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*  سربازی

پالک قرمزها 
در جشن های فجر

بیش از چهل سال از پیروزی انقالب 
اسالمی می گذرد و در این مدت 
آنچه تحسین دوست و دشمن را به 
دنبال داشته است دستاوردهای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در پهنه 
اثبات  و  اسالمی  ایران  جغرافیای 
کارآمدی دین درجامعه امروز است. 
بی شک در این چهل سال آنچه در 
بخش های مختلف کشور کارهای 
عمرانی، بهداشتی و خدماتی انجام 
شده آنقدر زیاد است که دشمنان 
هر چه کتمان ... ادامه در صفحه 2 5  استقبال از فجر انقالب در فردوس6افتتاح مدرسه 15 کالسه و کلنگ زنی مدرسه 12 کالسه شهید بصیری پور در بیرجند3توسعه شبکه گازرسانی استان با 417 میلیارد تومان

تمرکز  بر تکمیل

حمایت  دادگستری
از تولید با همه توان

رئیس کل دادگستری گفت: همه ظرفیت دادگستری استان را پای کار آوردم تا از تولید و اشتغال حمایت شود 
و اولین کاری که انجام شد ممانعت از صدور دستورات قضایی مبنی بر تعطیلی واحدهای تولید است. حجت 
االسالم حمیدی افزود : اگرچه قوه قضائیه به صورت مستقیم در این زمینه مسئولیت ندارد اما حمایت از تولید و 
اشتغال در اولویت کاری قرار داده شده است. وی مالیات و دارایی، بانک ها، تأمین اجتماعی  ... مشروح در صفحه ۵

زیرساخت های
شمال شهر 

برنامه محرومیت زدایی  استاندار
 به مناطق شهری مرکز استان رسید

به برکت فجر

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

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

نقـدواقسـاط

جناب آقای حمیدی 
رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی

جناب آقای عبدالهی
 رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقالب 

شهرستان بیرجند
جناب آقای مقدس

 دادستان محترم عمومی و انقالب بیرجند 
جناب آقای داریوش  

معاون محترم قضایی رئیس کل استان
 حضور شما در جمع سربازان جبهه جنگ تحمیلی اقتصادی در شهرک صنعتی بیرجند

 باعث دلگرمی ما شد،  صمیمانه ترین سپاس مان را پذیرا باشید.
شرکت شب افروزان کویر – چراغ های LED – حاجی زاده

من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق 
ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان، ما را از نعمت حضور دوستان و 
سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان التیامی است بر دل های داغدیده ما. به حکم ادب 
و حق شناسی، بدین وسیله از همه عزیزان، سروران، دوستان، آشنایان، اقوام و تمامی همشهریان عزیز 
به ویژه جناب آقای دکتر مجیدی دوست بزرگوارمان که با حضور خود در مراسم فرزندان دلبندمان 

شهیده معصومـه و مهدیـه قـوی
 که در حادثه دلخراش هواپیمای اوکراینی به شهادت رسیدند، ما را در تحمل این مصیبت بزرگ

 یاری بخشیدند و موجبات آرامش خاطر این حقیر و خانواده را فراهم نمودند
صمیمانه سپاسگزاری نموده و از خداوند متعال برایتان سربلندی آرزومندیم.

خانواده محمد علی قوی و بستگان

با نهایت تأسف و تاثر به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت

 مرحومـه صغـری فاطمـی
)مادر همسر آقای سید حسین فاطمی رئیس اتحادیه کفاشان و کفش فروشان بیرجند(

 امروز یکشنبه ۹۸/11/1۳ از ساعت 14/۳۰ الی 15/۳۰ در محل هیئت محترم حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده فاطمی و سایر بستگان

ضمن تشکر از ابراز همدردی همه شما همشهریان گرامی به عرض می رساند:
مراسم سومین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه حاجیه طوبی مصطفوی
 )همسر مرحوم حاج سید جواد درخشان(

 امروز یکشنبه ۹۸/11/1۳ از ساعت 15 الی 1۶ در محل مجتمع مسجد عاشورا )هیئت فاطمیه( 
واقع در خیابان مطهری ۸ برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان می باشد.

خانواده های: درخشان، مصطفوی و سایر بستگان

خانواده محترم شهید گرانقدر
محمد حسین رئوفی فرد

درگذشت بانوی ماجده و مومنه

 مادر گرامی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد 
را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه رحمت واسعه 

و همجواری با فرزند شهیدش و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد

جناب آقای دکتر وحید  اسالمی
 معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند

خانـدان محتـرم خامسـان
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت مرحوم سرهنگ محمد هادی اسالمی

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقای احمد جمالی
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به عنوان

 معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی  و ویژه اقتصادی 

که به حق از خدمتگزاران بومی و سرمایه های ارزشمند استان می باشید 
 صمیمانه تبریک عرض نموده از درگاه خداوند سبحان تداوم تعالی و توفیق،

سعادت و سیادت جناب عالی را مسئلت داریم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای احسان یوسفی
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت  

مدیر کل حوزه استاندار خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون 
شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش 

مسئلت داریم.

جامعه هتلداران خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای احسان یوسفی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل حوزه استاندار خراسان جنوبی 
که نشان از تجربه، لیاقت، پشتکار و شایستگی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 20 تن قرقره فلزی موجود در محل 
 کارخانه را از طریق مزایده ، یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود 
پس از  بازدید، پیشنهاد کتبي خود را بارعایت شرایط شرکت در مزایده، 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/20 در پاکات دربسته 

به شرح پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب : تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی ، به واحد 
تدارکات کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در 
 این مزایده می توانند جهت بازدید قرقره ها از مورخ 98/11/12 لغایت 98/11/20 در ایام و ساعات اداری 

به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره12شرکت کویرتایر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشتمجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی -  بیمارستان ایران مهر

مرحومه حاجیه رقیه رحیم آبادی
همسر مرحوم حسین حسنی اکبریه

) بازنشسته آموزش و پرورش(
را به اطالع اقوام و تمامی همشهریان محترم می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز یکشنبه 

۹۸/11/1۳ ساعت 15 الی 1۶ از محل سالن اجتماعات 
 آرامستان بیرجند )غسالخانه( برگزار می شود.

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه روز 
دوشنبه ۹۸/11/14 از ساعت 15 الی 1۶ در محل مسجد 
مرتضوی )واقع در خیابان مدرس 7( برگزار می گردد، 

تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان می باشد.
خانواده های: حسنی اکبریه ، رحیم آبادی و سایر بستگان

جنـاب آقـای احسـان یوسفـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیرکل حوزه استاندار خراسان جنوبی

که مؤید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

                  سید محمدرضا علیزاده - دبیر اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند
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پالک قرمزها 
در جشن های فجر 
* سربازی 

)ادامه از صفحه 1( که دشمنان هر چه کتمان کرده و 

می کنند ولی باز هم پیروز میدان فرزندان این نظام 
و مدیران خدومی هستند که شبانه روزی برای رفاه 
مردم تالش می کنند و مردم نیز به خوبی قدردان 
مدیران خدوم خود هستند. ایام ا... دهه فجر انقالب 
اسالمی فرصتی است مناسب تا به فرموده امام راحل 
آنچه نظام برای مردم انجام می دهد را از طریق رسانه 
های دیداری و شنیداری به سمع و نظر مردم رسانده 
و اگر بخواهیم این فرموده امام راحل را به بهترین 
شیوه ممکن عملی کنیم باید مردم را در مراسم  بهره 
برداری از پروژه های مختلف مشارکت داده و در 
حقیقت با دعوت از آنان، حالوت و شیرینی خاصی 
که در افتتاح یک پروژه بر ذهن و فکر انسان حکمفرما 
می شود به آن ها منتقل کنیم . چرا باید افتتاح پروژه 
هایی که میلیاردها تومان برای آنها سرمایه گذاری 
شده را فقط جمعی از مدیران شاهد باشند و روبان 
آن را با سالم و صلوات قیچی کنند؟ در مراسم 
افتتاح پروژه ها ،  آنچه  هر ساله شاهدیم  کاروان 
خودروهای پالک قرمزی است که پشت سر هم و 
اغلب با یک یا دو سرنشین در خیابان ها و جاده های 
خاکی و آسفالت راه می افتند تا روبانی را ببرند. این 
مدیران به خوبی می دانند چه می خواهند بکنند زیرا 
از مدت ها قبل و یا سال ها قبل پیگیر اعتبارات این 
چنین طرحی بوده اند پس این مردم هستند که باید 
در اینگونه مراسم حضور داشته باشند و یا به عبارت 
دیگر سهم مردم در مشارکت و شرکت در مراسم 
افتتاح پروژه ها باید با برنامه ریزی مناسب پررنگ 
از خودروهای  اینکه حرکت کاروانی  شود. ضمن 
دولتی در منظر و دید مردم بسیار ناخوشایند  است و 
مردم آن را اتالف بیت المال می دانند. مردم به خوبی 
می دانند که می شود با یک  برنامه ریزی بسیار ساده 
یک مینی بوس و یا اتوبوسی را تهیه  و آنان را در 
مراسم افتتاح سهیم کرد. بارها این مطالبه موضوع را 
بافرماندار و دیگرمدیران مطرح کرده ایم  ولی دریغ از 
اینکه کاری انجام دهند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی 
نباشیم. خوب است در همین دهه فجر، در این زمینه 
تصمیم گیری شود،خوب است مدیران نرده و حائل 
بین خود و مردم را بردارند و در افتتاح پروژه های دهه 
فجر با یک برنامه ریزی بسیار ساده و اختصاص یک 
خودروی عمومی با مردم همراه شوند و از تلویزیون 
خنده و رضایت مردم را در قیچی کردن روبان بهره 
برداری از طرح ها ببینیم. آن زمان است که می توانیم 
ادعا کنیم جشن های پیروزی انقالب اسالمی که 
بخش عمده ومهم آن بهره برداری از پروژه های 
شد. افتتاح  مردم  حضورپررنگ  با  است  مختلف 

یکشنبه * 13 بهمن 1398*  شماره 4559 

آغاز ثبت نام آزمون ارشد 98 برای جاماندگان از دوشنبه

ایسنا-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این که مرحله  
دوشنبه ۱۴  روز  از  سال ۱۳۹۸  ارشد  کارشناسی  آزمون  نام  ثبت  دوم 

بهمن ماه آغاز می شود، گفت: این مهلت تا ۱۶ بهمن ماه ادامه دارد.

ترامپ و یک جریان داخلی می خواهند 
ایران را به یک جزیره تبعید کنند 

سخنگوی دولت گفت: دیگر قابل انکار نیست که 
دیواری که  موازات  به  داخلی  برخی جریان های 
ترامپ برای حصر ایران و برای تبدیل ایران به یک 
جزیره درحال معماری آن است، ناخودآگاه تالش 
می کنند همان پروژه دیوارچینی را ادامه دهند. هر دو 
طرف با وجود همه تضادهای فی مابین می خواهند 
کنند. تبعید  جزیره  یک  به  جهان  از  را  ایران 

بذرپاش: جایگاه روحانی
 با پرخاش ترمیم نمی شود 

پایگاه  از  اصولگرا گفت:  فعال سیاسی  بذرپاش 
ضعیف اجتماعی رئیس جمهور خوشحال نیستیم 
تندی  و  پرخاش  با  می کنیم  توصیه  وی  به  و 

نمی تواند پایگاه از دست داده را ترمیم کند.

اعضای شورای نگهبان خودشان
 را با اسالم یکی می دانند

حجت االسالم هادی غفاری  گفت : شورای نگهبان 
معتقد است کسانی که به نوعی نقد دارند، پس ما 
را قبول ندارند و ما هم که برابر با اسالم هستیم، 
پس باید آن ها را رد صالحیت کنیم. از همین رو 
التزام به اسالم آن ها رد می کنند. به دلیل عدم 

مجتبی ذوالنور: انقالب قوی تر 
از گذشته در دل و جان مردم است 

از  قوی تر  انقالب  امروز  اینکه  بیان  با  ذوالنور 
مردم  گفت:  است،  مردم  جان  و  دل  در  گذشته 
همه  با  و  هستند  انقالب  کشیده  گرما  و  سرما 
مسائلی که رخ داده همواره پای انقالب مانده اند.

مطمئنا اصولگرایان با ورود به مجلس 
هیچ کار خاصی انجام نمی دهند 

هاشمی طبا گفت: با ورود اصولگرایان به مجلس 
طیف  از  مجلس  های  کرسی  تمام  اگر  حتی 
اصولگرا باشد، نه می توانند معجزه ای کنند و نه 

اینکه کار خاصی انجام دهند.

مجلس بعدی میراث
 روحانی را نابود می کند 

نشریه “ورلد پالتیکس ریویو” می نویسد: در نیمه دوم 
ریاست جمهوری روحانی او احتماال با پارلمانی مواجه 
خواهد بود که هر کاری می کند تا میراث او را نابود سازد.

رحمانی: هشت خودروی
 جدید به بازار می آید 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی،  رضا 
بررسی  و  سایپا  از صنایع خودروی  بازدید  در 
برنامه های این خودروساز در زمینه عرضه ۸ 
خودروی جدید در سه سال آینده گفت: سایپا 
با اجرای این برنامه و عرضه خودروهای جدید 
در سه سال آینده، می تواند توان رقابت خود در 

بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد.

افزایش 2۰۰ هزار تومانی حقوق 
بازنشستگان بر اساس همسان سازی 

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس عنوان کرد: با اجرای طرح همسان سازی 
به صورت میانگین حدود ۲۰۰ هزار تومان به 
بازنشستگان اضافه می شود. حمیدرضا  حقوق 
حاجی بابایی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق 
دریافتی  تعیین حداقل  درباره  بودجه سال ۹۹ 
میلیون  دو  میزان  به  بازنشستگان  و  شاغالن 
و ۸۰۰ هزار تومان در ماه گفت: برای اصالح 
حقوق ها با مشکل جدی رو به رو هستیم، زیرا هر 
کسی در هر طبقه ای تالش دارد تا از حقوق و 

دستمزد خود دفاع کند.

رئیس مرکز آمار: نوسان قیمت ها، 
باورپذیری نرخ تورم را کاهش می دهد 

اصل  اینکه  بیان  با  آمار  مرکز  رئیس  ایرنا- 
 ، بنیادین مرکز آمار است  از اصول   بی طرفی 
زیاد  نوسان  دلیل  به  همخوانی  عدم  گفت: 
قیمت ها موجب کاهش باورپذیری نرخ تورم و 

بیکاری در جامعه شده است.

جهش قیمت گوجه و پیاز 
همزمان با بارندگی های جنوب 

پیاز و گوجه  در میان اقالم منتخب خوراکی، 
فرنگی دو کاالیی بودند که رکورددار قیمت در 
دی ماه شدند. با این حال، جهش افزایش قیمت 

هر دو، بارندگی های جنوب کشور بود.

بررسی تراکنش های باالی ۵ میلیارد 

عصر اعتبار- رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بر 
اساس آئین نامه جدید بررسی تراکنش های بانکی، 
آن دسته از حساب هایی مورد بررسی قرار می گیرند 
که تراکنش آنها باالی ۵ میلیارد تومان باشد.

برخالف ماه های گذشته، بررسی شاخص 
دالر نشان می دهد که در طول یک ماه 
گذشته از کمترین نوسان برخوردار بوده 
است؛ اگرچه در همین مدت حدود ۵۰۰ 
تومان روی قیمت دالر رفته است. مشاهده 
اعداد و ارقام بازار ارز در طول یک ماه گذشته 
حاکی از آن است که نرخ دالر در روز ۱۳ 
دی ماه روی رقم ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان 
قرار داشت، این در حالی است که هم اکنون 
دالر با قیمتی حدود ۱۳ هزار و ۴۵۴ تومان 
فروخته می شود. این یعنی در طول یک ماه 
اخیر، نوسان نرخ دالر در حد ۳.۸ درصد 

بوده است.در این شرایط، تنها یک ماه و 
نیم به روزهای پایانی سال باقی مانده است 
و برخی از گزارش ها، از احتمال ثبات قیمت 
ارز در روزهای پایانی سال خبر می دهد. 
یکی از روایت ها، مربوط به روند بازار ارز 
در ۷ سال گذشته است و پیش بینی شده 
احتماال قیمت ارز تا پایان سال با رشد ۱.۵ 
درصدی به حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان 
که وضعیت  می شود  گفته  برسد. حتی 
کنونی بازار ارز شباهت زیادی به سال ۹۱ و 
یک سال بعد از تالطم ارزی دارد که دالر 
را از هزار تومان به ۳ هزار تومان کشاند؛ 

اسفند سال ۹۱  و  بهمن  که  به طوری 
بازار ارز با بازدهی صفر روبه رو بود؛ اتفاقی 
که ممکن است امسال هم تکرار شود.

احتمال جهش ارزی وجود ندارد
تحلیلگران بازار ارز اعتقاد دارند که دیگر 
احتمال انفجار قیمت ارز وجود ندارد. سید 
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک 
مرکزی در خصوص این که بازار ارز ایران 
در ماه های باقی مانده از سال به کدام سو 
حرکت خواهد کرد، گفت: پیچیدگی های 
سیاسی در ایران بسیار باالتر از قبل است. 

از این رو قطعیتی در این حوزه وجود ندارد، 
اما آنچه مسلم است، این که بازار ارز از 
منظر اقتصادی، درگیر بحران و چالشی 
جدی نیست و انتظار واقعی و مبتنی بر 
داده های اقتصادی حرکت دالر به سمت 

واقعی شدن است.

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی از نرخ دالر در ایام پایان سال

خبری  نشست  در  کدخدایی  عباسعلی 
 خود گفت: ما این ۱۰ روز اخیر ساعت را 
می دیدیم عبور می کند. شب و روز را 
نمی دانستیم که چه زمانی شب است و 
چه زمانی روز. وی افزود: مشکل اخیر در 
انتخابات این است؛ با این نظام انتخاباتی 
و قوانین حداقلی که داریم این وضعیت هم 

حادث می شود و هر دو طرف ناراضی اند.

نزدیک ۲۰۰۰ نفر به آمار 
تایید صالحیت ها اضافه شد

وی افزود: در حوزه رسیدگی ها در بحث 
آماری که داشتیم از ۱۶ هزار و ۳۳ نفر 
بودند، نزدیک ۴۵۰۰  نام کرده  که ثبت 
نفر اسامی داشتیم تا بررسی می کردیم، 
مجموع افرادی که مورد تایید قرار گرفتند 

باالی ۵۰ درصد است و نزدیک ۲۰ و چند 
درصد رد داشتیم که در این مرحله بررسی 
از  یافت.  خواهد  افزایش  و  شد  خواهند 
مرحله قبل تا این مرحله نزدیک ۲۰۰۰ نفر 
به آمار تایید صالحیت های شورای نگهبان 
اضافه شد.وی ادامه داد: در بحث تحقیقات 
محلی که مورد ایراد است در همین مرحله 
و مرحله قبل با تحقیقات محلی خیلی از 
کسانی که به عنوان عدم احراز صالحیت 

شناخته بودند، به تایید برگشتند.

به ما اتهام می زنند
کدخدایی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی 
بر اینکه »برخی اعالم کردند بعضی از 
در  تا  را رد صالحیت کردند  اصولگرا ها 
آخرین لحظات صالحیت شان را تایید 
کنند، آیا این موضوع صحت دارد« گفت: 
هم رویه، خالف این است و هم نتیجه را 
می بینید. یک اتهام است که شاید بتوانیم 

پیگیری قضایی داشته باشیم. 

نه رودربایستی با کسی داریم و نه 
نگاه سیاسی و جناحی 

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 

شما در ذکر دلیل برخی رد صالحیت ها 
نمایندگان  برخی  ضمنی  حمایت  به 
قاچاقچیان و مفسدان  از  فعلی مجلس 
اشاره کردید؛ با توجه به این موضوع این 
سوال پیش آمده که چرا برخی پرونده ها 
مثل پرونده امالک نجومی و پرونده قائم 
مقام شهرداری پیشین تهران شامل این 
مصداق رد صالحیت نشده است و این 
خود  صالحیت  تایید  از  مشخصا  افراد 
پیش از بررسی شورای نگهبان اطمینان 
بین  تفاوتی  هیچگونه  گفت:  داشتند، 
براساس  تخلفی  اگر  نیست؛  اشخاص 
مستندات و چهارچوب پرونده باشد هیچ 
فرقی برای شورای نگهبان ندارد. ما با هیچ 
شخصی چه االن سمت داشته باشد، چه 
 در گذشته سمت داشته تعارف نداریم . 
نه رودربایستی با کسی داریم و نه نگاه 

سیاسی و جناحی.

بیشتر از این بین ما 
و دولت را شکراب نکنید 

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای 
نگهبان با توجه به اظهارنظر های مقام های 
دولت  از  شکایت  برای  برنامه ای  دولتی 

دارد، گفت: بیشتر از این بین ما و دولت 
را شکراب نکنید. ما اهل شکایت نیستیم، 
فقط گله داریم که روند کار ما را می دانند و 
باز این چنین نکاتی را مطرح می کنند. البته 
اگر جایی افترایی به ما زده شود به ما حق 

بدهید که از خودمان دفاع کنیم.

درب شورای نگهبان
 برای همه باز است

اصالح  آمد  و  رفت  درباره  کدخدایی 
طلبان به شورای نگهبان گفت: در یکی 
دو سال گذشته درب شورا باز بوده، درب 
بسته  کسی  روی  به  نگهبان  شورای 
نیست. دوستان تشریف بیاورن، فرقی 
دو  مثال  هستند.  جناح  کدام  در  ندارد 
شب پیش رئیس یکی از احزاب اینجا 
بود. رفت و آمد ها هست و تفاوتی برای 
از اصولگرا و اصالح طلب و  ندارد.  ما 
مستقل و هر کسی که دلسوز نظام است 
می آیند. گوش ما آماده است و استقبال 
می کنیم و خواهش داریم وقتی دالیل 
را می بینند بیرون منعکس کنند. انتظار 
نداریم بدون سوال اتهامی را به شورای 

نگهبان وارد کنند.

تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها

32 44 66 66 
32 42 43 2۰ -2
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آگهی تغییرات نگهبان صدیق تون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 107 و شناسه ملی 14007315071 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/23 و به موجب نامه شماره 16/4/61/401/4145مورخ 
1398/10/05 فرماندهی نیروی انتظامی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمود صادقی 
 نژاد به شماره ملی 0859281418 و آقای حسین جوادی به شماره ملی 0858940779 و آقای محمد حسن 
دریا دل به شماره ملی 0859273768 و خانم نرگس صادقیان مقدم به شماره ملی 0859340236 و آقای 
محمود رضا حسین زاده آیسک به شماره ملی 0859486737 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. 2- خانم سحر صادقی نژاد به شماره ملی 0850083176 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
معصومه صالح نیا به شماره ملی 0071182306 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

3-پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 1397 به تصویب مجمع عمومی عادی رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فردوس )749437(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی بیرجند  تاریخ انتشار: ۱۳98/۱۱/۱۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی 
بیرجند ساعت 14 روز یکشنبه 1398/11/27 در محل پروژه 252 واحدی برگزار می شود. از کلیه اعضا 
 دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم می 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 وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دستور جلسه: 1- اصالح ماده )5( اساسنامه مورد عمل )تغییر آدرس تعاونی( 2- اصالح تبصره ذیل 
ماده 20 اساسنامه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی بیرجند

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت خاور فروغ بیرجند )سهامی خاص(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده )نوبت اول( روز شنبه 98/10/14 به حد نصاب 
نرسیده بود، جلسه  نوبت دوم روز شنبه 98/11/26 ساعت 14 در محل سالن آموزش کارخانه کویرتایر 

تشکیل خواهد شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه مزبور شرکت نمایند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در رابطه با انحالل شرکت با توجه به توقف 

چند ساله.
هیئت مدیره شرکت

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت خاور فروغ بیرجند )سهامی خاص(

 با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( در تاریخ 98/10/14 به حد 
 نصاب نرسیده بود، جلسه نوبت دوم روز شنبه 98/11/26 ساعت 15 در محل سالن آموزش کارخانه 

کویر تایر تشکیل خواهد شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه مزبور شرکت نمایند. 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب گزارش های مالی سال های 90 تاکنون - 

انتخاب اعضای هیئت تصفیه - تعیین روزنامه برای آگهی شرکت.
هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات نگهبان صدیق تون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 107 و شناسه ملی 14007315071 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/23 و به موجب نامه شماره 16/4/61/401/4145مورخ 
1398/10/05 فرماندهی نیروی انتظامی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- فعالیت موسسه برای 

مدت 2 سال تمدید گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فردوس )749438(

به شماره  )سهامی خاص(  زیما  پیروزان طرح  و ساختمان  راه  مهندسین مشاور  تغییرات شرکت  آگهی 
طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006741301 ملی  شناسه  و   5543 ثبت 
ملی  شماره  به  بهدانی  یاسر  آقای   -  1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/06/05 مورخ  العاده  فوق 
به  بهروان  زینب  وخانم   5239371539 ملی  شماره  به  صابری  محمدرضا  وآقای   0651951070
انتخاب گردیدند.  برای مدت دو سال  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره   شماره ملی 0653103549 
 2- خانم الهه حاتمی کیا به شماره ملی 0920446620 به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره بهنام فر

 به شماره ملی 0652444784 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 )754069(

آگهی تغییرات شرکت طرفه نگار حساب خاوران بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3942 و شناسه 
ملی 10360053731 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله توحید ، کوچه نبوت22]شهید ابراهیمی توحید19[ ، خیابان نبوت ، پالک 76 ، 

طبقه همکف و کدپستی 9718844599 انتقال 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 )749435(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه و ساختمان 
پیروزان طرح زیما )سهامی خاص( به شماره ثبت 5543 
و شناسه ملی 14006741301 به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/06/05  مدیره  هیئت 
ملی  شماره  به  بهدانی  یاسر  آقای   - شد: 1  اتخاذ 
0651951070 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدرضا صابری به شماره ملی 5239371539 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم 
زینب بهروان به شماره ملی 0653103549 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و 
سفته و قراردادها با امضای آقای یاسر بهدانی )رئیس 
هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبراست وکلیه 
اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به 

همراه مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )754070(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹1۵1۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

آگهی تثبیت حدود پالک 449 - اصلی 
بخش یک بیرجند

نظر به اینکه آقای ابراهیم عارفی کیا به وکالت 
از طرف وراث مرحوم غالمرضا سبزی نژاد مالک ششدانگ پالک 
449 - اصلی بخش یک بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت 
حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان 
دسترسی به آدرس مالکین مجاور وجود نداشته، لذا مراتب بوسیله  
این آگهی به کلیه مالکین مجاور پالک فوق اعالم که در مورخ 
98/11/21 ساعت 10 صبح در محل این واحد ثبتی یا محل 
وقوع ملک به آدرس بیرجند - خیابان حکیم نزاری 7 حاضر گردند 

ضمناً عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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شماست هیچ مسئولی به اندازه شما در 
این مدت زحمت نکشید خدا قوت کسی 
گوش شنوا ندارد خواستم به شما بگویم 
شاید شما بتوانید این ارگان ها را مجاب 
نمایید تا کمک کننده در استان و شهرمان 
باشند دانشگاه علوم پزشکی با این همه 
نیرو آن هم در دولت تدبیر و امید که وزیر 
 بهداشت خیال همه را راحت می کند و 
می گوید بهترین امکانات و تجهیزات 
و خدمات ارائه می شود چرا از مدارس 
شروع نمی کنند ما باید آموزش را از 
خانواده  برای  کنیم  آغاز  پایین  سنین 
بگذارند  بچه ها کالس مشاوره  و  ها 
اجتماعی،  فردی،  بهداشت  مورد   در 
مشاوره روانشناسی،  تربیت صحیح فرزند،  
مراقبت دهان و دندان. بچه همسایه ما 
در مدرسه دولتی درس میخواند چکاپ 
می شوند و مراجعه به مرکز بهداشت 
رنگی  دارد  خراب  دندان  بچه  این  که 
زرد دارد تا مشکلی حاد نداشته باشد اما 
ما  در مدرسه غیر انتفاعی دریغ از یک بار 
تذکر جامعه سالم نیازمند فرزندانی سالم 
است اطالعات باال جلوگیری می کند از 
خطرات احتمالی دانشگاه علوم پزشکی 

کمی برنامه ریزی و مدیریت نمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
قابل توجه بخشدار و رئیس بنیاد مسکن 
آقایی  ... هستم  اهالی روستای  از  من 
که از اهالی محل نیست زمینی را که 
مساحت آن مشخص نبوده خریده بعد 
که فهمیده زمین کوچک است برخالف 
طرح هادی روستا وسوء استفاده از دهیار 
پروانه ساخت گرفته کوچه شش متری 
را به چهار متری و نیز میدان روستا را با 
توجه نقشه هوایی حدود 30متر تصرف 
شدن  متوجه  که  روستا  مردم  نموده 
اعتراض کردن چند بار حتی درگیری 
پیش آمده که دو بار پاسگاه ویک مرتبه 
دادستان کار ایشان را تعطیل نموده و 
بگیرد  پروانه  اصالح  داده که  ضمانت 
اما این کار را انجام نداده و مجددا شروع 
 به کار نموده هیچ یک از ارگان های
مسئول پاسخگو نیستند، آیا واقعا بخشدار 
آقا  این  حریف  مسکن  بنیاد  رئیس  و 
نمی شوند؟ لطفا مسئولین اقدام فرمایند . 
922...057
خدا قوت و تشکر از قلم زیبای  آقای هرم 
پور حرف دل خیلی هاست من یک پدر 
بزرگم خیلی مواقع مشاهده کردم پسرم 
یا عروسم به خانه آنها که می روم یک 
ریز سرشان در گوشی است و توجهی به 
اطرافیان خصوصا فرزند خودشان ندارند 
تازه بد تر از همه اینکه یک تبلت به 
دست او می دهند تا او هم یک گوشه 
آرام بنشیند.  مادر و پدر ها خواهش می 
کنم مراقب فرزند خود باشید آنها نیاز به 
توجه و بازی دارند نگذاریم فرزندان ما در 

بی مهری بزرگ شوند.
ارسالی به تلگرام آوا
های  چاله  شده  روز  چند  غفاری 24 
فاضالب را کنده اند اما بدون تمام شدن 
کار چاله ها را پر کردند و خاک و نخاله ها 
و آسفالت های کنده شده هم هنوز جمع 
نشده. یا کاری نکنید یا درست کار کنید و 
نیمه رها نکنید و کوچه را پر خاک بذارید.
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

انقالب مردم را با 
کم کاری کمرنگ نکنید 

آغاز  باشکوه  روز  ماه  بهمن   ۱2
است  اسالمی  انقالب  فجر  دهه 
عرض  تبریک  را  روز  این  هم   من 
شرایط  با  کاش  اما  نمایم  می 
هوای  و  حال  کمی  کشور  موجود 
شهر تغییری پیدا می کرد ما از این 
شادمانی  از  داریم؟  هم  مهمتر  ایام 
کاری  هم  انقالب  پیروزی   برای 
دلمان  خدا  به  ترداریم؟  شایسته 
که  شهر  هوای  و  حال  از  پوسید 
متأسفانه نه یک شعر حماسی و نه 
یک برنامه متنوع برگزار می شود هر 
روز که از پیروزی انقالب می گذرد 
 متأسفانه مسئولین امر بی تفاوت تر 
روز  است  جالب  خیلی  شوند.  می 
 گذشته سر میدان امام به دلیل ضعف در 
 برنامه ریزی و دعوت از مردم محیط خیلی 
خاصی  بوی  و  رنگ  و   حال  بی 
گردان  تابلو  نداشت.   امام  ورود  از 
از  بیش  که  میدان  دور  تبلیغاتی 
کرد  می  توجه  جلب  چیزی  هر 
برنامه  محور  به  آن  در  حتی  هم 
یک  و  نداشت  ربطی  مراسم  های 
مسئولین  رود  می  انتظار  بود.  تبلیغ 
متأسفانه  که  انقالب  بخاطر  نه  امر 
انقالبی بودن در بین همه کمرنگ 
کردن  خاطر حالل  به  حداقل  شده 
حقوقی که در راستای ترویج فرهنگ 
به  نسبت  کمی  گیرند  می   انقالب 
ایام ا...  ها توجه بیشتری داشته باشند 
همه چیز فقط سخنران و برنامه های 
برای  هم  کمی  نیست  تشریفاتی 
ایجاد شور و نشاط انقالبی در جامعه 
کارها  این  برای  اگر  و  کنید   تالش 
مسیر  حداقل  ندارید  ای  برنامه 
مسیر  و  بازار  مرکزی  بلندگوهای 
راهپیمایی را با سرودهای حماسی به 
شور و نشاط بیاورید. خون شهیدان ما 
حق بزرگی است بر گردن آنهایی که 

به ارزش ها بی توجه اند. 
ع . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه شرکت آب وفاضالب 
خراسان جنوبی

با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه 
“با  موضوع  با  جنوبی،  خراسان  آوای 
عرض  سالم  خدمت  ریاست  محترم  
اداره آب وفاضالب  بیرجند باید عرض 
کنیم باعث شرمندگی است که مسیر 
ما  هر  روز نیرو  هوایی  تا  رجایی 
20 ترکیدگی  لوله  آب  رو  داریم  چرا  
فکر اساسی نمی کنید آیا می دانید که 
در بعضی  از  این  خط  لوله  شاید  
خیابان 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؟!”  
نتیجه موضوع پس از  بررسی صورت 
اعالم می گردد.  ذیل  به شرح  گرفته 
“ضمن تشکر از مشترک محترم به 
آگاهی می رساند: مسیر مربوطه در برنامه 
کاری امور آب و فاضالب بیرجند قرار 
دارد که پس از تأمین اعتبار و خرید لوله 
و لوازم مورد نیاز اصالح شبکه خیابان 

رجایی 20 انجام خواهد شد .”

پاسخ مسئوالن 

نیمی از تاالب کجی 
نهبندان آب گرفت

درصد   50 از  بیش  سیما-  و  صدا 
در  نهبندان  نمکزار  کجی  تاالب 
آبگیری  امسال  بارندگی های  پی 
استان  زیست  محیط  مدیرکل  شد. 
وسعت  با  تاالب  این  اینکه  بیان  با 
70 هکتار به صورت پهنه ای وسیع 
بارندگی در سطح  اولین  با  بوده که 
گفت:  می شود،  آبگیری  منطقه، 
طول مدت زمان آبگیری تاالب در 
سطح  اما  کمتر،  پارسال  با  مقایسه 
مشابه  سال  دو  هر  در  آن  آبگیری 
بوده است. اکبری با اشاره به اینکه 
آبگیری  بیشترین  گذشته  سال  در 
تاالب در آبان بوده و به همین دلیل 
گردشگران بیشتری از تاالب بازدید 
دیرتر  تاالب  امسال  افزود:  کردند، 
 200 حدود  تاکنون  و  شد  آبگیری 
اند.  بازدید کرده  از منطقه   گردشگر 
آب  شدن  کم  منفی  اثرات  به  وی 
تاالب ها و خشک شدن عرصه های 
برای ساکنان حاشیه تاالب،  تاالبی 
اشاره  دورتر  شهر های  و  روستا ها 
طوفان های  بیشتر  گفت:  و  کرد 
گرد و غبار در سطح کشور از سطح 
شده  خشک  تاالبی  عرصه های 
ساختار  دلیل  به  که  می شود  آغاز 
با  تاالبی  مناطق  شکننده  و  سست 
زمین  سطح  از  باد  وزش  کمترین 
جدا می شوند. مدیرکل منابع طبیعی 
استان با بیان اینکه طوفان های گرد 
سالمت  تهدید  بر  عالوه  غبار  و 
ناپذیری  ها، خسارات جبران  انسان 
را به بخش های صنعت و کشاورزی 
از  حفاظت  افزود:  می کند،  وارد 
طول  افزایش  و  تاالبی  عرصه های 
اولویت های  از  آنها  رطوبت  دوره 
زیست محیطی در این مناطق است.

 خبر ویژه

عملیات احداث بیمارستان مهرشهر آغاز شد

 گروه خبر- عملیاتی اجرایی ساخت بیمارستان محلی مهرشهر بیرجند در نخستین روز از دهه مبارک فجر با حضور استاندار خراسان جنوبی آغاز شد. این بیمارستان با زیربنای دو هزار و ۱80 مترمربع در زمینی
 به مساحت 5 هزار مترمربع تا سال ۱400  احداث خواهد شد. بخش های اورژانس، اتاق عمل سرپایی، قسمت اداری، زنان، درمانگاه و داروخانه برای این بیمارستان در شمال شهر بیرجند پیش بینی شده است. دهقانی،  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این مراسم گفت: در بهمن ماه سال گذشته مجوز احداث بیمارستان محلی از سوی وزارت بهداشت و درمان در منطقه مهرشهر بیرجند تأیید شده است.

توسعه شبکه گازرسانی استان با 417 میلیارد تومان
کاری - مدیرعامل شرکت گاز خراسان  جنوبی 
گفت:   در دهه فجر امسال 537 پروژه شرکت 
گاز استان با اعتبار 4۱7 میلیارد تومان افتتاح و 

کلنگ زنی خواهد شد.
سید محمود هاشمی روز گذشته  در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 49۱ واحد 
صنعتی و 200 روستا  سال گذشته  در استان از  
نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، افزود: امسال 
هم مقرر شده 205 روستای استان با اعتبار ۱48 
میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری برسد.  وی 
یادآور شد: خوشبختانه  عملیات اجرایی خط 
انتقال دیهوک به طول 69 کیلومتر از بشرویه 

با اعتبار 5۱ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

افتتاح ۳۸۸ پروژه گاز رسانی 
واحد  به ۱83  گازرسانی  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی و تولیدی استان با هزینه اجرایی 20 
میلیارد تومان افتتاح خواهد شد، ادامه داد:  در 
مجموع در دهه فجر 388 پروژه گازرسانی با 
هزینه اجرایی بیش از ۱68 میلیارد تومان به 

بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان  جنوبی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی 
رینگ خطوط تغذیه در استان برای تقویت و 
پایداری شبکه با اعتبار بیش از 20 میلیارد تومان 
آغاز می شود، بیان کرد: در مجموع ۱49 پروژه 
گازرسانی با اعتبار مورد نیاز 249 میلیارد تومان 
کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن در دهه فجر 
آغاز می شود. هاشمی با اشاره به اینکه  در سال 
جاری 294 روستا گازرسانی شده که 77 درصد 
خانوار روستایی استان  را پوشش می دهد، افزود:  
نسبت به سال قبل ۱7 درصد افزایش خانوار 

تحت پوشش گازرسانی داشته ایم. 

گازرسانی به ۲۲۳ روستای استان 
وی یادآور شد: اکنون  عملیات گازرسانی به 
223 روستای خراسان جنوبی در دست اجرا 
خانوار  جمعیت  درصد   ۱3 شامل  که  است 
کرد:  عنوان  وی  شود.  می  استان  روستایی 
عملیات گازرسانی به 33 روستای شهرستان 
نهبندان با اعتبار مورد نیاز 20 میلیارد تومان در 

دهه فجر آغاز می شود. 
 وی با بیان اینکه  همزمان با دهه فجر پروژه 
تولیدی  و  صنعتی  واحد   23 به  گازرسانی 
و  میلیارد  اعتبار یک  با  شهرستان سربیشه 

240 میلیون تومان و گازرسانی به 44 روستا با 
هزینه اجرایی 27 میلیارد تومان به بهره برداری 
می رسد، ادامه داد:  عملیات گازرسانی به ۱0 
روستای این شهرستان با اعتبار مورد نیاز ۱0 

میلیارد تومان نیز آغاز می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان  جنوبی از افتتاح 
گازرسانی به 45 روستا و ۱0 واحد صنعتی و 

فجر  دهه  در  خوسف  شهرستان  تولیدی 
امسال خبر داد، و افزود:  پروژه گازرسانی به 
۱4 روستای این شهرستان با اعتبار 30 میلیارد 

تومان نیز کلنگ زنی می شود.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به ۱2 واحد 
صنعتی شهرستان فردوس و آغاز عملیات 
های  پروژه  دیگر  از  روستا  پنج  در  اجرایی 
دهه فجر است، ادامه داد:  همچنین عملیات 
اجرایی به چهار روستای شهرستان بشرویه نیز 

کلنگ زنی می شود.
هاشمی  با بیان اینکه عملیات گاز رسانی به ۱8 

روستا با اعتبار 35 میلیارد تومان در زیرکوه آغاز 
شده، ادماه داد:  همچنین در دهه فجر 24 روستا 
و 2 واحد صنعتی و تولیدی  این شهرستان به 
شبکه گاز متصل می شود.  وی با بیان اینکه  
گازرسانی به 20 روستای شهرستان درمیان و 
افتتاح پروژه گازرسانی به سه روستا و 23 واحد 
 صنعتی این شهرستان در دهه فجر  اجرایی
عملیات  همچنین  کرد:   اظهار  شود،  می   
گازرسانی به سه روستای شهرستان سرایان با 
اعتبار مورد نیاز 5 میلیارد تومان شروع می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی یادآور 
شد:  همچنین  پروژه گازرسانی به ۱4 واحد 
صنعتی و تولیدی شهرستان طبس با اعتبار یک 
میلیارد و 820 تومان و گازرسانی به ۱3 روستا با 
هزینه اجرایی ۱۱ میلیارد و 200 میلیون تومان 

در دهه فجر انجام خواهد شد.  
هاشمی با بیان اینکه بهره برداری و  گازرسانی 
به 26 واحد صنعتی و 2 روستای شهرستان 
قاینات انجام شده، افزود:  عملیات اجرایی ۱3 

روستای این شهرستان آغاز خواهد شد.
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نماینده ولی فقیه در دیدار مسئوالن استان :

نیازمند انقالب اسالمی هستیم 
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: خیال 
نکنیم انقالب اسالمی و اسالم به ما نیاز دارد 
بلکه ما نیازمند انقالب اسالمی هستیم و باید 
به دلیل داشتن این نعمت ها شکرگذار خداوند 
باشیم. به گزارش فارس، حجت االسالم عبادی 
در دیدار مسئوالن استان که ربای تجدید  بیعت 
با آرمان های انقالب و امام راحل به دفتر وی 
رفته بودند افزود: بسیاری از مشکالت فعلی 
کشور ریشه داخلی دارد،  و اگر ما از درون قوی 
شویم دنیا جرأت نمی کند در مقابل ما زورگویی 
انقالب   : داد  ادامه  کند.وی  زیاده خواهی  و 
اسالمی ایران در نوع خود یک معجزه بزرگ 
بود و امید نجات مستضعفین عالم به انقالب 
اسالمی است و این تاکنون ثابت شده است. 
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکالت فعلی 
کشور ریشه داخلی دارد، تصریح کرد: اگر ما از 
درون قوی شویم دنیا جرأت نمی کند در مقابل 

ما زورگویی و زیاده خواهی کند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به 

وجود فتنه های گوناگون در طول مسیر انقالب 
عنوان کرد: تا این فتنه ها نباشد نخاله ها دور 

ریخته نخواهند شد. وی خطاب به مسئوالن 
عنوان کرد: در شرایط فعلی کسی بار انقالب 

را به سرمنزل خواهد رساند که باتقوا باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه 
کرد: شما مسئولین برای رسیدن به آرمان های 
انقالب باید بیش از پیش اراده های خود را 
قوی و تالش کنید.عبادی با بیان اینکه امروز 
با گذشت 40 سال از انقالب زمان آزمون و 
خطا گذشته است، اضافه کرد: مسئوالن در 
گام دوم انقالب وارد عمل شده و قانون را به 

معنای واقعی پیاده کنند. 
از مسئوالن  وی تصریح کرد: وجود برخی 
بی تفاوت و کارشکنی نفوذی ها باعث تأخیر 
اسالمی  انقالب  آرمان های  به  رسیدن  در 
که شامل پیاده کردن اسالم ناب محمدی 
و مضامین قانون اساسی است شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: اراده 
و عمل مسئوالن کشور باید عمل منعطف به 

آرمان های انقالب اسالمی باشد.
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شناسایی ۲۲۰۰ کودک مبتال به تنبلی چشم در استان 

صدا و سیما- مدیر کل بهزیستی گفت: در ۱0 ماه گذشته 3۱ هزار و 764 کودک در برنامه غربالگری بینایی ، غربال 
شدند و تاکنون برای 2 هزار و 200 کودک، تشخیص و مداخالت درمانی انجام شد. عرب نژاد افزود: برنامه غربالگری 
و تشخیص زود هنگام تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی کودکان 3 تا 6 سال در پایگاه های دائمی و غیر دائمی انجام 
می شود. وی تعداد پایگاه های دائمی استان را 44 پایگاه و پایگاه های غیر دائمی را 680 پایگاه عنوان کرد و گفت: خراسان 
جنوبی ، دارای ۱3 دستگاه غربالگری پالزاپتیکس مجهز و پیشرفته برای اجرای برنامه است. عرب نژاد افزود: هم اکنون  45 
مجری غربالگری آموزش دیده، ۱5 مسئول پیگیری، 24 اپتومتریست و 2 چشم پزشک دراستان دربرنامه همکاری دارند.

روزآمد

اشتغال ۱۵ نفر از زنان » نیک« 

۱5 نفر از بانوان روستای نیک سربیشه با فراگیری آموزش های صنایع دستی شاغل شدند. سرپرست نمایندگی میراث 
فرهنگی، سربیشه گفت:  این دوره با هدف ایجاد اشتغال پایدار در حوزه روستایی برگزار شد که  با استقبال زنان این روستا 
مواجه شد. حق پناه افزود: بعد از آموزش این هنر، برنامه ریزی شد کارگاه های حوله بافی با همکاری میراث فرهنگی و 
دهیاری ایجاد شود که در این راستا 9 کارگاه با اشتغال ۱5 نفر در این روستا ایجاد شد. با توجه به اینکه در گذشته اهالی 
این روستا جزء بافندگان برتر پارچه بافی استان بوده اند بعد از فراگیری این هنر از سوی بانوان جوان، تولید پارچه سنتی 
در این روستا جان تازه ای گرفت و صدای دستگاه های بافندگی دوباره بعد از 35 سال در این روستا طنین انداز شد.

نمایشگاه توانمندیهای بانوان باغشهر اسالمیه گشایش یافت

سربازی- در مراسمی با حضور امام جمعه اسالمیه و جمعی از مدیران شهرستان فردوس نمایشگاه توانمندیهای 
بانوان باغشهر اسالمیه در محل هیات حسینی این شهر افتتاح شد. این نمایشگاه که شامل 60 غرفه هست بانوان 
هنرمند اسالمیه توانمندیها و دست ساخته های خود را در معرض فروش گذاشته اند در این نمایشگاه که تا آخر 
دهه فجر از ساعت سه و نیم بعد از ظهر تا هشت شب همه روزه دایر خواهد بود انواع ترشی، شوری، شیرینی 
های مختلف و انواع کیک و کلوچه محلی، انواع عروسک و دست ساخته های تزیینی، گل و گیاه مصنوعی. نان 

و محصوالت غدایی محلی برای فروش عرضه می شود.

مشاهده  گربه پاالس برای اولین بار در باقران 

کاری- برای نخستین بار در منطقه حفاظت شده باقران یک قالده گربه پاالس از گونه های در معرض تهدید مشاهده 
و از آن عکسبرداری شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت:  یکی از همیاران افتخاری محیط زیست با مشاهده این 
گربه  در منطقه حفاظت شده باقران  از آن عکسبرداری کرد و با  ارائه آن به اداره کل حفاظت محیط زیست مشخص 
شد گونه عکسبرداری شده یک قالده گربه پاالس می باشد . وی با اشاره به اینکه گربه پاالس ازکمیاب ترین گربه های 
وحشی ایران و جهان به شمار می آید و جثه آن تقریبا اندازه  گربه خانگی است، افزود:  اصلی ترین مشخصه این گربه 
نقطه های سیاه رنگ روی پیشانی و گوش های گرد کوچکی است که هر کدام با فاصله در گوشه ای از سر قرار دارد.

بند خاکی سربیشه، روستاییان را بازگرداند 
ایسنا- در سفر استاندار به شهرستان سربیشه 
قرار  کار  دستور  در  خاکی  بند  یک  احداث 
گرفت و این بند خاکی روز گذشته قبل از 
بهره برداری رسمی آبگیری و موجب شادی 
مردم منطقه شد. محمد فتحی، رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه، گفت: 
کالته  روستای  مشوکی  حوزه  خاکی  بند 
رحیمی، یکی از مصوبات استاندار در سفر 

به این شهرستان است. وی افزود: عملیات 
با حجم  ابتدای مهرماه  از  بند  این  اجرایی 
خاکریزی 55 هزار متر مکعب، به ارتفاع ۱0 
متر و حجم آبگیری 250 هزار متر مکعب از 

مهرماه سال جاری آغاز شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه 
بیان کرد: تاکنون ارتفاع این سازه به پنج متر و 
حجم خاکریزی به 40 هزار متر مکعب رسیده 

است. فتحی ادامه داد: با این وجود در بارندگی 
این  توسط  آب  مکعب  متر  هزار  اخیر ۱۱2 
سازه استحصال شده است که برای ساکنان 
روستاهایی که منابع آبی آن ها از این بند تاثیر 

می گیرد بسیار امید بخش بوده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه 
قنات پنج روستای کالته رحیمی،کالته مصیب، 
پوزه زرد، درخت توت و مشوکی را متاثر از این 

بند خاکی عنوان کرد و گفت: 204 خانوار و 
689 نفر جمعیت از احداث این سازه بهره مند 
می شوند. فتحی یادآور شد: این سازه با هدف 
جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش دبی آب 
قنوات پایین دست، جلوگیری و کنترل شدت 

جریان سیالب احداث می شود.
وی با اشاره به اینکه اعتبار یک میلیارد تومانی 
این سازه که از صندوق توسعه ملی تامین 

شده است، خاطرنشان کرد: بند خاکی حوزه 
کامل  بهره برداری  آماده  زودی  به  مشوکی 
کالته  رحیمی،  کالته  روستای  بود.  خواهد 
مصیب، پوزه زرد، درخت توت و مشوکی از 
جمله روستاهای مرزی و عشایری شهرستان 
سرییشه است که به دلیل خشکسالی های 
در  و  کاهش  آن ها  دسترس  در  آب  مداوم، 

برخی قسمت ها دست نیافتنی شده بود.

شورای نگهبان، صالحیت ۱4 نفر از داوطلبان 
احراز  عدم  یا  رد  به  که  جنوبی  خراسان 
صالحیت خود اعتراض کرده بودند، را تایید 
کرد.  به گزارش صداوسیما، در مرحله قبلی 
بررسی صالحیت ها، هیئت نظارت استان، 
بود.رئیس  تایید کرده  را  نفر  صالحیت 5۱ 
هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین  دوره 
مجلس در استان گفت: شورای نگهبان پس 

از بررسی شکایات داوطلبان احراز صالحیت 
نشده و رد صالحیت شدگان از 27 دی، نتایج 
این بررسی ها را به وزارت کشور ارائه کرد تا از 
طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعالم شود.
حجت االسالم محمدی افزود: بر این اساس 
از ۱26 ثبت نام شده در خراسان جنوبی برای 
 65 صالحیت  یازدهم،  مجلس  کرسی   4
داوطلب تایید و 47 نفر رد صالحیت شدند و 

۱4 نفر هم انصراف دادند. وی در خصوص 
تفکیک این آمار در حوزه های انتخابیه گفت: 
در حوزه انتخابیه بیرجند- درمیان- خوسف از 
40 داوطلب ثبت نام کننده، 23 نفر تایید و ۱3 
نفر رد صالحیت شدند و 4 نفر نیز انصراف 
دادند. البته صالحیت یک نفر همچنان در حال 
بررسی است. در حوزه قاین - زیرکوه از 27 
داوطلب، ۱8 نفر تأیید و ۱4 نفر رد صالحیت 

شدند و 2 نفر انصراف دادند. رئیس هیئت 
نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
فردوس- طبس  حوزه  در  افزود:  استان  در 
-سرایان - بشرویه از 34 داوطلب، صالحیت 
۱8 نفر تایید و ۱4 نفر رد شد و 2 نفر هم 
انصراف دادند. در حوزه نهبندان - سربیشه از 
25 داوطلب، صالحیت ۱4 نفر تایید و 7 نفر 

رد شدند و 4 نفر نیز انصراف دادند.

تأیید صالحیت 
65 داوطلب 
انتخابات
 مجلس 



موفقیت و انرژی

واکنش

هتشادیصخشمیدنبنامزباشید

شاید   یکی   از   دالیلی   که   باعث   شده   به   سمت   کار   در  
 خانه   گرایش   پیدا   کنید،  این   است   که   نیازی   نیست  
 در   چارچوب   مشخص شده ای   کار   کنید  . این   ویژگی  
 خوبی   است،   اما   به   شرطی   که   خودتان   بر   اساس  
تان   ساختاری   برای   انجام    ویژگی های   دلخواه 
 کارهایتان   تعریف   کنید.   در   غیر   این   صورت،   در  
 طول   روز   زمان   زیادی   را   به   خاطر   از   کاری   سراغ  
 کار   دیگری   رفتن   از   دست   خواهید   داد؛ زیرا   از   قبل  
 کارها   را   بر   اساس   درجه   اهمیت   و   زمانی   که   برای  

 انجام شان   در   اختیار   دارید   اولویت بندی   نکرده اید  . 
داشتن   ساختار   مشخص   برای   انجام   کارها   بر   اساس  
 ویژگی های   شخصیتی   کمک   می کند    کارها   را   با  

 بیشترین   بازدهی   انجام   دهید. 

ثاثاتاکنکشی

هرچند اسباب کشی می تواند عملی وقت گیر و 
کم وبیش هزینه بر باشد، اما با بررسی و انتخاب 
یک راهکار مشخص و دقیق می توان از بسیاری 
از اتفاقات پیش بینی نشده در اثاث کشی جلوگیری 
کرد و مدت زمان این پروسه خسته کننده را کاهش 
داد. شاید اولین مسئله ای که پیش از اثاث کشی 
باید به آن توجه کرد، بررسی دقیق بازه زمانی 
جمع آوری، بسته بندی و جابجایی وسایل منزل 
باشد. در صورت مشخص کردن زمان الزم برای 
تمامی مراحل اثاث کشی می توان انتظار داشت که 

با مشکل کمبود وقت در اثاث کشی روبرو نشوید.
بسیاری از اشخاص کم تجربه در این زمینه، تمامی 
موکول  اثاث کشی  روز  به  را  الزم  فعالیت های 
اتفاقات  باعث می شود  می کنند. موضوعی که 
غیرقابل پیش بینی کوچک و بزرگ، بر سر راه یک 

جابجایی ساده و مطمئن قرار بگیرند.
داشتن یک لیست کامل از وسایل منزل و محل 
کمک  شما  به  بسته بندی  در  آن ها  قرارگیری 
می کند که از جمع آوری تمامی وسایل، اطمینان 
حاصل کنید و عالوه بر آن نیز بتوانید در مقصد، با 

سرعت بیشتری وسایل خود را پیدا کنید.
وسایل  از  مشخص  لیست  یک  درصورتی که 
و لوازم خانه وجود داشته باشد، شما پیش از باز 
کردن یک جعبه می دانید که در آن جعبه خاص، 

چه چیزی وجود دارد. 
یکی از قوانین مشهور اثاث کشی، قانون حذف 
وسایل اضافه است. در این قانون اشاره شده که 
اگر از یک وسیله، لباس یا آیتمی خاص، چندین 
سال است که استفاده نشده، به احتمال زیاد در آینده 

نیز استفاده نخواهد شد.

نودل  و  دیابت و سکته مغزی

نودل در عین حال که خوشمزه است  و سریع 
آماده می شود، می تواند عوارض خطرناکی را در 
پی داشته باشد. پس افرادی که این غذا را بیش از 
حد مصرف می کنند بدانند نودل هرگز نمی تواند 

این  همچنین  بگیرد  را  مغذی  غذا های  جای 
غذای محبوب سرشار از نشاسته است که این 
خود باعث چاقی می شود. از عوارض دیگر آن 
می توان به دیابت، مشکالت قلبی و خطر سکته 

مغزی نیز اشاره کرد.

نکات مثبت مصرف قهوه

قهوه سرشار از آنتی اکسیدان های مفید است.
این خصوصیت ممکن است حتی از آنهایی که 
در کاکائو یا بعضی از اشکال برگ های چای 
موجود هستند، قوی تر باشد. قهوه می تواند باعث 

مشکالت گوارشی شود. قهوه کالری باالیی دارد. 
مخلوط کردن قهوه با خامه و شکر می تواند باعث 
تجمع کالری های اضافی شود و در کل مانع 
کاهش وزن شود. یک گزینه خوب برای کاهش 

وزن هنگام نوشیدن قهوه است.

خواص گوشت شتر

گوشت شتر پروتئین و چربی کمتری نسبت به 
گوشت گاو و گوساله دارد، اما سدیم آن زیاد و 
پتاسیم کمی دارد که این قضیه به تحمل پذیری 
شتر به کمبود آب مرتبط می شود. آهن و روی 

گوشت شتر کمتر از گوشت سایر دام هاست، اما 
فسفر، کلسیم و ویتامین های B در عضالت ران 
این حیوان بیشتر است. این را هم بدانید که از قلم 
و کوهان شتر در درمان درد پا و کمر و درد های 

روماتیسمی استفاده می شود.

مفاصل تان درد می کنند، بخوانید

چاقی یکی از ریسک فاکتور های اوستئوآرتریت 
می باشد.  آرتریت  نوع  شایع ترین  که  است 
اوستئوآرتریت یک اختالل ناتوان کننده است که 
منجر به تحلیل رفتن مفصل، درد و کاهش طیف 

حرکتی مفصل شده و به طور کل کیفیت زندگی 
فرد را پایین می آورد. داشتن وزن اضافی باعث 
فشار بیشتر به تمام مفاصل بدن می شود. اگر دچار 
زانو درد یا لگن درد هستید یا کمر درد مزمن دارید، 

وزن تان را بررسی کنید.

افت فشار قلب

قلب یک پمپ است و وقتی شما به طور ناگهانی 
از سرجایتان بلند می شوید مقدار خونی که به 
سمت قلب می رود کاهش پیدا می کند. افت 
فشار خون موقتی در بدن رخ دهد و مدت زمان 

نیروی جاذبه بخش  کوتاهی طول می کشد. 
زیادی از خون را به سمت پایین بدن و به سمت 
پاها می کشد که این موضوع باعث می شود قلب 
و شاهرگ ها کار بیشتر و سخت تری برای پمپاژ 

خون به مغز داشته باشند.

گوجه فرنگی منبع طبیعی خوبی از فوالت است که مصرف آن در زنان باردار برای محافظت در برابر نقص 
لوله عصبی در نوزاد مفید است.حتما در هنگام خرید روشن ترین رنگ قرمز گوجه فرنگی را انتخاب کنید 
زیرا این نوع گوجه آنتی اکسیدان های بیشتری دارند.پخت و پز گوجه فرنگی همچنین به آزادسازی لیکوپن 

کمک می کند و سرو کردن آنها با روغن زیتون به بدن کمک می کند تا راحت تر این ماده را جذب کند.
در حالی که گوجه فرنگی فواید زیادی دارد، خوردن بیش از حد آنها می تواند مشکالتی ایجاد کند.

گوجه فرنگی حاوی اسید مالیک و اسید سیتریک است و مصرف زیاد آنها می تواند معده را بیش از حد اسیدی 
کند و باعث سوختگی قلب یا ریفالکس اسید شود.

سرپوش گوش ها: در ماهی تازه سرپوش ها به طور کامل و تقریبا چسبیده هستند و سطح داخلی آنها لکه 
ندارد ولی در ماهی فاسد این سرپوش ها تقریبا جدا هستند و برروی سطح داخلی آنها لکه های قهوه ای و 
قرمز رنگ دیده می شود. حالت آبشش ها: در ماهی تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند. 
ولی در ماهی فاسد آبشش ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارد. چشم های ماهی: در ماهی تازه چشم 
عالوه بر این که شفاف و درخشان است، حالت کامال محدب دارد در صورتی که در ماهی فاسد چشم ماهی 

تیره و کدر است و کره چشم به طور کامل در حفره چشم فرو رفته است.
یکشزپمولعهاگشنادورادواذغتنواعماذغتیریدمیناسرعلاطازکرمبیرجند

هجوگزیگناتفگشدیاوفدسافوملاسیهامفرنگی

ولی  دارد،  پیچیده ای  روند  ترقی ساز  تفکر  پرورش 
غیرممکن نیست و در واقع می تواند به عنوان اولین مانع 
بزرگ در نظر گرفته شود که باید به وسیله  آن روی 
طرز تفکر خود تمرین کنیم. نکته  اصلی این است که 
تفکر ترقی ساز به وسیله  تحسین پرورش می یابد، اما نه 
تحسین رایجی که با دستیابی به هدف می آید. بلکه آن 
تحسینی که روی روند یادگیری تمرکز می کند. البته به 
این معنا نیست که کودکان را به خاطر هر تالشی که 
می کنند، در تحسین و تمجید غرق کنیم، اما می توانیم 

آن ها را به خاطر استراتژی هایی که به کار می برند تا 
به هدف شان برسند تحسین کنیم. یک مثال ساده این 
است که به آن ها بگوییم: »از این که برای حل مشکلت 
راه های مختلف را امتحان کردی تا آخر راه حل مناسب 
را پیدا کنی، خیلی خوشم آمد.« به جای این که بگوییم: 
»آفرین، می دانستم به هدفت می رسی. تو باهوشی!« 
این مثال به خوبی نشان می دهد که ما باید مسیر رسیدن 
به هدف را تحسین کنیم، نه توانایی های رسیدن به آن 
را. تحسیِن توانایی  تفکر ترقی ساز را تقویت می کند که 

به اصطالح یعنی این چیز ها روی سنگ حک شدند 
و تغییر نمی کنند و پرورش نمی یابند. به عالوه باعث 
صورتی  در  را  کاری  هر  کنند  فکر  کودکان  می شود 
می توانند انجام دهند که در آن استعداد و توانایی داشته 
باشند و کار هایی را که نمی توانند انجام دهند، یعنی در 
آن ها هیچ استعدادی ندارند. البته پیاِم »نتیجه مهم نیست 
و تالش فقط محسوب می شود.« بی فایده است، زیرا 
به دانش آموزان اجازه می دهد باور کنند اگر به سختی 

تالش کنند، موفق می شوند.

چطور می توان تفکر ترقی ساز را پرورش داد؟
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

به یک مهندس عمران جهت سرپرست 
کارگاه راهسازی با ۳ سال سابقه کار

یم در سرایان نیازمندیم.     ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹
ند

ازم
نی

پخش پردیس جهت تکمیل کادر فروش خود 
به تعدادی بازاریاب با تجربه دارای سابقه کار 
مرتبط نیازمند است.)حقوق ثابت ۳ تومان + 

پورسانت+ بیمه(    ۳7۰6  ۸۳4  ۰۹۱۵ یم
ند

ازم
نی

به یک مهندس عمران جهت  کمک 
سرپرست کارگاه راهسازی در نایبند 
طبس نیازمندیم.    ۰۹۱۵۵6۲۳44۱ یم

ند
ازم

نی

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵4۱7۲ یم
ند

ازم
نی

به دو نفر نیروی خانم با سابقه فروشندگی 
در فروشگاه کیف زنانه واقع در خیابان معلم 

نیازمندیم. ساعت تماس: ۱۰ الی ۱۳ 
یم ۱7 الی ۲۲           ۳۲4۵67۱۸

ند
ازم

نی

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل کادر خود
 به چند نیرو به شرح ذیل نیازمند است 

صندوق دار آقا )2 نفر(  -آشنا به کامپیوتر 
فروشنده آقا  )یک نفر(

کارگر ساده آقا  )یک نفر(

مکـان مراجعـه : 
باهنر غربی ،  نبش چهارراه شهید نوربخش
ساعت مراجعه: ۸ الی ۱۱/۳۰  -  ۱۸ الی ۲۱

یم
ند

ازم
نی

رستوران ایتالیایی واقع در خیابان معلم جهت 
تکمیل پرسنل نیازمند ۲ نفر نیروی سالن دار 

آقا / خانم  و یک نفر خانم صندوق دار می باشد.
۰۹۱۵۳6۱۳۳۰۳ – ۰۵6۳۲4۳۰۰۰۸ یم

ند
ازم

نی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

کارت ماشین خودروی پراید ۱۱۱ به شماره 
پالک ایران ۵۲  4۸4 ب ۹6 به نام نادر 

جعفرپور به شماره ملی ۰6۵۳۱۵۵7۵۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

پروانه بهره برداری به شماره  ۲۲6۱6/۱/۱۳۱ 
تاریخ صدور ۹4/۹/۲۵ به نام مجید آرزومندان 

مفرد به شماره ملی ۰۸۵۸6۸۲۱4۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835

تاسیس شرکت مقاوم سطوح افق )سهامی خاص( در تاریخ 1397/09/12 به شماره ثبت 5894 به شناسه 
ملی 14007979995 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره، مجری، پیمانکاری، مشارکت و مدیریت 
طرح مربوط به ساخت و مقاوم سازی و بهسازی و نوسازی ساختمان ها و سازه ها و ابنیه اعم از چوبی، 
آجری، سنگی، بتنی و فلزی و ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای 
دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک 
برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، 
مدیریت پیمان و مشارکت در پروژه های عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، انعقاد قرارداد و عقوداسالمی 
بامراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها شرکتهای دولتی و خصوصی و 
همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت 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، سراب ، خیابان سپیده ، کوچه سپیده 7 ]محمد ظریف قربان زاده[ ، 
پالک 0 ، طبقه اول ، واحد غربی کدپستی 9719917001 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 124/1783/31 مورخ 1397/08/24 نزد بانک 
صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای عباس بهرامی به شماره 
ملی 0652373364 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد رضا احسان نیا به 
شماره ملی 0653167466 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علیرضا کاظمی به شماره 
ملی 5239690340 به سمت عضو 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 باامضاء آقای علیرضا کاظمی )مدیر عامل (همراه با 
 مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فرزاد دهقانی به شماره ملی
 0640223591 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم الهام یوسفی آبگرم به شماره ملی
 0640355821 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 )7۵4۰7۲(

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

گرت ز دست بر آید چو شمع تابان باش         بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش
 برادران و خواهران عزیز، مخاطبین خوب و خیرین و نیکوکاران بزرگ منش،

توانبخشي ضایعه نخاعي حضرت ابوالفضل )ع( 
آمادگي خود را براي دریافت اقالم خوراکي جهت 
مصرف مددجویان خود اعالم مي دارد. خواهشمند 
است در این امر خداپسندانه اقدام عاجل به عمل آورده

منتظر یاري سبزتان هستیم
توانبخشي حضرت ابوالفضل )ع(

بیرجند، خیابان مدرس، انتهاي بیست متري دوم شرقي
32357492
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گفتمان انقالب در ۱۴ بقعه 
متبرکه  استان برگزار می شود

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  ایرنا- 
فجر  دهه  ا...  ایام  با  همزمان  گفت: 
گفتمان انقالب اسالمی در ۱۴ بقعه 
متبرکه و یک مدرسه برگزار می شود.
حجت االسالم پرویز بخشی پور افزود: 
متبرکه شاخص هر شهرستان  بقاع 
میزبان برنامه گفتمان انقالب اسالمی 
این  است که سخنرانان محوری در 
گفتمان ها به بیان دستاوردهای مهم 
آن  واالی  اهداف  و  اسالمی  انقالب 
می پردازند. وی تصریح کرد: غبارروبی 
۱۲ بقعه متبرکه و گلزار شهدای هر 
برنامه های  دیگر  از  نیز  شهرستان 
پیش بینی شده در ایام دهه فجر است.
افتتاح ۹۵ پروژه در خوسف 

همزمان با دهه فجر

فرماندار خوسف از کلنگ زنی و افتتاح 
۹۵ پروژه در این شهرستان همزمان 
ایام دهه مبارک فجر خبر داد. به  با 
گزارش مهر، شفیعی دیروز در شورای 
اداری این  شهرستان اظهار کرد: این  
پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۷۱۴ میلیارد 
افتتاح و کلنگ زنی می شود.  تومان 
وی از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین 
خبر  کشور  شرق  صنعتی  کشتارگاه 
داد و افزود: بیمارستان خوسف نیز با 
پیگیری های استاندار و نماینده مجلس 
ردیف بودجه اختصاصی دریافت کرده 
و تا پایان سال آتی عملیات اجرایی 
پایان خواهد رسید.  به  آن  ساختمان 
فرماندار خوسف با بیان اینکه پیگیر اخذ 
مجوز بکارگیری نیرو در این بیمارستان 
هستیم، بیان کرد: همچنین مجوز راه 
اندازی بخش قلب به این بیمارستان 

اضافه شده است.

استقبال از فجر انقالب 
در فردوس 

سربازی- مردم و مسئوالن فردوس با 
برنامه  های متنوع فرهنگی به استقبال 
دهه فجر رفتند. در اولین ساعات سالروز 
ایران اسالمی،  امام به  ورود حضرت 
مسئوالن اجرایی و امام جمعه باغشهر 
اسالمیه به اتفاق فرماندار فردوس با 
فردوس  جمعه  امام  دفتر  در  حضور 
با تبریک دهه فجر بار دیگر با رهبر 
معظم انقالب اسالمی بیعت و بر ادامه 
راه شهدا و عمل به فرمایشات ولی امر 
مسلمین تأکید کردند. در این مراسم 
میرزایی، فرماندار فردوس با بیان اینکه 
همه باید قدردان این نظام باشیم افزود: 
۴۱ سال ایستادگی و مقاومت در برابر 
انواع توطئه های دشمنان  مرهون خون 
شهدا و حضور پر رنگ مردم در صحنه 
است. حجت االسالم بابایی امام جمعه 
فردوس نیز با تبریک ایام ا... دهه فجر 
تصریح کرد: به فرموده امام راحل تا 
مادامی که پشتیبان والیت فقیه باشیم 

به کشور آسیبی نخواهد رسید. 
۱۴ طرح صنعتی و معدنی در 

استان آماده افتتاح است

ایرنا - رئیس سازمان صمت گفت: 
سالگرد  یکمین  و  چهل  با  همزمان 
طرح   ۱۴ اسالمی  انقالب  پیروزی 
صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری سه 
هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال در استان به 
بهره برداری می رسد.شهرکی افزود: با 
بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال 
۳۷۵ نفر در استان فراهم می شود. وی 
از افتتاح طرح تولید محصوالت سنگی 
در استان خبر داد و افزود: برای این 
پروژه ۱۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 
و با افتتاح آن زمینه اشتغال پنج نفر در 

بیرجند فراهم می شود.

سین دهه فجر

خلبان  مادر  مزیدی،  نساء  *مرحومه 
شهید محمد حسین رئوفی فرد در ۸۵ 

سالگی دار فانی را وداع گفت.
*معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برپایی 
استاد  آموزشی  ورکشاپ  اول  کارگاه 
موضوع  با  اجرا”،  تا  ایده  “از  محور 
فیلمنامه خبر داد.که کارگاه دوم،  آن  

نیمه دوم اسفند برپا می شود.
* دیدار بین تیم های فوتبال ۰۴ بیرجند 
و کیان تهران، با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع 

تیم ۰۴ بیرجند خاتمه یافت.
*۱۸ درصد سوانح رانندگی در معابر 
درون شهری استان با حضور دانش 

آموزان همیار پلیس کاهش یافت.

اخبار کوتاه

نمایندگان خراسان جنوبی
 در جام ستارگان درخشیدند

جنوبی  خراسان  نمایندگان  کاوش- 
رشته  ستارگان  جام  مسابقات  در 
مقام  دو  به  ساکاموتو  کیوکوشین 
طال و یک نقره دست یافتند. در این 
مسابقات که روز جمعه در مشهد با 
از استان  حضور ۵۰۰ شرکت کننده 
های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی 
برگزار شد، تیم قاین به نمایندگی از 
خراسان جنوبی با ۸ شرکت کننده به 
کار خود پایان داد. یاسر ریاسی نیا در 
۷۰- کیلوگرم بزرگساالن،  سید محمد 
رضا حسینی در ۴۵- کیلوگرم نوجوانان 
مقام اول و طه مومنی در ۳۵ کیلوگرم 
نو نهاالن مقام دوم را کسب کردند.

ورزشی

ورود سامانه بارشی، امروز به خراسان جنوبی

 صداوسیما- سامانه بارشی، امروز خراسان جنوبی را بارانی و برفی می کند. کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز، نیمه شمالی و مرکز استان به ویژه سرایان، فردوس، طبس، بشرویه و بخش هایی
 از قاین و سربیشه تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرند. لطفی با اشاره به اینکه در این مدت دمای هوا در استان بین ۴ تا ۸ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت افزود: در این مدت، وزش تندباد همراه با 

گرد و خاک، بارش حداکثر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر باران و در مناطق کوهستانی و گردنه ها بارش برف، در برخی نقاط رعد و برق و کاهش دید افقی در اثر پدیده مه، قابل پیش بینی است.

تشکیل کمیته های چند گانه
 فیلم فجردر استان

غالمی- معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
گفت: کمیته های چندگانه برگزاری جشنواره 
جشنواره  اجرایی  ستاد  قالب  در  فجر  فیلم 
تشکیل شده است. زمزم در ادامه با تاکید بر 
برگزاری نشست های تخصصی جشنواره در 
کمیته های روابط عمومی، تبلیغات و مستند 
سازی، اجرایی، پشتیبانی، ارزیابی و ... خواستار 
اجرایی شدن مقدمات الزم جشنواره فیلم فجر 
در استان شد.وی در پایان استفاده از ظرفیت 
از جمله صدا و  اجرایی  دیگر دستگاه های 
پرورش  کانون  و  پرورش  و  آموزش  سیما، 
چه  هر  برای  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
بهتر برگزار شدن جشنواره ها را یک فرصت 
دانست. فیلم های جشنواره فجر از ۱۵ تا ۲۲ 
بهمن ماه همزمان با تهران در تاالر مجتمع 

ایثار بیرجند به نمایش گذاشته می شوند.

قصاب متخلف در قاین جریمه شد 

صداوسیما- قصاب متخلف در قاین که اقدام 
به کشتار غیر مجاز کرده بود به پرداخت ۱۸ 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. رئیس 
شبکه دامپزشکی قاین گفت: در بازدید های 
دامپزشکی  شبکه  نظارت  واحد  کارشناسان 
فردی که اقدام به کشتار غیرمجاز کرده بود 
شد  معرفی  قضایی  مراجع  به  و  شناسایی 
پرداخت  به  قانونی  مراحل  سیر  از  که پس 
۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 
تهیه  از  خواست  همشهریان  از  محمودی 
گوشت دام خارج از چرخه کشتارگاهی بدون 
مهر و برچسب دامپزشکی  خودداری و افرادی 
را که اقدام به این عمل مخاطره آمیز می کنند  

به دامپزشکی معرفی کنند.
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ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی در مراسم 
کلنگ زنی پروژه های دهه فجر در شمال 
شهر بیرجند گفت: تمام تالش بر این است که 
با تکمیل زیرساخت ها در راستای محرومیت 
شود.  اقدام  بیرجند  شهر  شمال  از  زدایی 
معتمدیان با بیان این مطلب در مراسم آغاز 
 عملیات اجرایی بیمارستان محلی مهر شهر، 
خاطرنشان کرد: با توجه به فضای دوقطبی 
پیش آمده در شمال و جنوب شهر به لحاظ 
مشکالت  رفع  رفاهیات،  و  امکانات  توزیع 
مختلف  های  حوزه  کار  دستور  در  موجود 
ادامه داد: در همین راستا  قرار گرفت. وی 

با پیگیری های معاونت عمرانی استانداری 
و فرمانداری بیرجند، سند و نقشه راه تدوین 
شده و کلیه نیازهای شمال شهر به همراه 

راهکارهای رفع آنها آمده است. 
استاندار، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی 
را از مهمترین نیازهای مردم در شمال شهر 
نیاز،  این  رفع  منظور  به  گفت:  و  برشمرد 
پیگیری های الزم صورت گرفت و آن چه 
امروز اتفاق افتاده، آغاز عملیات اجرایی یک 
باب بیمارستان محلی در مهرشهر است که 
می تواند بخشی از نیازهای منطقه را پوشش 
اولیه  مجوزهای  اخذ  از  ادامه  در  وی  دهد. 

احداث کلینیک تخصصی برای مهرشهر خبر 
داد و گفت: ۵ هزار مترمربع زمین با کاربری 
بهداشتی، در جوار این بیمارستان واقع گردیده 
که مقرر شد جهت ساخت این کلینیک در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار بگیرد.  به 
گفته وی؛ در سفر وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به استان، مجوزهای الزم 
برای احداث این کلینیک اخذ شود تا با ایجاد 
این فضا، بخشی از دغدغه های مردم منطقه 
مرتفع شود. استاندار، تأمین فضاهای آموزشی 
شهر بیرجند را هم از اولویت های استان عنوان 
کرد و گفت: بعد از احصاء نیازهای آموزشی 

شمال شهر، برای رفع آنها اقداماتی صورت 
گرفته است. معتمدیان، جذب اعتبارات ملی 
و استانی و تزریق آنها به پروژه های آموزشی 
را مهمترین راهکار برای سرعت بخشیدن به 
روند اجرای کار برشمرد. شهردار بیرجند هم در 
مراسم کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام پارک 
استاد معتمدنژاد بیرجند که با حضور استاندار 
و  الهیه  پارک  دو  برگزار شد، گفت: کلنگ 
انقالب در شمال شهر بیرجند در ایام دهه فجر 
به زمین زده می شود. شهردار بیرجند گفت: 
تالش ما بر این است که این دو پروژه در 

مدت زمان ۲۴ ماه به اتمام برسد.

گروه خبر- جشن اولین روز دهه فجر در نقاط 
مختلف استان با مراسم گلباران تمثال امام )ره( 
و تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار انقالب 
اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب آغاز شد. 
منشاء  که  هایی  پروژه  آغاز  و  برداری  بهره 
خدمات جدید به مردم است، اولین روز آغاز این 
دهه را گرم و امید بخش کرد. به ویژه اینکه 
پروژه های شاخصی  چون بیمارستان محلی 
در شمال شهربیرجند و پارک در نقاط کمتر 

برخوردار افتتاح یا آغاز شد. 

گلباران تمثال امام خمینی )ره( 
مردم والیتمدار خراسان جنوبی نیز درمراسم 
محوری ورود تاریخی امام خمینی )ره( به کشور 
در استان به همراه مسئوالن، خانواده شهدا و 
ایثارگران، شرکت کردند در این مراسم و در 
نخستین روز از دهه فجر، تمثال بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی ایران نیز در جای جای خراسان 
جنوبی گلباران شد. رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی نیروی انتظامی کشور  در این آیین 
گفت: بین تقارن روزهای آغازین دهه فجر با 

ایام دهه فاطمیه و چهلمین روز شهادت شهید 
سلیمانی ارتباط وجود دارد. حضرت زهرا)س( 
در زندگی ۱۸ ساله خود یک مبارزه مستمر 
برای برگرداندن خالفت و نبوت و حکومت 
زهرا)س(  حضرت  گریه های  کردند .  الهی 
به تعبیر امام راحل سیاسی بود و ایشان یک 
مجاهدت مستمر برای احقاق خالفت الهی در 
مقابل خالفت زمینی کرد. حجت االسالم ادیانی 
افزود: امام راحل فرمودند منفورترین کلمه نزد 
خدا کلمه شاهنشاهی است؛ در تاریخ یک هزار 
ساله فقه شیعه برخی پای حکومت های ظالم را 
امضا نکردند و این  مجاهدت در طول عمر ائمه 

اطهار)ع( و علمای راستین به امام راحل رسید.
وی ادامه داد: امام در فرانسه با هیچ یک از 
اعضای سلطنت دیدار نکردند، رئیس شورای 
سلطنت درخواست دیدار کرد و امام راحل در 
صورتی پذیرفت که وی از ریاست شورا استعفا 
دهد. رفتار و کردار امام راحل درس است و 
خط و راه امام و پیمودن مکتب امام راحل 
راه نجات ما است. ادیانی اظهار کرد: انقالب 
امام راحل یک “نه” بزرگ به استبداد و نظام 

شاهنشاهی بود که در اختیار آمریکایی ها قرار 
داشت و “نه” بزرگی برای قدرتمندان عالم و 
استکبار جهانی بود. وی با بیان اینکه هر جا 
که از اصول انقالب و معارف انقالب حتی 
در سیاست خارجی کوتاه آمدیم موفق نبودیم 
عنوان کرد: مسئوالن باید به معنای واقعی 

کلمه خود را خدمتگزار مردم بدانند.

آینده روشن انقالب اسالمی 
حجت االسالم مرتضایی نیا امام جمعه زیرکوه 
نیز در مراسم گلباران تمثال امام خمینی )ره( در 
این شهرستان گفت: نباید تالش های امام راحل 
برای انقالب به فراموشی سپرده شود. به آینده 
نظام خوش بین هستیم و شما هم خوشبین 
باشید چون آینده بسیار روشن و درخشانی در 
ادامه نظام و انقالب قرار دارد.حجت االسالم 
محمدی  امام جمعه طبس هم گفت: دشمن 
در طول ۴۱ سال گذشته انقالب دشمنی خود 
را کرده و سنگ اندازی کرده است هرچند غیر 
از این نباید از دشمن انتظاری داشت و باید به 

همت مسئوالن و مردم مشکالت رفع شود. 

زنگ انقالب در 2750 مدرسه 
با سالروز  انقالب همزمان   دراین روز زنگ 
ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
ایران در دو هزار و ۷۵۰ مدرسه خراسان جنوبی 
نواخته شد. همچنین مراسم نواخته شدن زنگ 
انقالب در  مهر کودک های مرکز استان با 
حضور پرافتخار همسر گرانقدر شهید مدافع 
حرم و فرزند برومند شهید بصیری پور برگزار 
شد و زنگ انقالب با دستان طاها بصیری پور 
فرزند نخستین شهید مدافع حرم استان خراسان 
جنوبی در مهد کودک فروغ عاطفه ها نواخته 
شد.مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم 
گفت: تبیین اهداف انقالب در قالب جشن های 
موضوعی دهه فجر برای کودکان و نوآموزان 
و  است  مهدهای کودک  برای  اولویت  یک 
کودکان و نسل آینده باید به خوبی با انقالب 

اسالمی و اهداف واالی آن آشنا شوند. در این 
روز به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
و ورود تاریخی امام خمینی )ره( بوق قطارها در 

راه آهن شرق نیز به صدا درآمد.

پروژه های شاخص شهرستان ها 
۷ طرح عمرانی، آموزشی و اشتغالزا  هم در 
اولین روز از دهه فجر در خراسان جنوبی به 
بهره برداری رسید که  یکی از این طرح ها در 
بیرجند، ۵ طرح در شهرستان سربیشه و یک 
طرح هم در طبس بود. در شهرستان درمیان نیز 
فرماندار از افتتاح ۱۲۲ پروژه با اعتبار ۵۲ میلیارد 
و ۷۴۰ میلیوین تومان در این شهرستان خبر داد 
و گفت: از این تعداد ۳ پروژه کلنگ زنی است و 
۲۷ هزار و ۵۴ نفر از مردم و ۶ هزار و ۶۱ خانوار 

از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

گروه خبر-رئیس کل دادگستری گفت: همه 
ظرفیت دادگستری استان را پای کار آوردم تا 
از تولید و اشتغال حمایت شود و اولین کاری 
که انجام شد ممانعت از صدور دستورات قضایی 
مبنی بر تعطیلی واحدهای تولید است. حجت 
االسالم حمیدی افزود : اگرچه قوه قضائیه به 
صورت مستقیم در این زمینه مسئولیت ندارد اما 
حمایت از تولید و اشتغال در اولویت کاری قرار داده 

شده است. وی مالیات و دارایی، بانک ها، تأمین 
اجتماعی و شرکت های خدمات رسان را عمده 
ترین مشکل واحدهای تولیدی استان دانست و 
افزود: در این زمینه جلساتی برای هماهنگی بین 

سایر مراجع با تولیدکنندگان برگزار شد. 

دادگستری رسانه ای
وی افزود: رویکرد جدید دادگستری استان رسانه ای 

است تا مردم در جریان خدمات قوه قضائیه قرار 
گیرند.  حمیدی با اشاره به انتخابات نیز اظهار کرد: 
انتخابات از اهمیت باالیی برخوردار است اما از آن 
جا که جمهوری اسالمی نظام مردم ساالر دینی 
است انتخابات از اهمیت بیشتری در ابعاد مختلف 
از جمله میزان مشارکت برخوردار است. رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی افزود: در قوه قضاییه 
برای کمک به انتخابات چند کار انجام دادیم. 

رصد فضای انتخاباتی
انتخاباتی  جرایم  پیشگیری  ستاد  تشکیل  با 
فضا را در استان رصد می کنیم تا اتفاقی که 
سبب دلسردی مردم شود رقم نخورد.حجت 
اظهار کرد: در حال حاضر  االسالم حمیدی 
هیچ مشکل خاصی در استان وجود ندارد، اما 
پیش بینی الزم برای جرایم در نظر گرفته شده 
که با جرم و تخلف برخورد جدی شود. رئیس 

کل دادگستری استان افزود: در مرکز استان و 
سایر شهرستان ها شعبه هایی از دادسرا دادگاه 
تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم پیش بینی 
شده و در روز انتخابات هم این شعب فعال 
است و اگر در  روز انتخابات گزارشی برسد 
که در شعبه انتخاباتی تخلف رخ داده همان 
روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و رای مقتضی 

صادر و به مردم اطالع رسانی می شود.

تمرکز  بر تکمیل زیرساخت های شمال شهر

به برکت فجر

رئیس کل دادگستری عنوان کرد:حمایت دادگستری از تولید با همه توان 

برنامه محرومیت زدایی  استاندار به مناطق شهری مرکز استان رسید
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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)

آغاز دهه فجر با دو پروژه اداره کل نوسازى استان

امین جم – همزمان با اولین روز دهه فجر ، 
دو پروژه اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبى افتتاح و کلنگ زنى شد.

مدرسه برکت در 18 ماه و با مشارکت 
بنیاد برکت ساخته خواهد شد

صبح دیروز مدرسه 12کالسه برکت (شهید 
بصیرى پور) در بلوار شعبانیه بیرجند با حضور 
استاندار و سایر مسئوالن استانى کلنگ زنى شد. 
این مدرسه با زیربناى 1902 مترمربع و اعتبار 
6 میلیارد و 700 میلیون تومان و با مشارکت 
و  استاندارى  امام(ره)،  فرمان  اجرایى  ستاد 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازى،  کل  اداره 
کلنگ زنى شد و قرار است در مدت 18 ماه 
ساخته شود. مدیرکل نوسازى و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبى در این مراسم ضمن نکوداشت 
یاد و خاطره سردار شهید سلیمانى ، این مدرسه 
را به نام اولین شهید مدافع حرم استان (شهید 
بصیرى پور) نامگذارى کرد و گفت: این مدرسه 

قرار است در مدت 18 ماه با مشارکت بنیاد 
برکت و اعتبارات ملى و استانى ساخته شود.

افزایش 40 درصدى اعتبارات ملى
پیگیرى هاى  به  اشاره  با  بیکى  محمدرضا 
استاندار براى حذف مدارس کانکسى باالى 
10 نفر در استان ، ادامه داد: در مهر ماه امسال 
باتوجه به تزریق اعتبارات مطلوب توانستیم 
به  را  استاندارد  درس  کالس   200 حدود 
اضافه  استان  درس  هاى  مجموعه کالس 
کنیم. وى  با بیان اینکه در بیرجند نیاز زیادى 
به مدارس استاندارد وجود دارد، تصریح کرد: 
 40 ملى  اعتبارات  استاندار  پیگیرى هاى  با 
درصد افزایش داشت و در حوزه سیستم هاى 
گرمایشى نیز تا مهر سال آینده هیچ بخارى 

نفتى در استان نخواهیم داشت.
70 کالس درس به مجموعه فضاهاى 
شد خواهد  اضافه  استان  آموزشى 

استاندار خراسان جنوبى نیز در این مراسم با 

اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با ستاد اجرایى 
فرمان امام (ره) که مقرر شد در بحث احداث 
فضاهاى آموزشى همراهى الزم صورت گیرد، 
افزود: طبق این تفاهم نامه 70 کالس درس به 
مجموعه فضاهاى آموزشى استان اضافه خواهد 
شد. محمدصادق معتمدیان اظهار امیدوارى کرد: 
در سال آینده جشن جمع آورى مدارس کانکسى 
و سیستم هاى ناایمن و غیراستاندارد گرمایشى را 
در سطح استان خواهیم گرفت. وى یادآور شد: 
حداقل وظیفه ما زنده نگه داشتن یاد شهدا و به 
خصوص شهداى مدافع حرم است و امیدواریم 
با افتتاح این مدارس در این راه قدم برداریم.

کالسه  مدرسه 15  از  بردارى  بهره 
کاردانش در خیابان الهیه بیرجند

پیش از ظهر دیروز نیز مراسم افتتاح مدرسه 15 
کالسه کاردانش هدایت ا... موسوى با زیربناى

از  بیش  اعتبار  و  مترمربع  و 950  هزار   2  
5 میلیارد تومان در خیابان الهیه بیرجند و با 

مشارکت  اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس و جامعه فرهنگى یاورى افتتاح شد. 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازى،  مدیرکل 
استان در این جلسه که با حضور مسئوالن 
از  جمعى  همچنین  و  شهرستانى  و  استانى 
خیران جامعه یاورى کشور برگزار شد ، ضمن 
تشکر از همراهى جامعه خیران ، اظهار کرد : 
این مجموعه حاصل زحمات شبانه  ساخت 
روزى همکاران ماست و امیدواریم با مشارکت 
اتفاقات  شاهد   ، محترم  مسئوالن  و  خیران 
مثبت در آینده نزدیک باشیم. بیکى، در بخش 
دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه 5 میلیارد 
تومان براى ساخت این مدرسه هزینه شده 
است، گفت: بخشى از این مبلغ با اعتبارات 
استانى و ملى و بخش دیگر آن نیز با همراهى 
این  به ذکر است در  تامین شد.الزم  خیران 
مراسم از دست اندرکاران و خیران مشارکت 
کننده در ساخت این مدرسه تقدیر و تشکر شد. 

افتتاح مدرسه 15 کالسه و کلنگ زنى مدرسه 12 کالسه 
شهید بصیرى پور در بیرجند

عکس ها : امین جم، قلندرى

قابل توجه همشهریان 
بیرجندى

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازى و تعمیرات 
امالك بیرجندى ها 
در مشهد مقدس 

  09151613917  
 جعفر خسروى

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

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

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  على زارع

دنیـاى  فرش

لباسشویى برجیس - نبش غفارى30
تلفن: 09156552533

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
 با 20% تخفیف

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
32234501 - 09306082008

پرسنلى،کودك، اسپرت، عروس
فیلمبردارى از مراسم و جشن ها، همایش ها

عکاسى و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید 28 و  30    تلفکس: 32440199-056 /  09151602659 (نصرآبادى) 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصى درب نـوژن
درب هاى ساختمانى

در خراسان جنوبى

انواع درب داخلى و ورودى منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب هاى شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

فروش کالکشن عیدانه
با جدیدترین و متفاوت ترین مانتوهاى روز
 شومیز، تونیک و شلوار 
خیابان صیاد شیرازى – جنب بیمه ایران
مدیریت: عظیم زاده
@ clotheshome  :لینک کانال تلگرام

نیروگـاه خورشیـدى 
آماده ایم در ساخت نیروگاه خورشیدى بر روى بام منزل

 یا محل کار شما مشارکت نماییم.
برق رایگان از ما/ مکان از شما

تلفن تماس: 09159386308 - 09151601205

نیروگـاه خورشیـدى 

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

جناب آقاى مهندس اسدا... جالل زاده
 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد) 

تلفـن : 111
روابط عمومى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى

دوشنبه مورخ 98/11/14 
ساعت 10 الى 11/30 صبح

 جناب آقاى سید حسین فاطمى 
رئیس محترم اتحادیه کفاشان و کفش فروشان بیرجند 

با کمال تاسف درگذشت مادر همسر گرامى تان
 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  براى آن مرحومه آرامش

 و آمرزش الهى و براى بازماندگان صبر و سالمتى آرزومندیم.

جمعى از همکاران صنفى

خانواده محترم درخشان
درگذشت مادر گرامى تان را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت مى گوییم

 براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و براى بازماندگان صبر آرزومندیم 
و با ذکر فاتحه اى یادش را گرامى مى داریم. 

ضمنا جلسه سوم مرحومه امرو ز یکشنبه 98/11/13 از ساعت 15 الى 16 
در سالن هیئت محترم فاطمیه (مطهرى 8) برگزار مى گردد.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء  فاطمه زهرا (س) 
درمانگاه ولى عصر (عج) ، داراالیتام فاطمه زهرا (س) 


