
سرمقاله

شنبه 5 بهمن 1398 *29 جمادى االول 1441 *25 ژانویه 2020    روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4523

*  رجب زاده

اصلح شناسی
در غوغا

چهار  هر  که  روندى   ، انتخابات 
و  شود  مى  تکرار  بار  یک  سال 
براى کرسى هاى محدودش در 
مجلس شوراى اسالمى یا ریاست 
را  نامحدودى  تعداد  جمهورى 
دچار حس تکلیف مى کند تا پا به
عرصه اش بگذارند وکارى انجام 
دهند کارستان؛ بسیارى براى خود 
تامین  براى  شمارى  انگشت  و 
خواست مردم ، این شناختى است 
که تجربه ... مشروح در صفحه 2 5اعتراض معیشتى 26 هزار نفر در استان5نقشه موزه بین المللى استکبار ستیزى2 تسهیالت اشتغالزایى  خراسان جنوبى زیر ذره بین نظارت

توسعه« بند دره»  در ایستگاه آخر
پاداش برای مشترکان کم مصرف  برق و گاز خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان خراسان جنوبى از پرداخت پاداش به مشترکانى که مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند، خبر داد. به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق خراسان جنوبى، مهندس مهدى دادگر با 
بیان اینکه این اقدام توسط وزارتخانه هاي نفت و نیرو براي ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان صورت گرفته است، اظهار کرد: طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرماي هوا و افزایش مصرف انرژي در کشور 
اجرایی می شود. وى با تاکید بر اینکه مشترکانى که نسبت به دوره مشابه قبل، مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفى خواهند شد، افزود: با توجه به برودت هوا و نیاز به صرفه جویى در مصرف انرژى 
الزم است مشترکان برق و گاز مشارکت فعاالنه اى در این طرح داشته باشند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان با بیان اینکه بخش عمده سوخت نیروگاه ها از گاز طبیعى است، خاطرنشان کرد: به منظور افزایش پایدارى شبکه و 

جلوگیرى از قطع برق، مشترکان گرامى نسبت به کاهش 20 درصدى مصرف برق و گاز از امروز تا دو هفته آینده همکارى کنند. مهدى دادگر بیان کرد: با مصرف صحیح برق مى توان در مصرف گاز نیز صرفه جویى کرد. وى به راه هاى ساده صرفه جویى و مدیریت مصرف برق 
و انرژى اشاده کرد و گفت: استفاده بیشتر از نور طبیعى، خاموش کردن المپ هاى اضافى، تنظیم سیستم هاى گرمایشى در دماى آسایش و جلوگیرى از هدررفت انرژى از جمله اقدامات و راهکارهاى صرفه جویى در مصرف برق و انرژى است.  مدیرعامل شرکت توزیع نیروى 

برق استان از مشترکان برق و گاز خواست با انجام راهکارهاى مدیریت مصرف انرژى عالوه بر صرفه جویى ، صنعت برق را در ارائه خدمات به تمامى هم میهنان عزیزمان در جاى جاى ایران عزیز اسالمى یارى رسانند.

جناب آقاى مهندس اسد ا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت

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

که نشان از لیاقت، پشتکار و توانمندى شما مى باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده، موفقیت و سربلندى تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهدى زاده – شرکت راه و ساختمان فانوس راه شرق 

جناب آقاى مهندس اسد ا... جالل زاده
با کمال ارادت و امتنان انتصاب جناب عالى را به عنوان

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

 که بیانگر شایستگى، تعهد و لیاقت شماست تبریک و تهنیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند بى همتا موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

شرکت راه گستران قاینات – على سلطانپور

جناب آقاى مهندس محمدرضا مومن زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به عنوان

سرپرست شعبه یک تامین اجتماعى بیرجند 
که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگى و توانمندى تان

 مى باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندى و موفقیت
 روز افزون شما را از ایزد منان خواستارم.

شیبانى

جناب آقاى مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت

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

 که موید حسن سابقه، توانایى و تجارب ارزشمند شما مى باشد 
تبریک عرض نموده، دوام توفیقات و سالمتى شما را 

از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
انجمن صنفى شرکت هاى حمل و نقل کاالى بیرجند 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى به شماره فراخوان
2098003726000001 

اداره کل استاندارد خراسان جنوبى در نظر دارد: عملیات تکمیلى ساختمان معاونت مرزى ماهیرود را 
 www.setadiran.ir از طریق مناقصه عمومى از بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس
به شماره فراخوان 2098003726000001 به شرکت هاى داراى صالحیت پیمانکارى حداقل 

رتبه 5 واگذار نماید.
موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان معاونت مرزى ماهیرود

زیربنا: حدود 494 مترمربع     مدت اجراي کار: 12 (دوازده) ماه شمسى
دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از تاریخ 1398/11/05 تا 1398/11/12 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) قابل دریافت مى باشد.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادها: حداکثر ساعت 13:00 روز پنجشنبه 1398/11/24 می باشد.
بازگشایى پاکات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1398/11/27 در محل سالن کنفرانس اداره کل 

استاندارد  خراسان جنوبى
* تمامى مراحل دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و... صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

مى باشد و پیشنهادات خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومى اداره کل استاندارد خراسان جنوبى 

 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى بدون ارزیابى کیفى –  نوبت اول
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: مناقصه هاى عمومى به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد) برگزار نماید:

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه اجراى ابنیه فنى محورهاى روستایى 98/109
فهرست بهاء  راه ، باند فرودگاه5,359,143,977 ریال3 ماهشهرستان نهبندان

268,000,000 ریال و زیر سازى راه آهن سال 1398 

مناقصه اجراى ابنیه فنى محورهاى روستایى 98/110
فهرست بهاء  راه ، باند فرودگاه7,454,068,829 ریال3 ماهشهرستان طبس

373,000,000 ریال و زیر سازى راه آهن سال 1398 

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذارى و به صورت فیزیکى تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکى معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى ب- فیش بانکى واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به 
نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکى باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و براى 
سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران: جهت مناقصه هاى فوق پیمانکاران حقوقى داراى حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابرى و داراى گواهى معتبر صالحیت ایمنى انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و 
داراى ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه مى باشند. تاریخ انتشارمناقصه هاى فوق در سامانه  98/11/06  مى باشد. مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه هاى فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 
روز یکشنبه 98/11/06  لغایت ساعت 13/30 روز پنجشنبه 98/11/10 مهلت زمانى ارائه پیشنهاد مناقصه هاى  فوق : ساعت 13/30 روز پنجشنبه تاریخ 98/11/24 زمان بازگشایى پاکت مناقصه 
هاى فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/26 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت ها : خراسان جنوبى - بیرجند- خیابان غفارى- نبش غفارى 25 - اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى - شماره تماس : 9-32342137-056 کدپستى : 9717833115   
متقاضیان مى توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان خراسان جنوبى به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبرى و پشتیبانى سامانه : 41934 - 021     دفتر ثبت نام مرکزى : 88969737 -021 

آگهى مزایده عمومى فروش 15 دستگاه خودروى سوارى 
به شماره 1098004290000001

دادگسترى کل استان خراسان جنوبى در نظر دارد: تعداد 15 دستگاه خودروى سوارى 
مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 

1098004290000001 را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه : 1398/11/1 ساعت 7/30

عبادى  شهداى  بلوار  ابتداى   - بیرجند  شهرستان   - جنوبى  خراسان  استان  بازدید:  محل 
پارکینگ دادگسترى کل استان - تلفن : 05632393341

مهلت بازدید: از 1398/11/1 لغایت 1398/11/13 از ساعت 8 صبح الى ساعت 12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/11/13 ساعت 13/30

زمان و مکان بازگشایى: 1398/11/14 ساعت 8  صبح - سالن اجتماعات دادگسترى
زمان اعالم برنده: 1398/11/14 ساعت 10 صبح

متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکى (تضمین شرکت در فرآیند اجراى کار) در وجه 
دادگسترى کل استان خراسان جنوبى یا واریز وجه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171292194002 و شماره شباى IR 800170000002171292194002 اقدام و در سامانه 
مذکور بارگذارى نمایند. ضمنا برگزارى تمام مراحل مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال اسناد ، 
پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکات و اعالم برنده صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
 www.setadiran.ir مى باشد و کلیه هزینه هاى متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند ، 

تعویض پالك ، عوارض شهردارى و دارایى به عهده برنده مزایده (خریدار) مى باشد.
معاونت مالى ، پشتیبانى و عمرانى دادگسترى کل استان خراسان جنوبى

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدرى دلسوز و همسرى فداکار بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج على ریزابى
جلسه ترحیمى امروز شنبه 98/11/5 از ساعت  14 الى 15در محل 
هیئت محترم ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، تشریف فرمایى 

شما سروران  ارجمند در این جلسه موجب شادى روح آن مرحوم 
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: ریزابى ، گنجى و سایر فامیل وابسته

طرح فروش پکیج هاى ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبى، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

 

 

 

مبارزه بى امان با مفسدان
 را ادامه مى دهیم  
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صفحه  6

قول مى دهم  پنج ساله
 اقتصاد به ثبات برسد  

قالیباف:

  شاهد انتخابات
 باخت-باخت خواهیم بود

صوفى:
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صفحه  6

مصیبت درگذشت پدر همسر عزیزم

مرحوم محمد باقر طالئیان
 داغى بود که صبر بر آن جز به لطف الهى و همدردى شما 

بزرگواران میسر نبود. تشکر صمیمانه اینجانب و خانواده را به پاس 
محبت تان که مرا براى همیشه ایام شرمنده نمود، پذیرا باشید.  

دکتر مجید رضا لطیفى

تقدیر و تشکر

صفحه  3
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سرمقاله

اصلح شناسی
 در غوغا
* رجب زاده

یک  سال  چهار  هر  که  روندی  انتخابات، 
های  کرسی  برای  و  شود  می  تکرار  بار 
یا  اسالمی  شورای  مجلس  در  محدودش 
ریاست جمهوری تعداد نامحدودی را دچار 
به عرصه اش  پا  تا  تکلیف می کند  حس 
بگذارند وکاری انجام دهند کارستان؛ بسیاری 
تامین  برای  شماری  انگشت  و  خود  برای 
خواست مردم، این شناختی است که تجربه 
انتخاب خیلی ها در این سال ها به مردم داده 
است. بنابراین نباید همه این حضور را به پای 
احساس تکلیف نوشت. برخی از گروه ها و 
جریان های داخلی و یا حتی خارجی نیروهای 
خود را تنها با هدف افزایش هزینه  بر ساختار 
حاکمیت وارد این عرصه می کنند. برخی هم 
کال قدرت طلبند و هر دریچه ای که راهی 
برای نفوذ داشته باشد را برای رسیدن به این 
میل از دست نمی دهند. در استان خراسان 
جنوبی برای ۴ کرسی در گام نخست بیش 
از۱۲۰ نفر ثبت نام کردند، افرادی که شاید 
انسان های صالحی باشند اما به طور قطع 
برای نشستن بر کرسی سبز رنگ بهارستان 
اصلح نیستند. تعداد زیادی از این افراد حتی 
با  دیگران  به  خودشان  سخنان  انتقال  در 
مشکل مواجه هستند اما با تکیه بر اعتماد 
به نفس کاذب گمان می کنند که می توانند 
نماینده چند ده هزار نفر باشند. همه ماجرا به 
اینجا هم ختم نمی شود برخی از داوطلبان 
تنها برای تکمیل کلکسیون افتخارات شان 
وارد این عرصه می شوند. اما قسمت جالب 
داستان را افرادی نقش آفرینی می کنند که 
می توانند تایید صالحیت شورای نگهبان را در 
کارنامه خود داشته باشند. برخی از این افراد 
برای رسیدن به ساختمان هرمی بهارستان 
حاضرند دست به هر کاری بزنند، از تخریب 
کردهای  هزینه   تا  گرفته  داوطلبان  سایر 
میلیاردی و منسوب کردن خود به اشخاص 
و جایگاه های مقدس و مهم. برای بخش 
نخست، هوشیاری مردم می تواند بهترین پاد 
تن باشد. یعنی مردم کافی است با نگاهی به 
برنامه های داوطلبان دریابند که کدام شان 
توانایی نمایندگی هزاران نفر از همشهریان 

شان را دارند. ) ادامه در ستون مقابل(

 شنبه* ۵ بهمن 1۳98*  شماره ۴۵۵۳ 

امام جمعه موقت بیرجند: انتقام اصلی بیرون راندن استکبار از منطقه است

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: انتقام اصلی بیرون راندن استکبار از منطقه است و مردم عراق هم با تمام وجود به میدان آمدند که جای 
تقدیر دارد. نوفرستی در خطبه های نماز جمعه افزود: مسئوالن عراق هم باید از این حرکت دفاع و حمایت کنند. وی گفت: رهبری بحث رزمندگان 
بدون مرز را به عنوان یک گفتمان مطرح کردند که نگاه جامعه و مردم به این مهم بیانگر استقامت در داخل و تأثیرگذاری در خارج از کشور دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد : 

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اعتبارات  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
گفت:  است،  تومان  میلیارد   ۱5۲ استان 
از تبصره  از این مبلغ 88 میلیارد تومان 
۱6، 5۴ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی و ۱۰ میلیارد تومان از صندوق 

امداد والیت است.
مجید پورعیسی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
انجام  ششم  قانون   ۲7 ماده  اساس  بر 
اشتغالزایی  و  اقتصادی  توسعه  مطالعات 
سازمان  توسط  منتخب  روستاهای  در 
انجام شده است  برنامه ریزی  مدیریت و 
که در این اسناد اولویت ها و پتانسیل های 
روستاها  اشتغالزایی  و  اقتصادی  توسعه 
احصاء می شود. وی با اشاره به پرداخت 
در  اظهارکرد:  اشتغال،  حوزه  تسهیالت 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون 
3۰6۰ میلیارد ریال به ازای ۲65۱ طرح 
تسهیالت پرداخت شده است. پورعیسی 
ادامه داد: از این مبلغ، تسهیالت اشتغال 
برای ۲۴۴6  عشایری  و  روستایی  پایدار 
مشاغل  ریال،  میلیارد  مبلغ 3۰3۰  طرح 
خانگی برای ۱85 طرح ۲۰ میلیارد ریال 
صندوق  با  اشتغالزایی  تفاهم نامه  از  و 
کارآفرینی امید برای ۲۰ طرح ۱۰ میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی بیان کرد: از سوی کمیته 
امداد نیز از ابتدای امسال تاکنون به ازای 
۲36۰ طرح با ۲836 فرصت شغلی 7۲8 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از 
نظر تعداد ۱55 و از نظر مبلغ ۲99 درصد 
رشد داشته است.وی با بیان اینکه از سوی 
به  ریال  میلیون  نیز ۱۱76۴۲  بهزیستی 

3۰۲ نفر پرداخت شده است، افزود: یکی 
در  اشتغالزایی  برای  دولت  برنامه های  از 
پایدار  اشتغال  قانون  اجرای  روستاها، 
از  که  است  بوده  عشایری  و  روستایی 
رئیس  است.  شده  آغاز  گذشته  سنوات 
خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

جنوبی بیان کرد: در این طرح به طرح های 
اولویت دار در مناطق روستایی و عشایری 
تسهیالت ارزان قیمت پرداخت شده است 
و از ابتدای اجرای طرح حدود ۲۴۴6 طرح 
با مبلغ 3۰3۰ میلیارد ریال از این محل 

دریافت کرده اند.
که  تعاون  روستا  طرح  به  اشاره  با  وی 

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل  آن  متولی 
اجتماعی است، افزود: این طرح در مرحله 
روستا  توانمندسازی ۱۰۰۰  با هدف  اول 
موضوع  با  تعاونی  شرکت های  قالب  در 
فعالیت تولید تامین نیاز مشاغل تامین نیاز 
محصولی عمران و خدمات روستایی بر 

پایه قابلیت ها و مزیت های منطقه ای به 
دو صورت کلی تقویت تعاونی های موجود 

و ایجاد تعاونی جدید اجرا شد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
این طرح  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
اقتصادی  تواناسازی  پایه  بر  مشارکت 
منابع  بر  تکیه  با  روستائیان  معیشتی  و 

در  موجود  ظرفیت های  و  مزیت ها  و 
روستاها و با هدف ارتقای منزلت اجتماعی 
روستاییان، ایجاد بستر الزم برای شکوفایی 
و پیشرفت عدالت محو، استفاده از ظرفیت 
تعاونی ها در شناسایی فرصت های موجود، 
ساماندهی سرمایه های خرد، پیشگیری از 

مهاجرت روستائیان، افزایش مشارکت های 
مردمی، توسعه بازار محصوالت روستایی، 
استفاده بهینه از منابع و مزیت های روستا، 
مولد،  اشتغال  سمت  به  سرمایه  هدایت 
بهبود وضعیت زندگی و هم افزایی در تولید 

محصوالت پیش بینی شده است.
اینکه از محل بند ب  با بیان  پورعیسی 

تبصره ۱6 تسهیالتی به منظور دامداری 
و کشاورزی اختصاص می یابد، افزود: در 
توسعه اشتغال برنامه های مختلفی توسط 
حال  در  استان  در  اجرایی  دستگاه های 
اجراست که یکی از برنامه های این حوزه 
الف  بند  موضوع  اشتغال  و  تولید  برنامه 

تبصره ۱8 است.
وی ادامه داد: این برنامه در هفت حوزه 
تسهیالت، یارانه و کمک بالعوض برای 
رونق تولید و اشتغال پیش بینی شده است 
حال  در  ذیربط  دستگاه های  توسط  و 

پیگیری است.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی اظهار کرد: عالوه بر آن 
طرح دیگری در استان در حال اجراست 
خواهد  اشتغالزایی  در  مهمی  اثرات  که 
این طرح ها می توان  از جمله  داشت که 
به طرح توسعه گلخانه ها، طرح پرورش 
شتر و ایجاد ۱۰ هزار واحد مسکونی برای 
اشاره  با  اشاره کرد. پورعیسی  محرومان 
به مشوق های بیمه ای خویش فرمایی و 
کارفرمایی، ادامه داد:  براساس نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار استان در سال 97، 
استان  اشتغال  در  صنعت  بخش  سهم 
۲9.5 درصد بوده است. وی در پاسخ به 
این سوال که برای طرح های بازسازی و 
نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی چه 
یادآور  است،  شده  پیش بینی  تسهیالتی 
از محل منابع طرح  این تسهیالت  شد: 
رونق تولید در راستای اجرای دستورالعمل 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
موضوع  اشتغال  و  تولید  برنامه  منابع  و 
اعتبارات بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه 

تامین خواهد شد.

 تسهیالت اشتغالزایی استان زیر ذره بین نظارت

) ادامه سرمقاله ( بخش دوم که به هزینه کردن رقم 
های نجومی بازمی گردد هم با هوشیاری مردم قابل 
برخورد است. در این بخش کافی است مردم از خود 
بپرسند نماینده ای که در طول ۴ سال می تواند رقمی 
حدود 5۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند با چه 
انگیزه ای بیش از این ارقام را برای تبلیغات انتخاباتی 
اش هزینه می کند؟ یا کسانی که چند ده میلیون 
تومان به کاندیداها کمک می کنند تا صرف تبلیغات 
انتخاباتی شان کنند، قرار است چگونه دوباره به پول 
های شان برسند. هیچ گربه ای محض رضای خدا 
شان  هدف  که  کنید  نمی  باور  گیرد.  نمی  موش 

خدمت بی منت به منطقه شان است.
که  است  این  راهکار  بهترین  سوم  بخش  در  اما 
مسئوالن و افراد مهم و مجموعه های دارای ارزش 
معنوی در همین آغاز کار اعالم کنند که از هیچ یک 
از داوطلبان حمایت نخواهند کرد، درست مانند کاری 
که نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی انجام 
داد. حجت االسالم سید علیرضا عبادی، با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد که تا پایان برگزاری انتخابات 
با هیچ یک از داوطلبان دیدار نخواهد کرد و همچنین 
از هیچ یک از آنها به طور خاص حمایت نمی کند. 
معظم  مقام  عملکرد  همانند  درست  رفتار  اینگونه 
اعالم می کنند  انتخاباتی  در هر  است که  رهبری 
که تنها یک رای دارند و هیچکس از نامی که در 
آن تعرفه رای نوشته می شود، آگاه نیست. کاش 
بود.  نیز می   این گونه رفتار سیره سایر مسئوالن 
اما آنچه از هم اینک قابل مشاهده است محافل شبانه 
 ای است که غالباً با صرف شام به پایان می رسد

های  چهره  برخی  می توان  مهمانان  بین  در  و 
سرشناس و مسئوالن استانی را هم مشاهده کرد. 
البته چشم های ناظران، باز است و این ساده انگاری 

ضربه ای است که بر خودشان وارد می کنند. 
و اما سخنی با داوطلبانی که توانستند از فیلتر شورای 
نگهبان رد شوند، اینکه بهتر است به جای نزدیک 
کردن خود به شخصیت های مختلف، برنامه های 
عملیاتی، کاربردی و اجرایی شان را ، صریح وشفاف 
برای مردم اعالم کنند تا مردم  در هر حوزه انتخابیه 
بدانند که قرار است به چه کسی رای بدهند. صرف 
صالح بودن برای حضور در مجلس کفایت نمی کند 
و مجلس پیشرو همان گونه که مقام معظم رهبری 
فرمودند باید مجلس انقالبی باشد مجلسی که در آن 

افراد اصلح حاضرند.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

شماره: 336   تاریخ: 98/11/3    تاریخ انتشار: 98/11/5
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش و 
پرورش ساعت ۹/۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ در محل سالن مسجد امام حسین )ع( برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می 
باشد. کلیه اعضای متقاضی سمت هیئت مدیره و بازرسی تا یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهی 
به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس - خیابان شهید تیمورپور – پالک ۸۱ تعاونی مسکن کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش مراجعه نمایند.۱- طرح و  تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
 برای سال ۱۳۹۹ ۲ - انتخاب هیئت مدیره برای مدت ۳ سال ۳-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
کلیه اعضای متقاضی عضویت هیئت مدیره یا بازرس واجد شرایط بند ۱- ماده ۲۱ اساسنامه )دارا 
بودن مدرک تحصیلی کاردانی با باالتر در یکی از رشته های تحصیلی عمران ، معماری ، حسابداری ، 
مدیریت ، حقوق ، مکانیک، برق و سایر رشته های مشابه یا ۳ سال تجربه مفید مرتبط ( تا یک هفته 
 پس از نشر آگهی به دفتر شرکت مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات فوق ارائه نمایند.
              هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۱۰۰4۰۷۰- ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا دستی 
گردی فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۱۰5 صادره از بیرجند و شماره ملی ۰65۰5۲۸۲۷۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل به 
مساحت۲۱5۷/۳4 مترمربع قسمتی از پالک ۱4۰5- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت آقای سید حسن میرحسینی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/5      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/20
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت تولیدی طراحان ایده پرداز تک رایین پارس )سهامی خاص( به شماره ثبت 54۳5 و 
شناسه ملی ۱4۰۰6۲۲۷۰5۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای علیرضا الهیاری به شماره ملی ۰65۱۸4۹۹6۹ و خانم راحله لطفی به شماره ملی 
۳6۲۱۳۹۱۰۳۷ و آقای نوح الهیاری به شماره ملی 5۲۳۹6455۷4 به سمت اعضای اصلی هیئت برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ -خانم لیلی اسدالهی به شماره ملی ۰65۱۸۱۸4۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
علیرضا احراری خلف به شماره ملی ۰45۳۳۹۹۸4۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند. ۳ - 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 )735091(

ملی  شناسه  و   5۸64 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  ساحل  فوژان  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱4۰۰۷۸۸۲۱۳۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید : تامین نیروی 
انسانی برای شرکت و انجام خدمات پشتیبانی در زمینه خدمات عمومی، تعمیر و نگهداری، خدمات فضای سبز، 
امور آشپزخانه، و رستوران و امور تاسیسات و تایپ و تکثیرفعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط. ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )736253(

آگهی تغییرات شرکت سایبان سکنی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۹۲6 و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰5۳5۷5 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- 
آقای محمد اعتماد نژاد به شماره ملی ۰65۲5۱۸54۰ و آقای مجید طوفانی نژاد به شماره ملی ۰65۳۱۱۹۱۱۹ 
و خانم مینا ناصری نسب به شماره ملی ۰64۰۰۷۹۰۷5به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ۲- آقای جواد سعادت نیا به شماره ملی ۰65۳۲۸۷45۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
قربانی به شماره ملی ۰65۲5۱۸5۲4 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 )736633(

آگهی تغییرات شرکت سایبان سکنی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۹۲6 و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰5۳5۷5 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای محمد اعتمادنژاد به 
شماره ملی ۰65۲5۱۸54۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مجید طوفانی نژاد به شماره ملی 
۰65۳۱۱۹۱۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مینا ناصری نسب به شماره ملی ۰64۰۰۷۹۰۷5 به 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد اعتمادنژاد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )736634(

آگهی تغییرات شرکت پارس کیا زرقهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰56۷6۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -آقای محمد علی 
تخم پاش به شماره ملی ۰65۱6۳5۸۱۰ و خانم عالیه پور فرزان به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷5۸4۱ و خانم فاطمه 
صغری دیمی مقدم به شماره ملی ۰65۰۱5۲46۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ۲ - آقای مهدی بهارشاهی به شماره ملی ۰65۱۸۱۳۹64 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی 
پور فرزان به شماره ملی ۰۰5۹۹4۹۹۲۹ 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 )737188(

)سهامی  پیمایش  افراز  تموز  شرکت  انتقالی  آگهی 
ملی  شناسه  و   564۹ ثبت  شماره  به  خاص( 
۱4۰۰۷۱۱۸۲۰4 به موجب نامه شماره 55۲/۹۸/۳۱۰ 
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ و به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ شرکت تموز 
افراز پیمایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 564۹ 
و شناسه ملی ۱4۰۰۷۱۱۸۲۰4 آدرس مرکز اصلی 
شرکت از واحد ثبتی بیرجند به آدرس جدید: سیستان 
و بلوچستان شهرستان زاهدان – بخش مرکزی-شهر 
زاهدان - محله بزرگمهر - کوچه بزرگمهر ۳۹ )میالن 
۲) کوچه دانشجو ۱۲ ، پالک ۰ ، طبقه اول کدپستی 
و تحت شماره ۸۱6۷  یافته  انتقال   ۹۸۱6۸6۸5۱5
مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و 
بلوچستان - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زاهدان )738283(

آگهی تغییرات شرکت پارس کیا زرقهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰56۷6۸ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمد علی تخم 
پاش به شماره ملی ۰65۱6۳5۸۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه صغری دیمی مقدم به شماره 
ملی ۰65۰۱5۲46۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم عالیه پور فرزان به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷5۸4۱ 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید کاظم جعفر طباطبائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۰۲۲4۰ به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و 
سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل معتبر می باشد و همچنین 

اوراق عادی و نامه های اداری با امضای )مدیرعامل( معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )737186(

پیمانکاران محترم استان خراسان جنوبی    "خبر خـوش"
تمامی قراردادهایی که با کارفرمایان محترم حقوقی یا حقیقی منعقد می نمایید 

تحویل گرفته پس از بررسی توسط سازمان محترم تامین اجتماعی و سازمان محترم 
امور مالیاتی همه مراحل آن را در مدت قرارداد به صورت تخصصی و تضمینی

 تا پایان مفاصا حساب انجام می دهیم.
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

پاسداران - روبروی تامین اجتماعی دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران
  3242    3242 - 0۹۱۵۵6۱4320 - چمنی

صبح و عصر

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ن برتر(
در

     لولـه بازکنـی ) م
روزی

شبانه 
  

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

 با تخفیف استثنائی 
 از ۲۸ دی ماه تا ۱۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند

مفتح 2۹ )سجاد 6(، پالک 6۸
تلفن:  0۹۱۵۷23۹6۱۱

آگهی تغییرات شرکت ماهد پایا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 55۲6 و شناسه ملی ۱4۰۰664۹۳55 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰6/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - خانم مرضیه هنری به شماره ملی ۳۷۱۹5۷4۹6۲ و آقای رمضان کاهنی به شماره ملی ۰65۲۸۱۹۸۳4 و  
خانم سیده ستاره سعیدی به شماره ملی ۰64۰۱۱۰۱4۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال 
انتخاب گردیدند. ۲- آقای وحید بیکی به شماره ملی ۰65۱۹۷۳۰4۱به عنوان بازرس اصلی و خانم سارا اکبری 

به شماره ملی ۳6۲۱6۹6۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )739033(
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3
و  شنبه* ۵ بهمن 1۳98*  شماره ۴۵۵۳  فرهنگ  وزیر  سفر  به  توجه  با 

فرهنگ  مسوالن  از  استان  به  ارشاد 
روزنامه  و شما  محترم  استان،استاندار 
گرامی استدعا داریم پیگیر ادامه ساخت 
هنری  فرهنگی  کاره  نیمه  مجتمع 
بیرجند در بلوار ناصری شوید.این مکان 

سالها به حال خود رها شده است.
937 ... ۸97 
امریکای جنایتکار و سایر هم پیمانان 
 قمار بازش که دم از حقوق بشر می زند

قدر  سردار  چطوربصراحت  بینید  می 
قدرت حاج اسماعیل ما را تحدید به 

ترورمی کندعجب صبری خدا دارد 
915 ... 011
سالم خدمت جناب اقای شهردار پیام 
دادم که یاداور بشم که معصومیه پایین 
جزو منطقه کاری شهرداری است . نه 
راه برگشت مناسبی دارد اون راهی که 
پیچ خم  با  ها  کوچه  میان  از  هست 
بماند .که اسفالت کوچه جلو باغ پراز 
چاله ویاداور می شم بلوکهای جدول 
جلوی باغ بعداز تعویض به جای اینکه 
مثل همه جای شهر سنگ کار شود 
ولی اینجا دوباره بلوک سیمانی کارشد 
بلوکهای  کنار  ماه هنوز  بعد 5  بماند 
باتشکر  نشده  اسفالت  شده  تعویض 
به  لطف  همه  این  که  ازشهرداری 

ساکنین معصومیه پایین دارن 
935 ... ۸2۸
بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
اعالم کردحقوق هر بازنشسته ای با 
احتساب 15 درصد در سال 99 نباید 
شاهد  تو  خدایا  باشد  کمتر  از2۸00 
عدالت 30  اجرای  همه  این  از  باش 
این  پاسخش  صادقانه  خدمت  سال 
بودکه درآخر عمر با ما چنین معامله 

کنند . صدقه سر نخواستیم 
915 ... 011
از اهالی روستای شارقنج هستیم. االن 
بیش از یک سال شده قراره روستای 
ما گاز کشی بشه ولی هنوز این اتفاق 
نیافتاده شرکت نفت به ما نفت نمیده 
که شما گاز کشی شدید و شرکت گاز 
شما رو تایید نمیکنه چرا مردم رو این 

ارگان ها اینقدر اذیت میکنن
939 ... 146 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

شعار مشارکت حداکثری 
در انتخابات مجلس ؟

سالم  از مسوولین محترم استانداری 
نگهبان  شورای  و  دادگستری  و 
بابت دغدغه هایی  تشکر می کنم 
انتخابات  برگزاری  در خصوص  که 
دارند همینطور همه آنهایی که دنبال 
سالم  و  پرشور  انتخابات  برگزاری 
هستند می شود لطف بفرمایید بعد 
از این همه که هر روز در جلسات 
برخورد  تخلفات  با  کنید  اعالم می 
مشارکت  برای  باید  یا  و  شود  می 
مردم تالش کنیم چه اتفاقی افتاده 
است یعنی اینکه مثال کاندیداهایی 
 که تبلیغات خود را شروع کرده اند

 به طور مستقیم از مردم درخصوص 
یا  و  کنند  می  نظرسنجی  مجلس 
مرتبط  غیر  های  عملکرد  گزارش 
دهند  می  را  خود  کاری  حوزه  با 
برای  ؟  ندارند  تخلفی  هیچ  االن 
اید  کرده  کار  چه  انتخابات  نشاط 
اعالم  جرائم  از  پیشگیری  ؟ جلسه 
داده  انجام  حوزه  تعیین  و  اسامی 
ایم که مشارکت افزایش پیدا کنند 
؟ هر چقدر که به انتخابات نزدیک 
می شویم حس می کنم برای هیچ 
کس مهم نیست که قرار است چه 
اتفاقی برای مشارکت یا اعتماد مردم 
بیفتد و فقط قرار است انتخابات به 
هر شکلی برگزار شود .  چرا قبول 
در  مردم  مشارکت  این  کنیم  نمی 
با   مستقیم  جنگ  از  ها  انتخابات 
استکبار هم اثر گذار تر است  ؟ لطفا  
با برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 
و سیاسی ، کمی جامعه را با نشاط 
تر و آماده تر برای انتخابات داشته 

باشید .  امیدوارم 
م . ا  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

توسعه» بند دره« در ایستگاه آخر دیدگاه خوانندگان

۲۰درصدصرفهجوییدرمصرفانرژیمانعقطعبرقمیشود
جم - شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به در پیش بودن موج سرما در صورت صرفه جویی 20 درصدی مصرف برق توسط مشترکان استان از قطعی آن جلوگیری می شود. در این اطالعیه 
آمده است: با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، خواهشمند است به منظور پیشگیری از قطع برق، حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل 20 درصد 

مصرف برق و گاز خود از امروز تا 2 هفته آینده همکاری کنید. این اطالعیه می افزاید: با مصرف صحیح برق، می توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی کرد چرا که بخش عمده سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تامین می شود.

مهدی آبادی- شرکت پویش باید ظرف یک 
ماه اقدامات نهایی برای طرح توسعه بنددره 
انجام دهد در غیر این صورت در شورای 
تصمیم  مورد  این  در  استان  ریزی  برنامه 
است  پاسخی  این جمله  گیری می شود. 
که مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری 

استان به پیام یک شهروند داده اند. 
روزنامه آوا  مجموعه ای از پیام های مردمی 
طی دو هفته گذشته را منتشر می کند تا 
با برجسته سازی پیام های مردمی پاسخ 
های مشخص و سریعتر سازمان ها را برای 
شهروندان دریافت کند. دهمین گزارش » 
آوای مردم« با ادامه رویه های پیشین به 
بررسی مطالبه ها، درخواست ها و انتقادات 
شهروندان از سازمان های اجرایی و پاسخ 

مسئوالن به این مطالبات می پردازد.

 توپ در زمین شرکت پویش

گردشگری از مهم ترین موضوعات مرکز 
استان می باشد که پیام های بسیاری به 
شود.  می  موردارسال  این  در  آوا  روزنامه 
یکی از شهروندان در ستون »پیام شما« با 
اشاره به سفر وزیر گردشگری به خراسان 
برای  را  باید وزیر  نوشته است:»  جنوبی، 
دره  بنده  گردشگری  منطقه  به  بازدید 
بی مهری  نزدیک شاهد  از  تا  بردند  می 
گردشگری می  منطقه  این  به  مسئوالن 
بود. به گفته وی اگر این بازدید انجام می 
گرفت شاید بودجه ای هم برای تفریح و 
دارای  منطقه  دراین  بیرجند  مردم  شادی 
یافت.«  می  اختصاص  باال  پتانسیل 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گردشگری  منطقه  وضع  آخرین  درباره 
آوا گفت: در شورای  به خبرنگار  بند دره 
شهرسازی و معماری ایران 4 اشکال به 
دره  بنده  گردشگری  منطقه  جامع  طرح 
گرفته شده بود که این اشکاالت رفع شده 
است. رمضانی با بیان اینکه شرکت پویش 

افزود:  دهد،  انجام  را  الزم  اقدامات  باید 
دو هفته پیش نامه ای برای این شرکت 
کارهای  ماه  یک  تا  اگر  که  شد  ارسال 
شواری  به  موضوع  ندهد،  انجام  را  الزم 
در  و  مطرح  استان  توسعه  ریزی  برنامه 
این باره تصمیم گیری خواهد شد. طرح 
نمونه  منطقه  عنوان  به  دره  بنده  توسعه 
خصوصی  شرکت  یک  به  گردشگری 
واگذار شد تا اقدامات الزم دراین خصوص 

با طی مراحل بررسی برخی  انجام شود، 
اقدامات حال طرح در مرحله نهایی است. 

خرید نوبت و پی گیری قضایی 

شهروندی دیگردر پیامکی به روزنامه آوا به  
تبلیغ نوبت گرفتن برای پزشکان در فضای 
مجازی پرداخت و نوشته است: این کسانی 
که به این شکل عمل می کنند به کجا 
وابسته اند؟با منشی های دکترها در ارتباطند 
دریافت  ازای  در  نوبت  راحتی  این  به  که 
پول تهیه می کنند؟ به گفته وی بیماری 
مراجعه  دکتر  به مطب  دور  فاصله  از  باید 
کند و ساعت ها منتظر نوبتش می شود اما 
برخی خارج از نوبت با تبانی منشی مطب 
نوبت بفروشند؟مدیر روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزشکی در پاسخ به خبرنگار روزنامه 
آوا، گفت: مکاتبات الزم با مراجع قضایی، 
انتظامی در خصوص شناسایی افراد انجام 

گرفته است. 

مشکالت مالی شهرداری خوسف

یکی از پرسنل شهرداری خوسف به پرداخت 
نشدن مطالبات اعتراض کرده و به روزنامه 

و  بازنشستگان  پرسنل،  است:  نوشته  آوا 
خوسف  شهرداری  متوفی  های  خانواده 
حقوق خود را 3 ماه نگرفته اند. وی با بیان 
اینکه مسوالن شهرداری برای کارکنان خود 
ارزش قائل شوند، اضافه کرده: برای یک 

لحظه خود را جای خانواده ما بگذارید
مهندس علیزاده شهردار خوسف در پاسخ 
به گالیه این فرد جوابیه ای برای روزنامه 
آوا فرستاده که در ا» آمده است:» شهرداری 
خوسف نیز مانند بسیاری از شهرداری های 
و  رکود شدید ساخت  به  عنایت  با  استان 
سازها و متعاقب آن کاهش منابع درآمدی 
بازنشسته  محلی و واریزی های دولتی و 
شدن همزمان 10 نفر از نیروهای زحمت 
تاکنون،  گذشته  سال  از  شهرداری  کش 
مشکالت مالی دامنگیر شهرداری خوسف 

شده  برگزار  جلسه  طبق  که  است  شده 
بازنشته مقرر گردید ماهیانه در  با پرسنل 
حد وسع و اعتبارات و درآمدهای وصولی، 
بدهی و مطالبات این عزیزان تسویه گردد. 
هم  شهرداری  شاغلین  حقوق  همچنین 
اگرچه با تاخیر 3ماهه ولیکن هرماه تصویت 
یک پرداختی به کلیه همکاران محترم در 
حال انجام است و این شهرداری کما فی 
السابق حداکثر توان خود را به کار گرفته 

و امیدواریم با مساعدت استاندار محترم به 
زودی شاهد رفع مشکالت مالی در حوزه 

نیروی انسانی باشیم. 

شتاب درساخت مسکن معلوالن 

فردی از سربیشه  هم در پیامکی به روزنامه 
مسکن  ساخت  وضع  به  است:  نوشته  آوا 
خانواده های دارای دو معلول در سربیشه 
با  است:  گفته  وی  شود.  تهیه  گذارشی 
وجودی که معلوالن براساس قانون مسکن 
رایگان بگیرند، به اصرار  اداره بهزیستی 25 
میلیون وام گرفته اند که فقط اسکلت اجرا 

شده و یک سال هست کار تعطیل است 
معاون مشارکتها مسکن و اشتغال بهزیستی 
استان در پاسخ به این گالیه گفت: شش 

توسط  سربیشه  معلولی  دو  مسکن  واحد 
انجمن خیرین مسکن ساز در حال احداث 
است. رحیمی با بیان اینکه تسهیالت یا وام 
اساس  بر  بالعوض  کمک های  عالوه  به 
گردد،  می  پرداخت  کار  فیزیکی  پیشرفت 
عنوان کرد:  در حال حاضر در مرحله اجرای 
سقف می باشد  و برای تسریع در عملیات 
اجرایی آن پیگیری شده است. وی اظهار 
کرد: تاکنون جز تسهیالت چهاردرصد که 
از  آزاد شده ، هزینه ای  دو مرحله ی آن 
مذکور  مسکن  ساخت  بابت  توانخواهان 

دریافت نشده است.

خبری برای روستاییان
ناراضی از آنتن دهی

وضع آنتن دهی تلفن همراه یکی از مهم 
است  استان  روستاییان  مشکالت  ترین 
به  باره  این  در  بسیاری  های  پیامک  و 
روزنامه آوا ارسال می شود. در جدید ترین 
پیامک های رسیده با این موضوع  ،فردی 
از روستای علی عوض و کوشه از منطقه 
عربخانه بخش نهبندان نوشته است: آنتن 
بد است وصدای  تلفن همراه بسیار  دهی 
ما نیز به جایی نمی رسد. وی از مسئوالن 
مهم  معضل  این  حل  درخواست  مربوطه 

روستاییان را داشته است. 
روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری 
استان در پاسخ به گالیه شهروندان از وضع 
روستاها  در  همراه  های  تلفن  دهی  آنتن 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  تعهد  گفت: 
همراه  تلفن  پوشش  برقراری  اطالعات، 
می  خانوار   100 باالی  روستاهای  برای 
باشد اما با پایان طرحی که در حال حاضر 
پوشش  تامین  برای  استان  روستاهای  در 
همراه در حال اجرا است تا نیمه دوم سال 
99 بسیاری از روستاهای با جمعیت باالی 
60 خانوار نیز از سرویس تلفن همراه بهره 

مند می شوند.

 تاسیس شرکت شایان سفر درخشان )سهامی خاص( درتاریخ 1398/10/25 به شماره ثبت 38 به شناسه ملی 14008922495 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
 موضوع فعالیت : حمل و نقل درون شهری بار و مسافر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مود ، 
شهر مود، محله شقایق ، خیابان شقایق ، کوچه شقایق 3 ، پالک 2 ، طبقه همکف کدپستی 9731183977 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
هیئت  اعضای  است.  گردیده  کد 1783پرداخت  با  شهدا  شعبه  صادرات  بانک  نزد  مورخ 1398/10/15  شماره 96/1783-31  بانکی  گواهی  موسسین طی  توسط  ریال  مبلغ 1000000  عادی  نام  با  آن  تعداد 100 سهم 
مدیره: آقای مرتضی مودی به شماره ملی 0652887201 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای مجتبی مودی به شماره ملی 3621406832 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و آقای مصیب مودی به شماره ملی 3621582071 به سمت نایب 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 مجتبی مودی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان آقای علی عباسی به شماره ملی 0653359950 به 
البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های  بازرس علی  بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم مژگان مودی به شماره ملی 3622116951 به سمت   سمت 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )741290(شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سایمان شهر کویر )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/23 به شماره ثبت 6140 به شناسه ملی 
14008916023 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت : انجام پروژه های عمرانی از قبیل : امور پیمانکاری مربوط به کلیه ساختمان ها و 
ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی ، انجام امور پیمانکاری مربوط به بند ها،سدها و ساختمان نیروگاه 
آبی،سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال 
فاضالب و انشعابات آن ،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث 
حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب 
، انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی ، بزرگراها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، 
سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل شامل تهیه و 
نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالت ، انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع و 
انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم 
های کنترل برق و ابزار دقیق ، انجام امورتاسیساتی از قبیل : پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب نفت،گاز، 
برق(، شبکه گاز رسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات 
و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و 
فاضالب، وسایل انتقال )آسانسور پله برقی ، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف و 
رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی)سندپالست(، حفاظت کاتودی، 
پوشش)الینینگ(، ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات مربوط به ساخت و جوشکاری درب و پنجره و جوشکاری 
اسکلت ساختمان. 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 
 طالقانی ، خیابان شهیدسیدهاشم کوشه ای]طالقانی5[ ، کوچه شهیدهاشم کوشه ای8]طالقانی6/3[ ، پالک 32 ، 
طبقه اول کدپستی 9714853599 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 31-95/1783 مورخ 1398/10/09 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 
پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مصطفی شعبانی نوقاب به شماره ملی 5230030267 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و خانم مریم رحیمی به شماره ملی 5239963479 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای محمود رحیمی به شماره ملی 5239965781 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای آقای محمود رحیمی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه . بازرسان: خانم فاطمه رحیمی به شماره ملی 0640550851 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی و خانم فاطمه شعبانی نوقاب به شماره ملی 5230013222 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 )741289(

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

تاسیس شرکت آب شن راه مشرق زمین )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/02 به شماره ثبت 1476 به شناسه 
ملی 14008862138 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های 
 اصلی و فرعی ، بزرگراه ها ، آزادراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایدار ، تونل ها ،

پل ها ، راه های زیرزمینی ، سیستم های حمل ونقل)تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و 
عملیات آسفالتی . رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها، و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه 
های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های 
آب و فاضالب بزرگ ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری آب 
وفاضالب ، کانالهای آنتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها 
و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب - انجام کلیه 
امور خدماتی و پشتیبانی - انجام امور خدمات فضای سبز) شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز(- انجام 
کلیه کارهای خدماتی در زمینه امور نظافتی و بهداشتی و سرویس ایاب وذهاب موسسات ، ادارات و کارخانجات 
دولتی و غیر دولتی و بیمارستان ها -خدمات عمومی )شامل تنظیفات، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخ 
گویی تلفنی(-تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات وکارخانجات دولتی و غیر دولتی - امور آشپزخانه و رستوران 
)شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه(- امور تاسیساتی )شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات 
برودتی وحرارتی(- انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و سرویس ایاب و ذهاب درون شهری - انجام 
امور پیمانکاری کارهای عمرانی و ساختمانی اعم از اداری و غیر اداری -اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- شرکت در نمایشگاه ها- واردات و 
صادات ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم-انعقاد قراردادهای پیمانکاری 
و خدماتی مربوط به موضوع شرکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر قاین، محله امام خمینی ، خیابان شهید دکتر امین زاده ، 
خیابان جانبازان ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9761870001 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 714506 مورخ 1398/09/13 نزد بانک صادرات شعبه قاین با کد 
235 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای باقر زیبایی نیا به شماره ملی 0749723580 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای محمد عبدالهی به شماره ملی 0889056374 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای کاظم مرادی به شماره ملی 0889066183 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و آقای محمد علی پور مطلق به شماره ملی 0889842019 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و خانم فرزانه سلطانی به شماره ملی 0889858756 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقایان محمد عبدالهی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( و کاظم مرادی )عضو هیئت مدیره( و محمد علی پور مطلق )عضو هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . بازرسان: آقای محمدرضا شبانی به شماره 
ملی 0889061165 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه عالمی به شماره ملی 
0889854475 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 - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قائنات )738294(

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: ۰۹۱۵3۶3۵۸۵3   از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.
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از گوش پاک کن استفاده نکنید

بیشتر افراد بر این باورند که گوش پاک کن برای 
اما  دارد.  کارایی  داخل گوش  تمیز کردن جرم 
متخصصان معتقدند از گوش پاک کن بیشتر برای 
تمیز کردن الله گوش، داخل بینی کودک،  بین 

انگشتان پا، مالیدن پماد روی زخم، استعمال داروها 
و تمیز کردن آرایش دور چشم ها  استفاده می شود. 
گوش خارجی را با استفاده از یک پارچه نخی نرم و 
مرطوب که به دور انگشت اشاره تان پیچیده اید تمیز 
کنید، بدون آن که انگشت خود را داخل مجرا ببرید.

فوایدآب نمک

آب نمک می تواند به از بین بردن باکتری های 
مضر کمک کند و باعث کاهش درد نیز می شود. 
بدین منظور نصف قاشق چای خوری نمک را به 
یک لیوان  آب گرم اضافه کنید و هم بزنید تا 

نمک حل شود. آب نمک را در قسمت انتهایی 
گلو غرغره کنید، سپس آن را از دهان تان خارج 
کنید. مراقب باشید که آب را نبلعید. این روش برای 
کودکان کوچک مناسب نیست، زیرا، ممکن است 

به طور تصادفی آب نمک را قورت دهند.

خطرات مصرف بیش از حد قهوه

باعث  تواند  می  قهوه  حد  از  بیش  مصرف 
مشکالت گوارشی شود. از بدترین آنها حالت 
تهوع، استفراغ و اسهال است. قهوه باعث ایجاد 
اثر ملین ناشی از ترشح گاسترین می شود که 

باعث تحریک حرکت در دستگاه گوارش می 
شود. کافئین همچنین می تواند عالئم بیماری 
ریفالکس معده به دستگاه گوارش را بدتر کند 
که با سوزش سر دل، حالت تهوع و استفراغ 

مشخص می شود.

دیابت و افزایش وزن با فست فودها 

امروزه فست فودهای خوشمزه با قیمت نسبتا 
توجه مشتری  و جلب  برای جذب  تنها  ارزان 
به چشم می خورند، اما خوشمزگی درون فست 
فودها تنها به دلیل چربی ترانس، شکر، نمک، 

مواد نگهدارنده، افزودنی ها، رنگ ها و سایر مواد 
شیمیایی هستند که مصرف زیاد آن ها کم کم 
می تواند خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان، اختالالت خلقی، افزایش وزن، 

اختالالت متابولیکی و ... را افزایش دهند.

آماده سازی سرکه سیب برای الغری

سیب را پوست کنید وسط آن را در بیاورید و میوه 
را تکه تکه کنید. سیب ها را در یک ماهی تابه 
بریزید و آنها را با شکر و آب بپوشانید، آب باید 
بیشتر از 5 سانت باالی سیب ها باشد، اجازه دهید 

به مدت30 دقیقه بپزد، مخمر را اضافه کنید، برای 
2 هفته ظرف را در مکانی تاریک قرار دهید، هر 
هفت روز مواد را مخلوط کنید، مایع را پس از 14 
روز فیلتر کنید و برای 2 ماه مواد را در جایی نگه 

دارید، سپس سرکه آماده استفاده خواهد بود.

سنگدان، پروتئین زیادی دارد و در واقع، یک فنجان گوشت سنگدان می تواند تا 88  درصد مقدار توصیه 
شده از پروتئین را برایتان در روز تامین کند. زمانی که بدن شما پروتئین ها را تجزیه می کند، این آمینو 
اسیدها هستند که برای رشد ماهیچه و بافت بدن مهم تلقی می شوند. سنگ دان ها هم چربی کمی 
دارند و هم دارای ویتامین باالیی هستند. سنگدان دارای چندین ویتامین شامل ویتامین ب 12 است که 
برای عملکرد مغز و تشکیل سلول های خونی سفید و نیاسین که برای گردش و تولید هورمون مناسب 
است و ریبوفالوین که پوست و موی شما را سالم نگه می دارد، ضروری است. مصرف سنگدان منجر به 

افزایش میزان مصرف آهن، فسفر و روی خواهد شد.

کرسی یکی از ابزار قدیمی برای گرم کردن منازل است که حتی با تغییر زمان هنوز هم طرفداران خاص 
خودش را دارد و در بسیاری از منازل شهر ها و روستا ها از کرسی به عنوان وسیله گرمایشی استفاده 
می  شود. گذشته از این ها کرسی فواید دیگری دارد که می تواند روند بهبود بیماری ها را سریع تر کند 
یا با بروز آن ها مقابله کند. به گفته اکثر متخصصان استفاده از کرسی در بهبود عملکرد بدن و درمان 
بیماری های ناشی از سردی بدن بسیار موثر است. از نظر همه محققان طب سنتی گرم نگاه داشتن 
اعضای بدن مخصوصا نواحی کمر و پشت در زمستان بسیار حائز اهمیت است. قرار گرفتن در گرمای 
کرسی باعث انتقال حرارت الزم به اعضای بدن انسان می شود و از ایجاد مشکالت و معضالت ناشی 

از سرما پیشگیری می کند. 

معجزه کرسی برای درمان بیماری هاجویندگان سالمت و زیبایی از خواص سنگدان مرغ بدانند

یکی از بهترین رفتارهایی که شما به عنوان یک پدر و 
مادر نمونه می توانید داشته باشید، شوخ طبعی ست. از این 
رو، تا جایی که می توانید فضایی شاد برای فرزندان تان 
ایجاد کنید. خنده فواید زیادی دارد، به عنوان مثال استرس 
را از شما دور می کند، فضایی ایجاد می کند که بتوانید با 
اعضای خانواده تان ارتباط بیشتر و موثرتری برقرار کنید، 
صمیمیت میان شما را افزایش می دهد و... بنابراین سعی 
کنید حرف هایی بزنید یا کارهایی کنید که بستر شوخ 

طبعی و خنده برای فرزندان تان فراهم شود.

بهترین پدر و مادر آنهایی هستند که برای فرزندان شان 
قوانین ثابتی را در نظر می گیرند. به این فکر کنید که در 
جایی استخدام شده اید اما هیچ کس به شما در مورد وظایف 
و عملکردهایتان توضیحی نداده است. در رسیدن به هدف 
دچار مشکل خواهید شد. پدر و مادرهایی که به فرزندان شان 
راه، قوانین و محدودیت ها را نشان می دهند، در تربیت 
فرزندان شان موفق تر خواهند بود. در این شرایط کودکان 
نیز می دانند که چه چیزی بد و چه چیزی خوب است و یاد 

می گیرند که در محدوده خودشان عمل کنند.

از ویژگی هایی که والدین موفق باید در خود تقویت کنند، 
عادل بودن است. این مورد به خصوص برای پدر و مادرهایی 
که چند فرزند دارند، بسیار الزم است. والدین عادل، بین 
فرزندان شان فرق نمی گذارند. از طرف دیگر آنها انعطاف 
پذیرند، یعنی با توجه به شرایط عمل می کنند. اگر یک بار 
فرزند شما اشتباه کرد، نباید بدترین مجازات را برای او در 
نظر بگیرید، به او اجازه دهید که از اشتباه درس بگیرد. در 
صورت تکرار اشتباه، شما می توانید تنبیه را نیز شدت بخشید. 

تصمیماتی بگیرید که به نفع فرزند خودتان است.

والدین موفق چه ویژگی هایی دارند؟
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موفقیت و انرژی

بغل کردن

زنان  بداخالق  باهوش ترند؟

یک پژوهش دانشگاه استنفورد دریافت که زنان 
بداخالق معموال باهوش ترند. این نتیجه بر اساس 
این واقعیت است که یک زن وقتی بداخالق و 
کج خلق می شود نه تنها تصمیم های بهتری 
به  برای  تیزتری  و  تند  حافظه   بلکه  می گیرد 
خاطر آوردن جزئیات و اطالعات انباشته شده در 
 ذهن خود نیز پیدا می کند. بداخالقی یک جنبه  
منفی گرایی و بدبینی در ذهن دارد که باعث 
می شود افراد نسبت به پیرامون خود آگاه تر شوند. 
به همین دلیل وقتی یک زن بداخالق می شود، 
آنچه  مورد  در  و  می کند  پیدا  بیشتری  تمرکز 
می بیند منطق شدیدتری پیدا می کند و تفکرش 

در آن لحظه جدی تر و دقیق تر است.         

عزیزان تان را بغل بگیرید

اکسی توسین  تولید  باعث  آغوش کشیدن  در 
ایجاد شادی در فرد می شود. در  نتیجه  و در 
آغوش گرفتن باعث کاهش استرس می شود. 
خوراک  و  خواب  اندازه  به  آغوش  به  بچه ها 

احتیاج دارند.
در آغوش گرفته شدن یا دستی به نوازش بر 
سر دانش آموز کشیدن از او دانش آموز بهتری 
می سازد. احتمال آن که چنین دانش آموزی با 
عالقه در کالس مشارکت کند و مشق خود 
را انجام دهد، دو برابر سایر دانش آموزان است. 
در آغوش کشیدن برنده شدن تیم های ورزشی 
را تسهیل می کند. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا 
تیم  یک  اعضای  هرقدر  که  کرده اند  ثابت 
داشته  بیش تری  عالقه  یکدیگر  به  ورزشی 
باشند، احتمال پیشرفت آن تیم ورزشی و حتی 

برد در مسابقات بیش تر است.
غده  کردن  فعال  با  کشیدن  آغوش  در 
خون  قرمز  گلبول های  تولید  به  که  تیموس 
دوری  و  سالمت  افزایش  به  می بخشد  نظم 
دانشمندان همچنین  بیماری ها می انجامد.  از 
دریافته اند کسانی که هنگام بیماری در آغوش 
در  می یابند.   بهبود  سریع تر  می شوند  گرفته 
یاری  قلب  به حفظ سالمت  آغوش کشیدن 
کاهش  و  خون  جریان  به  که  چرا  می رساند 
استروئید کورتیزول که مربوط به استرس است 
آغوش  در  اینکه  نهایت  در  می کند.   کمک 
 گرفتن یا گرفته شدن باعث کاهش استرس

 و فشار خون می شود. 
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گیرند و دوری کنند از منکرات که جز زیان و پشیمانی چیزی همراه نداشته و عذاب دنیا و آخرت را فراهم می سازد.

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ـ

رض
ع

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 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    ۳64۷  ۳6۳  ۰۹۱۵ داخل و خارج شهر   

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

به یک همکارخانم جهت امور 
دفتری وپیگیری چک های بانکی 
نیازمندیم. ساعت کاری از۹ صبح 
تا  ۲ بعدازظهر/ حقوق4۰۰تومان
۰۹۱۵۲6۵۹433- 3۲3۲۲۱6۹

یم
ند

ازم
نی

تخریب و خاک برداری 
ساختمان و خرید ضایعات  

 ۰۹۱۵۱۶۳۷۱۶۵ -۰۹۱۵۶۶۹۴۴۲۸
برات علیزاده

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱64۱464 - ۰۹3۸۰۱6۰۷۷۹

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

۰۹۱۵   ۸66   ۸۰۰۲ 

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹33۵۹3۱43۱ - ۰۹۱۵۹۲6۰۱۰۵

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸  - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

ایزوگام محمدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید )چراغ قرمز(
۰۵۶ - ۳۲ ۴۵ ۲۱۱۰ 
۰۹۱۵  ۱۶۵  ۲۶۰۰

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

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵- ۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱-  ترابی

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱6۳۵۸6۰ - کرباسچی

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

۰۹۱۵۹۶۵۸۶۵۹
 زمینی به مساحت هزار متر مربع 
واقع در جنب جایگاه سوختی 

کارکنان دولت دارای سند 
ششدانگ )مربوط به تعاونی 
مصرف نهضت سواد آموزی(
 به قیمت ۷۵ میلیون تومان

 به فروش می رسد.
۰۹۱۵۳6۲4۹۱۵

ـی
شــ

رو
ف

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

۰۹۱۵۵6۲344۱ یم
ند

ازم
نی

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰۹۱۵۵6۰۲۷۳۷

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی ۵۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱6۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  ۳۲۲۳۷۸۸6 همراه: ۰۹۱۵۵6۰۵44۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۰444۰۰ - ۳۲۰44۱۱۳ -۰۹۱۵۱6۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008۵90 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  3۵۵۵۵*66۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

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

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 4۵0 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با کلیه 
ارگان ها،  ادارات و شرکت ها
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* مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
گفت: با توجه به بارش باران و برف 
و سیل، ۱۲۴ مسافر در راه مانده در 
پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر، 
مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه این 

استان اسکان اضطراری داده شدند.
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل   *
شرایط جوی ۴8  به  توجه  با  گفت: 
و  امدادی  نیروهای  گذشته  ساعت 
عملیاتی هالل احمر به ۳8 نفر در ۱۰ 

مورد حادثه، امدادرسانی کردند.
* آیین یادبود ۲ شهید سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی با حضور استاندار 
خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن 
و قشرهای مختلف مردم در هیئت 

ابوالفضلی بیرجند برگزار شد.
* مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون مورد 
تأیید شده ای از بیماری تب برفکی در 
استان نداشته ایم، گفت: ۹۰۰ هزار دام 
سبک و ۶۰ هزار دام سنگین علیه این 

بیماری واکسینه شدند.
* در گردهمایی روسا و دبیران شوراي 
کشور،  هاي  استانداري  فرهنگِي 
با کسب  استانداري خراسان جنوبي 
۱۰۰۰ امتیاز کامل در بخش نماز در 
ردیف ۵ استان برتر کشور معرفي شد 
و در حوزه امر به معروف و نهي از 
منکر نیز با کسب ۷۵۰ امتیاز، رتبه 
سوم کشوري را به خود اختصاص داد.

اخبار کوتاه

سامانهجدیدبارشبارانوبرفازعصرامروزوارداستانمیشود

ایرنا -  مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: یک سامانه بارش باران و برف نیز از عصر امروز شنبه وارد استان می شود و تا اواخر شب یکشنبه ادامه خواهد داشت. خندان رو 
افزود: از روز یکشنبه  نیز شاهد کاهش قابل مالحظه دما از ۶ تا 8 درجه سانتیگراد و تشدید یخبندان در استان خواهیم بود که تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. براساس اخطاریه 

هواشناسی در خصوص بارش های شدید، 8۴ تیم امدادی و عملیاتی در استان در حال آماده باش کامل قرار گرفتند.

استاندار در دیدار با جانشین بنیاد حفظ آثار ترسیم کرد؛

نقشه موزه بین المللی استکبار ستیزی 
جنوبی  خراسان  استاندار   - خبر  گروه 
گفت: امسال ۲ میلیارد تومان برای تکمیل 
های  یادمان  ساخت  تمام  نیمه  پروژه های 
شهدای گمنام استان اختصاص یافت و تا 
سال آینده با اولویت، ساخت این پروژه ها به 
پایان خواهد رسید. محمد صادق معتمدیان در 
دیدار جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس کشور اظهار کرد: وظیفه خود 
های  آفرینی  افتخار  راستای  در  دانیم  می 
شهدا و ادامه راه آنان و دستاوردهای دفاع 
مقدس گام برداریم، چرا که هرچه داریم از 
برکت خون شهدا و دفاع مقدس است. وی با 
اشاره به موزه استکبارستیزی صحرای طبس 
افزود: در شورای هماهنگی حفظ آثار نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان تاکید شد که 
این موزه باید بین المللی دیده شود و برهمین 
و  ساخت  برای  خوبی  های  برنامه  اساس 
ساماندهی این موزه در دستورکار قرار گرفت 

که تبدیل شدن آن به منطقه ویژه گردشگری 
از جمله این برنامه هاست. استاندار خراسان 
جنوبی از برنامه ریزی و پیگیری برای ساخت 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس بیرجند در آینده 
نزدیک خبر داد وگفت: به همین منظور جلسه 
اختصاصی و فنی برگزار و برای بهره برداری 
از فاز اول این مرکز تصمیمات الزم اتخاذ 
خواهد شد. جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر 
دیدار  این  در  هم  مقدس  دفاع  ارزش های 
از افتتاح ۹ موزه دفاع مقدس استان ها در 
دهه فجر امسال خبر داد. امیر سرتیپ دوم 
ستاد محمد فهمیده قاسم زاده گفت: تالش 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
ساخت موزه دفاع مقدس استان ها است و 
در  زمین  هکتار  دوازده  جنوبی  خراسان  در 
موقعیت خوب برای ساخت موزه اختصاص 
یافته است و احداث این موزه همکاری همه 

نهادها ودستگاه های اجرایی را می طلبد.

مردمنگرانشیرتولیدی
استاننباشند

ایسنا- معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی 
شیر  پایش  اجرای طرح  از  جنوبی  خراسان 
خام تولیدی در دامداری های خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: مردم به هیچ وجه نگران شیر 
تولیدی نباشند. محمدعلی بخشی، افزود: با 
توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح در ۶۹ 
جمع آوری  مرکز  و  گاوداری  پرورش  واحد 
در  تولیدی  شیرهای  بهداشتی  وضع  شیر، 
دامداری های استان و مراکز جمع آوری شیر 

از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

نقرهملیمچاندازی
بهخراسانجنوبیرسید

فارس- صادق محمدنژاد از خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی مچ اندازی مدال نقره 
را از آن خود کرد. این ماراتن ملی با شرکت 
حدود ۲۵۰ مچ انداز راست چپ و دست چپ 
خراسان رضوی  میزبانی  به  استان ها  برتر 
رده  در  نژاد  محمد  شد.  برگزار  مشهد  در 
سنی امید سنگین وزن مسابقات مچ اندازی 
نایب  سکوی  بر  نقره  گردن آویز  با  کشور 
قهرمانی ایستاد. همچنین فدراسیون هاکی 
»رمضانی« ، ورزشکار توانمند استان را برای 

حضور در اردوی تیم ملی فراخواند.

۸۷سازهآبخیزداریاستان
دردستساختاست

منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون   - ایرنا   
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: 8۷ 
سازه آبخیزداری استان در دست ساخت است 
که در مجموع ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
سازه های  این  واقع  در  افزود:  دارد.یوسفی 
اتمام  به  ماه  دی  پایان  بایستی  آبخیزداری 
می رسید اما در یک ماه اخیر به دلیل بارش 
باران و برف و سردی هوا، ادامه کار متوقف 
شده است.وی با بیان اینکه 8۰ آبادی استان 
با بهره برداری از این سازه ها منتفع می شوند 
اظهار داشت: احداث سازه های آبخیزداری تاثیر 
بسزایی در آبدهی قنوات، مدیریت سیالب و 

روان آب های سطحی دارد.

آغازعملیاتاجراییاحداث
خطانتقالگازشهردیهوک

 تسنیم -  مدیر عامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی گفت : تصویب مناقصه احداث خط 
انتقال گاز دیهوک با پیگیری جدی شرکت 
گاز استان به تایید هیئت مدیره شرکت ملی 
گاز ایران رسید و ان شا ا... عملیات اجرایی 
احداث خط انتقال در دهه فجر امسال آغاز 
و زمان اجرای پروژه ۱8 ماه است. هاشمی 
تصریح کرد: اقدامات ابتدایی پیمان سپاری 
احداث خط انتقال گاز بشرویه به دیهوک 
از طریق شرکت گاز  تابستان سال جاری 
استان انجام شده بود. وی اعتبار مورد نیاز 
این پروژه را ۵۶ میلیارد تومان برشمرد و 
گفت: اعتبار این پروژه طی ۱8 ماه تامین و 

تخصیص خواهد یافت.

۷۹ درصد جمعیت یارانه بگیر خراسان جنوبی بسته معیشتی دریافت می کنند
اداره کل تعاون،  ایرنا -  سرپرست 
کار و رفاه اجتماعی خراسان  جنوبی 
گفت: اکنون حدود ۷۹ درصد جمعیت 
یارانه بگیر استان شامل ۱۷۷ هزار و 
۶۲۳ خانوار، بسته حمایت معیشتی 
اشرفی  غالمرضا  می کنند.  دریافت 
و  هزار  حاضر ۲۲۶  حال  در  افزود: 
۴۶۱ خانوار استان مشمول دریافت 
یارانه به صورت ماهانه هستند. وی 

با بیان اینکه ۴8 هزار و 8۳۷ خانوار 
حمایت  بسته  استان  بگیر  یارانه 
اظهار  نمی کنند،  دریافت  معیشتی 
کرد: آندسته از افرادی که یارانه نقدی 
دریافت نمی کردند و متقاضی دریافت 
سبد حمایت معیشتی دولت بودند یا 
افراد یارانه بگیری که مشمول طرح 
برای  روزه   ۱۴ مهلت  بودند،  نشده 
تعیین  کشور  سراسر  در  اعتراض 

شده بود. سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان  جنوبی 
ادامه داد: سرپرستان خانوار ۱۴ روز 
و  هویتی  اطالعات  داشتند  فرصت 
شماره تلفن سرپرست خانواده را در 
سامانه مدنظر وارد کنند که در نهایت 
نتیجه بعد از یکماه از طریق پیامک به 
آنها اعالم شد. وی گفت: ۲۶ هزار 
و ۵۰۱ سرپرست خانوار استان معادل 

بگیرانی  یارانه  مجموع  درصد   ۵۴
که حمایت معیشتی دریافت نکرده  
بودند در این مهلت قانونی اعتراض 
کردند. اشرفی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی سومین استان دریافت کننده 
عنوان کرد:  است  معیشتی  حمایت 
تاکنون طی دو مرحله طرح حمایت 
معیشتی برای خانواده یک نفره ۵۵ 
هزار تومان، خانواده ۲ نفره ۱۰۳ هزار 

هزار  نفره ۱۳8  سه  خانواده  تومان، 
هزار   ۱۷۲ نفره   ۴ خانواده  تومان، 
بیشتر  و  نفره  پنج  و خانواده  تومان 
است.  شده  واریز  تومان  هزار   ۲۰۵
 ،۱۳۹۵ سال  سرشماری  براساس 
جمعیت استان خراسان جنوبی برابر 
با 8۹8 هزار و 8۹8 نفر است و از این 
نظر بیست و هشتمین استان کشور به 

 شمار می رود.

اعتراضمعیشتی26هزارنفر

تاسیس شرکت شایا سازه پایور )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/26 به شماره ثبت 6144 به شناسه ملی 
14008924064 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت : - رشته ساختمان و ابنیه : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان 
ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار 
کشی، اجرای پیاده رو ها رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی 
شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات 
ساختمان ) آب، گاز، برق و فاضالب ( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، 
وسایل انتقال ) آسانسور پله برقی ( سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و 
رختشویخانه، سیستم های ارتباطی و شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، 
پوشش )الینیگ( و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک. رشته راه سازی : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط 
به ساخت راه ها نظیر جاده های فرعی و اصلی ، بزرگراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال 
 هوایی پایه دار ، فرودگاه ها ، تونل ها ، پل ها ، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل ) شامل تهیه ، نصب ، 
تعمیر و نگهداری تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی. - رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، 
تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب 
بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های 
 دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی ) سیویل ( 
تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و 
خطوط لوله جریانی و مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت 
فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز )به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت و گاز پتروشیمی 
وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی (. رشته نیرو : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، 
توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص. 
رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری ، آبیاری ، بهسازی و اصالح 
اراضی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی ، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان ، عملیات 
به زراعی ، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ، کارهای 
دامپزشکی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، کارهای دامپروری شامل )مرغداری ،گاوداری، زنبورداری و گوسفند 
داری( شیالت و آبزیان. انجام خدمات پشتیبانی در زمینه حمل و نقل درون شهری ، تامین نمودن نیروی انسانی 
برای شرکت ، نگهداری فضای سبز ، امور آشپزخانه ها و رستوران ها ، امور تاسیسات ، تعمیر و نگهداری ، تایپ 
و تکثیر. اخذ هرگونه نمایندگی و شعبه از شرکت های معتبر داخلی در رابطه با امور فوق و نیز اعطای نمایندگی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، واردات و 
صادرات ماشین آالت، مصالح و لوازم مورد نیاز در زمینه تخصص های فوق الذکر، اخذ اعتبارات و تسهیالت مالی 
از موسسات مالی و اعتباری و بانکی در سراسر کشور، واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی، فعالیت در حوزه 
اجرا و ساخت در کلیه تخصص های فوق الذکر. 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 سراب ، خیابان سپیده ، کوچه سپیده 13 ، پالک 0 ، مجتمع سرو ، طبقه اول ، واحد شمالی 
کدپستی 9719917761 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 
1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 130/2070 مورخ 1398/10/22 نزد بانک بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهید 
مطهری با کد 207 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای امید عباسی به شماره ملی 0640154964 
 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای مصطفی عبداللهی مقدم به شماره ملی 0653132387
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای یداله محمودی به شماره ملی 5639917148
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای آقای یداله محمودی )مدیر عامل( با شماره ملی 5639917148 معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . بازرسان: آقای صادق محمودی به شماره ملی 0640177530 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی 5639645474 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 )۷382۹2(

آگهی تغییرات شرکت ماهد پایا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5526 و شناسه ملی 14006649355 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم سیده ستاره سعیدی 
به شماره ملی 0640110142 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان کاهنی به شماره ملی0652819834 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه هنری به شماره ملی 3719574962 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- خانم مرضیه هنری به شماره ملی 3719574962 به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری 

شرکت از قبیل چک و سفته با امضای خانم مرضیه هنری )مدیر عامل( و مهر شرکت دارای معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۷3۹032(

آگهی تغییرات شرکت پشتیبان صنعت پویاورزان ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1332 و شناسه ملی 
14004455878 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شد : 1- آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، 
شهر قاین، محله ازادی وانقالب ، کوچه معلم 2]مصلی 1[ ، خیابان مصلی ، پالک 63 ، طبقه همکف-کد پستی: 

9761715694تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )۷382۹3(

آگهی تغییرات شرکت بیرجند آرک )سهامی خاص( به شماره ثبت 1420 و شناسه ملی 10360031384 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آدرس شرکت 
از محل قبلی به آدرس جدید : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله غفاری ، کوچه آزادگان 8]شهید غفاری 25[ ، بلوار شهید آیت ا... غفاری ، پالک 0 ، طبقه دوم کد پستی 

9717818349 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۷3۷184(
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 پیامبر خدا صلى ا... علیه و آله فرمودند :

ماواِت؛ َهواِت أن یَُجوَل فی َملَکوِت السَّ َحراٌم على ُکلِّ قَلٍب عّزي بِالشَّ
بر هر دلى که به شهوت ها آرام گرفته باشد، حرام است که در ملکوت آسمان ها گردش کند.

(تنبیه الخواطر: ج2، ص122) 

مالك تعیین هزینه سبد معیشت 
کارگران براى سال آینده  

عالى  کانون  مزد  کارگروه  رئیس  تسنیم- 
شوراهاى اسالمى کار با اشاره به اینکه شرایط 
مناسبى براى تعیین دستمزد صنفى و منطقه اى 
نیست، گفت: مقرر شد در اولین فرصت نزدیک 
به 10بهمن ماه کمیته دستمزد با توجه به تورم 

دى ماه عدد و رقم سبد معیشت را تعیین کند.

مصرف بنزین کم شد؟  

از  پس  مسئوالن،  اعالم  طبق  ایسنا- 
سهمیه بندى بنزین میزان مصرف این فرآورده 
اجراى  اول  یافته و در روزهاى  نفتى کاهش 
مورد مطرح  این  در  متفاوتى  اعداد  این طرح 
مى شد که در نهایت عدد 22 میلیون لیتر در 
روز صرفه جویى اجراى این طرح اعالم شد و 

تاکنون نیز تغییر چندانى نکرده است.

ستاد دیه: از هر 4 زندانى غیر عمد
 3 نفر محکومان چک و سفته  هستند  

تسنیم- مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به 
این که هم اکنون 14664 زندانى جرائم غیرعمد 
داریم که محکومان مالى بیشترین طیف زندانیان 
جرائم غیرعمد را شامل مى شوند، گفت: در این بین 
بدهکاران اوراق تجارى چک و سفته با جمعیتى 
را دارند. بیشترین جمعیت  نفر  بالغ بر 11206 

زمان حذف قبوض 
کاغذى جرائم رانندگى مشخص شد  

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا درباره 
وضعیت ترافیکى جاده هاى کشور درباره حذف 
تالش  گفت:  رانندگى  جرائم  کاغذى  قبوض 
مى کنیم از اسفند ماه امسال تمام قبوض دستى 
و کاغذى که در اختیار همکاران جریمه نویس 

پلیس راهور هستند را حذف کنیم.

سند طالق حذف مى شود  

 رئیس کانون سردفتران طالق و ازدواج گفت: 
سند طالق از به زودى حذف مى شود و به صورت 
کامال الکترونیکى، تک برگى و به صورت پرینت 
از سامانه قابل دریافت خواهد بود.  سال گذشته دفتر 
الکترونیک ثبت طالق راه اندازى و بدین ترتیب 

یک گام دیگر برداشته  شد.

رئیسى: مبارزه بى امان
با مفسدان را ادامه مى دهیم  

رئیسى ، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه 
بى امان با مفسدان را ادامه خواهیم داد، گفت: حاشیه 
سازى ها ما را به خودشان مشغول نخواهند کرد.

قول مى دهم در یک برنامه پنج ساله 
بتوان این اقتصاد را به ثبات رساند  

قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه مشکالت اقتصادى قابل حل است،  
گفت: اکنون مشکل ما این است که افراد دخل 
و خرج شان با هم نمى خواند و قول مى دهم در 
یک برنامه پنج ساله بتوان این اقتصاد را به ثبات 

رساند. یعنى دخل و خرج مردم با هم بخواند.

سلیمى: برخى نمایندگان معامله گر، 
مجلس را از رأس امور انداخته اند  

علیرضا سلیمى با بیان اینکه برخى نمایندگان 
انداخته اند،  امور  رأس  از  را  مجلس  معامله گر، 
گفت: یکى از مشکالت فعلى مجلس آن است 
که متأسفانه به دلیل برخى بده بستان هاى ملى و 
منطقه اى، بعضى نمایندگان سؤال، استیضاح و یا 

امضاهاى خود را پس مى گیرند.

شوراى عالى اصالح طلبان: در کل 
کشور 60 اصالح طلب تائید شدند  

اعضاى شوراى عالى سیاست گذارى اصالح طلبان 
به  مجلس  انتخابات  براى  لیست  ارائه  درباره 
جمع بندى نرسیدند و تصمیم گیرى را به جلسه 
دیگرى موکول کردند. کمیته استان هاى شوراى 
عالى گزارش کرد که در کل کشور صالحیت 60 
نامزد اصالح طلب تائید شده است اما امکان دادن 

لیست انتخاباتى مقدور نیست.

آیت ا... یزدى: دشمن امروز با پول، 
زن و مقام به دنبال نفوذ است  

آیت ا... محمد یزدى با بیان اینکه دشمن امروزه 
شروع به تخریب مسجد و روحانیت کرده است، 
اظهار کرد: دشمن امروز با پول، زن و مقام به 
دنبال نفوذ در جمهورى اسالمى است تا بتواند 
مرور  به  و  منحرف  را  انقالب  شاخص  افراد 

پایه هاى حکومت را تضعیف کند.

واکنش کدخدایى به ادعاى 
رد صالحیت یک نماینده  

عباسعلى کدخدایى گفت: «اگر ادعاى رد صالحیت 
یکى از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام 
درست بود، او در همان دور قبل که برجام به 
تصویب مجلس رسید، رد صالحیت مى شد! 
شاید همین اطالعات غلط مبناى اظهارات برخى 

مقامات محترم قرار گرفته است.»

صوفى:  شاهد انتخابات
 باخت-باخت خواهیم بود

على صوفى وزیر دولت اصالحات به رویداد24 
مى گوید: ابتدا باید بگویم رد صالحیت هاى 
رخ داده به شدت تعجب برانگیز است و افکار 
عمومى را تحت تاثیر قرار داده و مى تواند اثر 
منفى خود که مهمترین آن کاهش حضور 
برجاى  را  است  راى  پاى صندوق  در  مردم 
مجلس  در  مختلف  حضور سالیق  بگذارد. 
است که باعث مى شود به نمایندگان و مجلس 
به عنوان عصاره ملت نگاه کرد، مگر نه این 
تک صدایى و تایید صالحیت عده اى خاص 
کارى را از پیش نمى برد.او ادامه داد: اگر شرایط 
به همین منوال پیش رود شاهد یک انتخابات 
باخت-باخت خواهیم بود. تندرو ها با تهدید و ... 
تا االن راه خود را پیش برده اند و توانسته اند 
تایید صالحیت شوند، اما این مسئله به همین 
شکل ادامه پیدا نمى کند و اساسا شرایط کشور 
اجازه نمى دهد که کشور در دست تندرو ها باشد. 
صوفى یادآور شد: اخیرا از ورود احمدى نژادى ها 
به مجلس صحبت مى شود، واقعیت من آن ها 
را یک جریان نمى دانم. معتقدم احمدى نژاد ها 
یک فرقه هستند نه یک جریان سیاسى، از 
همین رو نمى توانند در کنار جریان هاى سیاسى 
عرض اندام کنند. هرقدر هم که مردم از شرایط 
ناراضى باشند، اما اصال به معناى این نیست 
که فکر کنند در انتخاب هایشان اشتباه کرده اند. 
مردم خواهان تغییر بودند و دست به تغییر زدند 
و دیدیم که ادامه دهنده راه احمدى نژاد نبودند، 
زیرا مى دانستند اگر آن جریان کماکان دولت را 
به دست داشت، اکنون فاتحه بسیارى خوانده 
شده بود. حتى حاکمیت هم  دیگر حاضر نیست 

قدرت را به دست این فرقه بدهد.

شرق- این روزها مرجعیت عالى عراق 
در  سیاسى  گروه  و  جریان  هر  از  بیش 
عراق دغدغه آینده این کشور را دارد. از 
آنجا که مرجعیت در مظان این اتهام است 
که از دولت هاى گذشته حمایت کرده 
و این دولت ها در افکار عمومى عراق 
عملکرد مناسبى نداشته اند و نتوانسته اند 
رضایت عمومى را جلب کنند، خود نیز در 
وضعیت نامناسب پیش آمده عراق موثر 
است. ناگفته نماند از همان سال گذشته، 
قبل از انتخاب دولت عادل عبدالمهدى و 
مشارکت پایین مردم در انتخابات سراسرى 
عراق که شاهد اعتراض ها در تابستان 
به وضعیت برق بودیم، پیش بینى مى 
شد که اعتراض هاى سنگینى پیش رو 
نباشد.  جلودارش  کسى  دیگر  که  باشد 
این هشدار را بیش از همه بیت مرجعیت 
داد.  مى  عراقى  سیاسى  هاى  گروه  به 

دولت نتوانست مردم را قانع کند
انتخاب عادل عبدالمهدى، به عنوان یک 
فرد پاکدست داراى عملکرد خوب ، به 
همین دلیل بود. عملکرد عبدالمهدى در 
حدود یک سال دوره صدارتش عملکرد 
مناسبى بود، وى کارهاى زیربنایى بسیار 
مهمى در عراق انجام داد که مى توان 
ادعا کرد در طول تاریخ عراق بى سابقه 
بوده است؛ اما دولت او دو مشکل بزرگ 
داشت که کار را به قطع حمایت مرجعیت 
تقسیم  استعفایش کشاند، یکى  و  او  از 
مجلس  اصلى  جریان  دو  میان  دولت 
یعنى ائتالف بنا به رهبرى هادى عامرى 
و جریان سائرون به رهبرى مقتدى صدر 
بود، دیگرى مساله عدم اقتدار دولت بود که 
در نزد افکار عمومى این گونه وانمود شد 
که توانایى اداره کشور در مقاطع بحرانى 
را ندارد. درباره دلیل دوم باید گفت که آغاز 

تظاهرات مدنى در عراق که به تدریج از 
حالت مدنى خارج شد و به درگیرى هاى 
مسلحانه و موج بازى قدرت هاى خارجى 
انجامید، محکى بود براى دولت عراق که 
متاسفانه نتوانست آن طور که شایسته و 
بایسته است از پس آن برآید و در عین 
پرداخت هزینه هاى بسیار سنگین سیاسى 
و اجتماعى و اقتصادى که هنوز هم ادامه 
دارد، نتواند افکار عمومى را قانع کند که 

دست از اعتراض بردارند. 

تالش مرجعیت براى
 جلب رضایت عمومى

در تمامى این مدت مرجعیت تحوالت را 
به دقت زیر نظر گرفته است. مرجعیت مى 
گوید حاال که من در مظان اتهام حمایت از 
دولت هاى ناکارآمد هستم، خودم نزد افکار 
عمومى مى روم و صفحه اى را مى گشایم 

که رضایت عمومى مردم را کسب کند. این 
مساله در حقیقت اصلى ترین دلیل حمایت 
آیت ا... سیستانى از معترضان است که در 
بیانیه هاى مختلف خود به ویژه در تریبون 
هاى نماز جمعه بر آن تاکید کرده است. 
در حقیقت مرجعیت تالش دارد وضعیتى 
به وجود آورد و احزابى که در طول این 
سال ها صرفا به پیشبرد اهداف حزبى خود 
اهتمام ورزیده اند و وقعى به خواسته هاى 
مردمى نگذاشته اند را وادار کند تا تن به 
اصالحات بدهند و کشور به سمت یک 
پوست اندازى واقعى پیش رود، هر چند که 
این پوست اندازى دردناك و سخت باشد.

مرجعیت و پوست اندازى سیاسى عراق

حسین شیخ االسالم مشاور سابق وزارت 
گفت:  مجلس   رئیس  و  خارجه  امور 
”حاج قاسم“ استعداد عجیبى در مذاکره 
اش درباره  توانم  نمى  خیلى  داشت. 

 صحبت کنم. بدون شک یکى از یل هاى 
سیاست در دنیا پوتین است، ولى سردار 
سلیمانى توانست پوتین را قانع کند که 
باید در سوریه نیرو بیاورى کنار ما  تو 
گاهى  است.  کار  خیلى  این  بجنگى. 
گاهى  اما  کسى،  به  دهى  مى  پیامى 
او را به خط خود مى آورى. این یعنى 

دیپلماسى. اینکه اردوغان را قانع کنى، 
اردوغانى که مى گوید من مى خواهم 
در مسجد امویان نماز بخوانم و با این 
استدالل با آمریکایى ها و جنایتکاران 
ها  تروریست  تمام  چون  شد.  همراه 
رفتند.  ناتو  مرز  از  هایشان  اسلحه  و 
باید  قانع کنى که  را  اردوغان  تو  حاال 

اگر  کنى.  متوقف  را  ها  جنایت  بیایى 
دهى.  مى  دست  از  را  چیز  همه  نه 
به حاج قاسم مى  اردوغان  یک وقتى 
گفت تو روى اسب بازنده شرط بسته 
اینطورنیست.  بعد دید که عمال  و  اى 
شهیدسلیمانى خیلى مذاکره کننده قوى 
بود و کمبودش حتما احساس مى شود.

” حاج قاسم“ استعداد عجیبى در مذاکره داشت

در شرایطى که این روز ها و در آستانه 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى 
اسالمى جناح هاى سیاسى رایزنى هاى 
لیست  به  رسیدن  براى  گسترده اى 
واحد را انجام مى دهند خبر هاى رسیده 
حاکى از آن است که یاران احمدى نژاد 
لیست جداگانه اى از ائتالف اصولگرایان 

خواهند داد.یک منبع آگاه به رویداد24 
است  آن  از  حاکى  شنیده ها  مى گوید، 
فهرست  این  تصمیم گیر  حلقه  در  که 
انتخاباتى، افرادى همچون على نیکزاد، 
الدین  شمس  شاهنوش،  صابر  محمد 
چهره هاى  از  دیگر  برخى  و  حسینى 
سابق  دولت  به  نزدیک  اصولگراى 

حضور دارند و کار مصاحبه با نامزد هاى 
نهایى این لیست که با نام «لیست بهار 
روز هاى  شد  خواهد  رونمایى  خدمت» 
منبع  این  مى گذراند.  را  خود  پایانى 
آگاه مى گوید: در این لیست انتخاباتى 
چهره ها و مسئوالن ارشد دولت نهم و 
دهم و جمعى از چهره هاى اقتصادى و 

همچنین جوانان عدالتخواه حضور دارند 
و قرار است همزمان با رونمایى لیست، 
برنامه جامع اقتصادى این تیم نیز با شعار 

بهار خدمت رونمایى شود.

ورود احمدى نژاد به انتخابات با لیست بهار خدمت

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

دست دوم (در حد نو) و انواع 
فرش نو (استوك) 
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