرگ  ظرفیت  این  از 
 ، گردشگری  فرهنگی،  های  ظرفیت 
میراث فرهنگی و صنایع دستی استفاده 

گام  مربوطه  نهادهای  کمک  با  و  کنیم 
خصوص  در  برداریم.غنی  موثری  های 
برای  اسکواش  فدراسیون  های  حمایت 
رقابت  از  دوره  این  میزبانی  واگذاری 
فدراسیون  کرد:  تصریح  استان  به  ها 
پرداخت  پوند  هزار   5 مبلغ  اسکواش 
المللی  بین  مسابقات  که  است  کرده 
خود  به  جهانی  رنکینگ  جونیور  بیرجند 

مسابقات  این  در  ورزشکاران  و  گیرد 
داشت.البته  خواهند  جهانی  امتیاز 
آماده  مسابقات  این  اجرای  ی  الزمه 
که  است  استان  اسکواش  کورت  شدن 
تاکنون ضد و نقیض های زیادی درباره 
مدیرکل  اما  است.  شده  مطرح  آن  ی 
کلمه  تکرار  بار  سه  با  جوانان  و  ورزش 
تکلیف  کورت  این  اتمام  برای  باید  ی 

کرد. مشخص  را  ها  نقیض  و  ضد  این 
کورت   4 اسکواش  سالن  گفت:  عزیزی 
وخراسان  است  مدرن  بسیار  که  دارد 
است  کشور  استان  چهارمین  جنوبی 
با  وی  داشت.  خواهد  سالنی  چنین  که 
جایزه  جهانی  فدراسیون  اینکه  به  اشاره 
مسابقات  این  برای  دالری  هزار   5 ی 
را  مسابقات  این  اهمیت  گرفته  نظر  در 
مورد توجه قرار داد و از هماهنگی ها و 
گفت و گوهایی که با استاندار و معاون 
استاندار در این مورد داشته خبر داد.وی 
این پروژه  تاکید کرد : تالش می کنیم 

پایان برسد. با کیفیت عالی به 
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بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

 تاسیس شرکت پایش صنعت طبس )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1398/10/23 به شماره ثبت 1371 
به شناسه ملی 14008916705 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تامین وسایل حفاظت فردی اعم از کفش ، لباس ، دستکش ، گوشی کار 
و غیره برای کارخانجات ، اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار ، اندازه گیری های زیست محیطی، 
ارت سنجی و تست مخازن تحت فشار، مشاوره در حیطه ایمنی و بهداشت محیط کار و استانداردها درصورت 
 لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، محله فاز 2 امیرالمومنین ، کوچه
 ) )مرادی ( ( ، کوچه فدک 2 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9791797971 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره ابراهیمی به شماره 
ملی 0830005218 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی ابراهیمی به شماره ملی 0839563426 
 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم طاهره ابراهیمی به شماره ملی 0830005218
 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای مرتضی ابراهیمی به شماره ملی 0839563426

 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری طبس )734732(

تاسیس شرکت پردازشگران افرا تک الوند )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/10/23 به شماره ثبت 6141 
به شناسه ملی 14008916192 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه برنامه نویسی و خدمات نرم افزاری و تولید نرم افزار به جز نرم افزار 
فرهنگی و قرآنی و رسانه ای . در صورت 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 مدرس ، کوچه شهید آیت ا... مدرس3 ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک 0 ، طبقه چهارم ، 
واحد شمالی کدپستی 9713856377 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین محزون به شماره ملی 0640204341 دارنده 990000 ریال 
سهم الشرکه خانم سمیه محزون به شماره ملی 0640406262 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه . اعضای 
هیئت مدیره: آقای حسین محزون به شماره ملی 0640204341 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و خانم سمیه محزون به شماره ملی 0640406262 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حسین 
محزون )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )734733(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی طراحان ایده پرداز تک رایین پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5435 و 
شناسه ملی 14006227057 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - آقای علیرضا الهیاری به شماره ملی 0651849969 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم راحله 
لطفی به شماره ملی 3621391037 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نوح الهیاری به شماره ملی 
5239645574 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم راحله لطفی 
به شماره ملی 3621391037 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای خانم راحله لطفی 

)مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )735088(

 با تخفیف استثنائی 
 از 2۸ دی ماه تا ۱۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند ، مفتح ۲۹ )سجاد ۶(، پالک ۶۸

تلفن:  0۹1۵۷۲3۹۶11

آگهی تغییرات شرکت نگین حامی شهر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 156 و شناسه ملی 14007168279 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موجب گواهی بانکی به شماره 15/1490/2/31 مورخ 1398/10/01 بانک صادرات شعبه خضری 
مبلغ 109000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 110000000ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 110000000 ریال منقسم به 11000 سهم 10000 ریالی با نام که کال نقدی می 
باشد.2 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، پخش، خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلیه محصوالت کشاورزی و نهاده های دامی و ارائه خدمات و تامین نیاز تولیدکنندگان کشاورزی و بومی و جمع آوری شیر دامداران پس از اخذ مجوزهای 

الزم در صورت ضرورت قانونی. ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیمبلوک )732676(

افزایش ۵0 درصدی سودجویی های 
اینترنتی از مردم  درمیان

شهرستان  انتظامی  -فرمانده  وسیما  صدا 
درمیان در نشست خبری با اشاره به افزایش 
شهرستان  در  اینترنتی  جرایم  درصدی   50
درمیان گفت:  با وجود توصیه ها و هشدار های 
افزایش  شاهد  رسانه ها  و  پلیس  متعدد 
کالهبرداری های تلفنی هستیم که مردم باید 

بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.

حوزه تاثیرجشنواره تاالب
 نهبندان بیشتر می شود 

امور اجتماعی و  گروه خبر - مدیرکل دفتر 
فرهنگی استانداری گفت: هر سال جشنواره 
مجسمه های نمکی در تاالب کجی نهبندان 
برگزار می شود اما باید متنوع تر از سال های قبل 
باشد و فقط به مجسمه سازی بسنده نشود.
بهاری در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی 
استان افزود: با ایجاد بازارچه های صنایع دستی و 
تولیدات بومی و محلی در حاشیه این جشنواره، 
کرد.احمد  کمک  منطقه  رونق  به  می توان 
کاشانی مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار 
هم در این نشست گفت: باید در وب سایت 
الکترونیکی جشنواره مجسمه های نمکی سایر 

مسیرهای گردشگری نیز معرفی شود.

 رقابت 1۶ تیم در رویداد تولید 
محتوای مجازی استان 

بسیج  مجازی  فضای  سازمان  مسئول 
رویداد  اولین  کار  به  آغاز  از  خراسان جنوبی 
فعاالن  دیجیتال  محتوای  تولید  رقابتی 
فضای مجازی بسیج استان خراسان جنوبی 
با حضور ۱۶ تیم برگزیده خبر داد.به گفته 
محور  سه  در  تیم ها  این  رضایی  سجاد 
تولید بازی های موبایلی، اپلیکیشن موبایلی 
و انیمیشن موبایلی شرکت می کنند که در 
سطح اولیه استانی، برگزیدگان معرفی و به 
معاون  شد.  خواهند  اعزام  کشوری  مرحله 
بسیج  مجازی  فضای  سازمان  آموزشی 
گفت:  مراسم  دراین   هم   مستضعفین 
اتفاقی کم نظیری در  برگزاری این رویداد 
تولید  شاهد  آن  نتیجه  در  که  است  کشور 
محتواهای زیادی در فضای مجازی خواهیم 
بود.حامد فروزان روز افزود: با توجه به پیشینه 
علمی این استان از جوانان خراسان  جنوبی 
انتظار داریم در زمینه بازی، انیمیشن، سواد 
رسانه ای و تولید محتوا در فضای مجازی و 
حوزه فناوری اطالعات در آینده نزدیک شاهد 
معرفی چهره های جوان ملی به کشور باشیم.
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 امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:

ُکْم اِْکراما لَِحالئِـلِِهْم اِنَّ اَْکَرَمُکْم ِعنَْدا... اََشدُّ
گرامى  ترین شما نزد خداوند، کسى است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.

(وسائل الشیعه : ج 15 ، ص 58 ، ح 6)

زمان پرداخت یارانه حمایت
 معیشتى مشموالن جدید اعالم شد 

تسنیم- سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن 
کمک حمایت معیشتى گفت: در صورتى که 
سرپرستان خانوارى که در لیست یارانه بگیران 
بسته  دریافت  متقاضى  اما  نبودند  نقدى 
 10 شوند  یارانه  مشمول  هستند،  حمایتى 
کرد.  خواهند  دریافت  را  خود  یارانه  بهمن 
از  پس  که  افرادى  درباره  میرزایى همچنین 
یکم بهمن ثبت درخواست مى کنند، گفت: به 
این افراد نیز در صورتى که مشمول شوند از 

10 اسفند یارانه پرداخت مى شود.

عرضه اولیه چهار شرکت
 جدید در بهمن ماه 

معاون  اروجى،  افسانه  به گفته  نیوز-  تجارت 
فرابورس، به احتمال بسیار زیاد چهار شرکت 
جدید در بهمن ماه امسال در فرابورس عرضه 

اولیه خواهند شد. 

دنیا شاهد سقوط دالر خواهد بود 

سال  در  طال  مرکزى  بانک هاى  خبرآنالین- 
رکورد  به  را  خود  طالى  ذخایر  میزان   ،2019
374.1 تن رساندند که این تغییرات غیرمنتظره، از 
نظر بسیارى از تحلیل گران به عنوان حرکتى براى 

حذف دالر در نظر گرفته مى شود.

احتمال افزایش یارانه نقدى
 به 75 هزار تومان 

رئیسه  هیئت  عضو  فراهانى  امیرآبادى 
مجلس پیشنهاد داد:  26 هزار میلیارد تومان 
باقى مانده از درآمد حاصل از افزایش قیمت 
بنزین میان 78 میلیون نفر توزیع و یارانه هر 
بیشتر شود. در صورت  تومان  فرد 30 هزار 
هر  نقدى  یارانه  پیشنهاد  این  با  موافقت 

ایرانى 75 هزار تومان مى شود.

همتى: ذخایر ارزى نسبت 
به یک دهه گذشته بى سابقه است

همتى رئیس بانک مرکزى گفت: ذخایر ارزى ما 
نسبت به یک دهه گذشته بى سابقه است، ولى این 
مقدار را وارد بازار نخواهیم کرد، زیرا این ذخایر 

راهبردى کشور و پشتوانه بانک مرکزى است.

روحانى: رضایت خاصه و یک جناح 
و قوم ما را به جایى نمى رساند  

روحانى با بیان اینکه رضایت خاصه و رضایت 
یک جناح و قوم ما را به جایى نمى رساند و باید 
رضایت عامه مردم را مدنظر قرار دهیم و بر این 
اساس اقدام و حرکت کنیم، گفت: مردم به خوبى 
بدانند که امروز و فردا راى و نظر آنها حاکم است ،
بى تردید اگر از عملکرد فردى ناراضى بودند در 
انتخابات بعدى مى توانند جبران کنند و در چنین 
بود. روحانى  امیدوارتر خواهند  آینده  به  حالتى 
گفت: اگر کسى کالم، سخن و مصوبه اش به 
یک تنش غیرضرورى تبدیل شود باید به مردم 
پاسخگو باشد و اگر قوانین و مقرراتى تصویب 
بانکى و مالى کشورمان را  مى شود که رابطه 
با دنیا دچار مشکل مى کند باید در مقابل آن 

مسوول بوده و به مردم جوابگو بود.

واکنش آیت ا... جنتى به انتقادات 
روحانى: موجب یاس مردم نشوید  

آیت ا... جنتى دبیر شوراى نگهبان با گالیه از 
اظهارات اخیر رئیس جمهور نسبت، متذکر شد: 
در شرایط فعلى، کشور نیاز به آرامش و امید 
آفرینى دارد و آقاى رئیس جمهور نباید اظهاراتى 
داشته باشد که خداى نکرده افکار عمومى را 
نگران کند یا موجب یاس مردم و مورد سوء 

استفاده دشمنان قرار گیرد.

ترکان: کارآمدى دولت معادل 
کارآمدى واعظى و نوبخت است 

دوم  دولت  کارآمدى  درخصوص  ترکان  اکبر 
وزرا سلیقه  بعضى  اینکه  به  اشاره  با   ، روحانى 
هایى که دارند بیشتر به واعظى نزدیک است تا 
رئیس جمهور، گفت: کارآمدى این دوره نیز معادل 

کارآمدى واعظى و نوبخت محسوب مى شود.

تکذیب پایان و بسته شدن پرونده 
رسیدگى به لوایح FATF در مجمع 

در  تشخیص  مجمع  عضو  صدر،  محمد  سید 
واکنش به خبر پایان مهلت قانونى یک ساله این 
مجمع براى بررسى FATF، اظهار کرد: «چنین 

مساله اى در مجمع مطرح نشده است.»

شوراى نگهبان نشان داده نظارتش 
بیشتر شامل اظهارنظرها مى شود

على مطهرى درباره نظارت شوراى نگهبان بر 
این  نتیجه  نمایندگان در طول 4 سال گفت: 
درخواست آقاى کدخدایى این است که مجلس 
از آنچه که امروز هست ضعیف تر شود و قادر 
به اظهار نظر آزاد نباشد، خصوصاً که شوراى 
نگهبان تاکنون نشان داده است که نظارت او 

بیشتر شامل اظهارنظرها مى شود.

 نمى شود همه ناحق باشند
 و فقط شوراى نگهبان، حق

از  انتقاد  با  اى  مصاحبه  در  واعظى  محمود 
اگر رد صالحیت ها   : شوراى نگهبان گفت 
بر اساس قانون باشد و کسى که تخلف کرده 
است، رد صالحیت شود، دولت به هیچ وجه 
نسبت به این رد صالحیت ها مطلبى ندارد 
اما گزارش هایى که ما از نمایندگان مجلس و 
برخى نامزدها دریافت کرده ایم، این گونه نیست. 
به طور مثال، عده اى رفتند و با شوراى نگهبان 
صحبت کردند و به آنها گفته شد که «شما از 
برجام و دولت حمایت کرده اید، به همین دلیل 
رد صالحیت شده اید». این به معناى مخالفت 
با تفکر و اندیشه اى است که 24 میلیون نفر 
به این اندیشه رأى داده اند. آیا برجام باید تبدیل 
به نقطه ضعف براى ردصالحیت شود؟ چنین 
گزارش هایى وجود دارد. به عنوان مثال، نماینده 
مردم رشت به این علت رد صالحیت شده 
است؛ با خود ایشان صحبت کنید. نمى شود 
همه ناحق باشند و فقط سخنگوى شوراى 
نگهبان، حق باشد. تا االن هرکسى در هر جایى 
انتقاد کرده، ایشان جواب داده، حتى جواب آقاى 
الریجانى را هم داده است. همواره دو تفکر در 
کشور وجود داشته است؛ یک تفکر که سردمدار 
آن مقام معظم رهبرى بوده اند. ایشان همواره 
به دنبال برگزارى پرشور انتخابات با مشارکت 
حداکثرى مردم بوده اند اما تفکر دیگرى نیز 
وجود دارد که مى گوید «مهم نیست چند درصد 
مردم در انتخابات شرکت مى کنند بلکه مهم 
این است که نتیجه انتخابات چه باشد»صحبت 
دولت روشن است. ما باید انتخابات حداکثرى 
و پرشور برگزار کنیم؛ این موضوع مشکالت 

داخلى و بین المللى ما را حل مى کند.

با اشاره به جزئیات  عباسعلى کدخدایى 
پرونده یکى از نمایندگان رد صالحیت 
شده با استناد به گزارش مراجع رسمى 
گفت:  تخلفاتى از این فرد گزارش شده که 
یکى از آن، دخالت در امور اجرایى با تهدید 
محلى  مسئوالن  و  مدیران  از  شمارى 
شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.

البى کردن و کارچاق کنى
 در حوزه هاى اقتصادى

وى، تالش براى تبرئه متهمان در حوزه 
قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده دانست 
و افزود: وقتى این نماینده از چنین فردى 
حمایت و کارش را پیگیرى مى کند سبب 
بروز مسئله براى دستگاه هاى ما مى شود؛ 
البى کردن و کارچاق کنى در حوزه هاى 
اقتصادى با همکارى شرکت ها و نهادهاى 
دارد. وجود  که  است  مسائلى  مختلف، 

سوء استفاده از موقعیت نمایندگى 
وى نمونه هاى دیگر تخلفات نمایندگان 
رد صالحیت شده را شامل رانت خوارى 
و سوء استفاده از موقعیت نمایندگى و 
خرید چند هکتار از اراضى مرغوب در 
یک محل برشمرد.کدخدایى گفت: در 

این تخلف، نمایندگان از یک سو این 
زمین ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه 
و گردشگرى مى گیرند و از سوى دیگر، 
پیگیرى مى کنند تا با زد و بندهاى مالى، 

تسهیالت بانکى دریافت کنند.

تخلفات مالى سنگین
 مورد تایید همه نهادها!

تخلفات  این ها  کرد:  تصریح  وى 
مالى بسیارى دارند که نه فقط مراجع 
رسمى ما که حتى مراکز اجرایى مانند 
دیگر  و  مرکزى  بانک  استاندارى ها، 
نهادها که مسئولیت کارها را بر عهده 
دارند گزارش مى کنند که فالن نماینده، 
پیگیرى هاى غیر قانونى دارد. کدخدایى 
در عین حال گفت: البته اکثر نمایندگان، 
و صالحى هستند  شایسته  انسان هاى 
وظیفه  ایفاى  قانون،  چارچوب  در  که 
شهروند  عنوان  به  هم  ما  و  مى کنند 
سپاسگزاریم و از زحماتى که در مقاطع 
مختلف در دفاع از منافع ملى و حقوق 

مردم انجام دادند تشکر مى کنیم.
عنوان  به  نگهبان  شوراى  در 

مجرى قانون اظهارنظر مى کنیم
اندکى  تعداد  اگر  قطعاً  کرد:  تأکید  وى 

در  ما  و  دارند  نمایندگان، مشکالتى  از 
شوراى نگهبان، نه بنابر سلیقه و میل 
شخصى بلکه به عنوان مجرى قانون 
درباره صالحیت شان اظهار نظر کنیم، 
این ها هیچ شائبه اى براى کلیت مجلس و 
نمایندگان ایجاد نمى کند.کدخدایى افزود: 
متأسفیم گاهى برخى نمایندگان اقداماتى 
مى کنند که ما بر حکم قانون، ناچاریم 
اظهارنظر کنیم،  درباره صالحیت شان 
اما چاره اى نیست؛ مگر اینکه قانونگذار، 
شوراى نگهبان را معاف کند و بگوید این 

وظیفه را انجام ندهد.

عدم التزام به اسالم ،
 رد مسلمان بودن نیست!

وى افزود: بند 1 ماده 28 قانون انتخابات 
مربوط به التزام نداشتن به اسالم است 
که گاهى اوقات براى آن تفاسیر مختلفى 
به  بند  این  که  حالى  در  مى کنند  ارائه 
چند  یا  یک  به  نداشتن  التزام  مفهوم 
حکم از احکام و موازین اسالمى است 
مسلمان  داوطلب،  اینکه  مفهوم  به  نه 
داوطلبى  کرد:  اضافه  نیست.کدخدایى 
مرتکب  اما  باشد،  مسلمان  مى تواند 
جرم یا گناهى نیز شده باشد؛ اگر فردى 

مرتکب گناه شود حتى در احکام شرعى، 
به او نمى گویند که مسلمان نیست بلکه 
مى گویند به حکمى از احکام اسالم ملتزم 
نبوده است.کدخدایى اضافه کرد: بنابراین 
کسى که از نظر ما سوء استفاده اقتصادى 
دارد و این سوء استفاده اش در محکمه به 
اثبات نرسیده، اما براى ما ثابت شده است؛ 
به استناد بند 1 ماده 28 قانون انتخابات، 

صالحیتش تأیید نمى شود.

دیدگاه ما و محکمه متفاوت است
وى تأکید کرد: به عنوان نمونه اگر کسى 
باشد  داشته  شرعى  نامتعارف  ارتباطات 
ممکن است به محکمه برود و تبرئه شود، 
اما اگر همین ارتباطات نامتعارف براى ما به 
اثبات برسد؛ کافى است تا اعالم کنیم که 

آن فرد، التزام به اسالم ندارد.

ردصالحیت ها ؛ از ارتباطات غیرمتعارف تا حمایت از قاچاقچیان!

در  نوشت:  بروکینگز در مطلبى  رسانه 
حفاظت  براى  واشنگتن   ،1988 سال 
از نفتکش هایى که از تنگه هرمز عبور 
مى کردند مستقیما در جنگ دخالت کرد 
که حاصل آن یک جنگ دریایى اعالم 

نشده بود که در آن نیروى دریایى ایران 
به شدت آسیب دید و یک هواپیماى 
غیرنظامى ایران با 290 مسافر از جمله 
66 کودك توسط ناو آمریکایى سرنگون 
دو سربازان  قاآنى هر  و  شد. سلیمانى 
صفرى بودند که در جنگ ایران و عراق 
ارتقاى رتبه یافته و به مقام فرماندهى 
سپاه رسیدند. آنها حرفه خود را در جنگ 
کردند.  انتخاب  آمریکا  و  عراق  علیه 
سپاهیان همچنین این شانس را داشتند 

که پس از اشغال عراق از سوى غرب، 
این کشور را از یک دشمن به یک متحد 
ایجاد  در  سلیمانى  ژنرال  کنند.  تبدیل 
شبکه گروه هاى شیعه اى که با اشغال 
عراق و سپس با داعش مبارزه مى کردند 

نقش مهمى ایفا کرد. 
راهبردى  پاداش  بر  سپاه  و  ایرانى ها 
خود یعنى عراق متمرکز هستند. دولت 
در  سال  سه   مدت  به  ترامپ  دونالد 
برابر عراق سوءمدیریت داشته و هرگز 

با یک نخست وزیر عراقى دیدار نکرده 
است. تهران مى داند که اخراج آمریکا 
و  ایران  روى جنگ  به  را  در  عراق  از 
علیه  موشکى  حمالت  مى بندد.  عراق 
عین االسد، مهمترین پایگاه نیروهاى 
آمریکایى در عراق، کامال حساب شده 
که  است  پایگاهى  االسد  عین  بود؛ 
ترامپ به آنجا رفت و نشان داد که این 
پایگاه چه اهمیت ویژه اى براى او دارد و 

او بر این پایگاه تمرکز کرده است.

حمله حساب شده ایران به عین االسد

زمــان :
 از 4 بهمن ماه به مدت پنج شب  

از 30 : 18 الى 30 : 19
 ساعــت

مکان : هیئت حسینى 
خیابان انقالب
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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

طرف قرار داد با تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه اي، با باالترین رتبه در حوزه فناوري 
اطالعات و امور مالی بازرگانی در استان خراسان جنوبی، با 17 سال سابقه آموزشی 

  مجتمع آموزشی پادمیرا 

آدرس : مدرس 15 - پالك 17

“آموزش مهارت را به ما بسپارید”

تلفن تماس : 32239440 -32228023

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 
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  0935 750 9464 -0915  361 3797
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