
سرمقاله

سه شنبه 15 بهمن 1398 * 9 جمادى الثانى 1441 * 4 فوریه 2020    روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم   * شماره: 4561 

*  هرم پور

عکس : اکبرى

کادرسازی؛ یک ثمره 
از  مدیریت جهادی

هاى  مؤلفه  ترین  مهم  از  یکى 
رضایت مندى مردم، فعالیت مدیران 
براى  جهادى  اقدامات  و  توانمند 
کارهاى مهم، بزرگ و ماندگار است. 
مدیر توانمند در تراز انقالب اسالمى، 
مدیرى الیق و شایسته است که در 
مکتب انقالب تربیت شده و با تأسى 
به شیوه هاى مدیریتى کارآمد، به 
دور از هر حاشیه اى، صرفاً اهداف 
متعالى نظام و ایجاد یک زندگى 
را  مردم  براى  بهتر  و  تر  مناسب 
مّد نظر دارد.  ... مشروح در صفحه 2 5تجدید میثاق 1500دانش آموز استان با شهدا5مهر تأیید 35 درصد متقاضیان مسکن ملى 3ثبت نام 7 هزار خادمیار رضوى در استان

برنامه یک ساله
وزیر برای توسعه
ارتباطی  استان

استاندار از اجرای طرح هایی خبر داد
که روستاییان را در کمتر از یک سال

به روستاها بازگرداند
گروه خبر- برنامه هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات در استان پس از سفر وزیر در سال 96 
به استان جهش قابل قبولى را در حوزه فناورى ارتباطات خراسان جنوبى ایجاد کرده، طورى که 
با 290 میلیارد تومان سرمایه گذارى، 7 پله در این حوزه صعود کرده ایم. برنامه هاى وزیر جوان 
براى توسعه استان در حوزه ارتباطات اما به همین جا ختم نمى شود. او براى سال آینده استان هم 
برنامه ریزى کرده تا درحوزه هاى ارتباط روستایى، استارتاپ ها و اتصال اینترنتى خراسان جنوبى 
را به توسعه در این حوزه نزدیک کند. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در سفر دیروزش به استان 
چندین پروژه زیرساختى این حوزه را افتتاح کرد. آذرى جهرمى در حاشیه بازدید از پروژه  اتصال سایت 

همراه روستاى گارجگان خوسف به فیبرنورى هم  گفت : ... ادامه  در صفحه 5

همزمان با سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبى آغاز شد؛

بهره برداری از ٤٦٩پروژه مخابراتی
 با سرمایه گذاری ٤٩٤میلیارد ریال

سرمایه گذارى290میلیاردى وزارت ارتباطات، استان را 7 پله باال برد 

 

 

 

انتخاب مردم بین
 با عرضه و بى عرضه است

قالیباف:

صفحه  2

رئیس جمهور راهى براى 
استیفاى حقوق ملت بیابد 

آخوندى:

مشکل مجلس بده بستان 
روحانى و الریجانى بود 

حاجى دلیگانى:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  6

جناب آقاى احسان یوسفى
خبر مسرت بخش مسئولیت شما را در منصب

 مدیرکل حوزه استاندار خراسان جنوبى
 که نشان از درایت و توانمندى اجرایى شما مى باشد، تبریک عرض 
نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندى و توفیقات الهى برایتان 

مسئلت داریم. 
مؤسسه خیریه هیئت حسینى

قابل توجه همشهریان محترم 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر با مراجعه به بنگاه معاینه فنى آبلوله

در روزهاى 19، 20 و 21 بهمن ماه از 20 درصـد تخفیف برخوردار شوید.

ساعت کارى : 7/30 الى 18/30

بیرجند – ابتداى خیابان آیت ا... غفارى – پشت پمپ بنزین شعله

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادى (اشخاص حقیقى و حقوقى)
امـروز آخرین مهلت ارسال الکترونیکى فهرست صورت معامالت فصل پاییز سال 1398 موضوع ماده 169 مکرر قانون 

مالیات هاى مستقیم از طریق سامانه TTMS.TAX.GOV.IR مى باشد.

روابط عمومى امور مالیاتى خراسان جنوبى
 «مرکز ارتباط مردمى و پاسخگویى تلفنى 1526»

جناب آقاى مهندس جواد نورى زاده 
مدیرکل محترم دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى

با کمال مسرت و خشنودى انتصاب شایسته جناب عالى را که حاکى از 
تعهد، توانمندى و حسن سابقه خدمتى شما مى باشد، صمیمانه تبریک 
و تهنیت عرض مى نماییم. از درگاه ایزد منان عزت، سربلندى و توفیقات 

روز افزون تان را خواستاریم.
مدیرعامل صنایع تولیدى درنماى شرق - علیرضا الهیارى 

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

 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، ضمن قدردانى از زحمات ارزنده 
جناب آقاى مهندس شهامتدر دوران تصدى مسئولیت، 
سربلندى و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید از 

درگاه خداوند سبحان آرزو داریم.

استخـدام
شرکت خدمات فنى و مهندسى برق و صنعت رایان  (خصوصى) 

در راستاى تکمیل کادر نیروى انسانى مورد نیاز خود 
تعداد 18 نفر از آقایان در رشته هاى شغلى:  سیمبان، سیمبان راننده، راننده 
پایه یک  را از میان رشته هاى علوم تجربى، علوم ریاضى، فنى و حرفه اى و کاردانش 
از طریق برگزارى آزمون کتبى، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از باالترین نمره 

به صورت قرارداد موقت کارگرى جذب مى نماید. جهت اطالعات بیشتر
 و ثبت نام به آدرس سایت www.mapsab.ir مراجعه فرمایید.  

به یک زوج جهت کار 
و نگهبانى و یک کارگر 

ساده در کارخانه و 
باغ ویال نیازمندیم. 

همراه بـا 
بیمه تامین اجتماعى 

تلفن تماس:
  05132463464 
 09155004027

ساعت تماس:
  10 صبح الى 14

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسرى فداکار، مادرى مهربان و خواهرى دلسوز 

مرحومه کربالیى کبرى على آبادى
 همسر کربالیى غالمرضا فوداجى (بازنشسته آموزش و پرورش)

 جلسه یادبودى امروز سه شنبه 98/11/15 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد رضوى
 (واقع در خیابان 17 شهریور) برگزار مى گردد.

حضور شما سروران گرانقدر موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده هاى: فوداجى، على آبادى، محتشمى نسب،  قربانى راد و سایر بستگان 

جناب آقاى دکتر احمد جمالى
معاون محترم اقتصادى دبیرخانه شوراى عالى مناطق 

آزاد، تجارى، صنعتى و ویژه اقتصادى
با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند جناب عالى را که حاصل 
لیاقت، شایستگى و سال ها تجربه اجرایى در عرصه اقتصادى 
کشور مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون 
و سربلندى تان را از درگاه بلند خالق هستى بخش آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلى
مدیرعامل شرکت کویر تایر

اطالعیـــه
رساند:  مى  محترم  شهروندان  اطالع  به 
قانون  ماده 50  یک  تبصره  اجراى  راستاى  در 
محلى  عوارض  تعرفه   ، افزوده  ارزش  بر  مالیات 

سال 99 شهردارى بیرجند برابر بند یک مستخرجه از صورتجلسه 
برابر  و  تصویب  شهر  اسالمى  شوراى  مورخ 98/11/7  شماره 159 
تطبیق  هیئت   98/11/14 مورخ   3521/6/13586 شماره  نامه 
مصوبات شوراهاى اسالمى شهر تأیید نهایى گردیده است. لذا تعرفه 
مذکور از ابتداى سال 1399 قابل اجرا خواهد بود. ضمنا فایل تعرفه 
آدرس به  شهردارى  سایت  وب  روى  بر   99 سال  محلى  عوارض 

www.birjand.ir   قابل مشاهده و بهره بردارى مى باشد.
شهردارى بیرجند

اطالعیـــهاطالعیـــه

مدیرعامل صنایع تولیدى درنماى شرق - علیرضا الهیارى

قابل توجه همشهریان بیرجندى
 مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازى و تعمیرات امالك بیرجندى ها 
در مشهد مقدس   09151613917  - جعفر خسروى
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یکی از مهم ترین مؤلفه های رضایت مندی 
اقدامات  و  توانمند  مدیران  فعالیت  مردم، 
جهادی برای کارهای مهم، بزرگ و ماندگار 
است. مدیر توانمند در تراز انقالب اسالمی، 
مدیری الیق و شایسته است که در مکتب 
انقالب تربیت شده و با تأسی به شیوه های 
از هر حاشیه ای،  به دور   مدیریتی کارآمد، 
یک  ایجاد  و  نظام  متعالی  اهداف  صرفاً 
زندگی مناسب تر و بهتر برای مردم را مّد 
نظر دارد. استان خراسان جنوبی به چه میزان 
و چه تعداد از اینگونه مدیران نیازمند است؟ 
یکی؟ دوتا؟ صدتا؟  ظرفیت ها و استعدادهای 
استان  این مطلب است که  بیانگر  موجود، 
ما می تواند مهد شناخت و پرورش چنین 
نیروهایی باشد. نیروهایی که توانمند باشند 
وعالوه بر توانمندی، حلقه های تجربه، کار 
در بحران و سعه صدر را در هم تنیده باشند 
و مهیا و آماده برای فعالیت های بزرگ و 

دستاوردهای بزرگ تر باشند. 
خراسان  فرزندان  است  داده  نشان  تجربه 
جمله  از  و  مختلف  دالیل  به  جنوبی 
استعدادهای  باالتر،  تعهد  بیشتر،  دلسوزی 
شخصی مناسب تر، گفتمان تعاملی مناسب 
به  مشکالت  از  تر  عمیق  شناخت  و  تر 
همراه تالش گسترده و سخت کوشی، در 
هر مرتبه و ترازی از سمت های مدیریتی 
موفق عمل کرده اند. اما اینکه چرا استان 
ما علیرغم چنین توانمندی هایی و علیرغم 
اینکه گهواره پرورش چنین ظرفیت هایی 
در طول زمان های مختلف بوده است، اما 
در یک عقب ماندگی تاریخی از مطلوبیت و 
 ایده آل های نسبی کشوری به سر می برد، 
آن  از  بخشی  که  انگیزیست  غم  داستان 
بخشی  و  شدن  واقع  مغفول  یا  مفقود  به 
و  مدیریتی  حلقه های  از هم گسستن  به 
فقدان نگاه همپوشانی و هم افزایی آنها به 
همدیگر بر می گردد. وقتی در استان، کادر 
سازی مدیریتی وجود نداشته نباشد، شاخصه 
و  از هم گسسته می شوند  به سرعت  ها 
داشته  گسست  هم  از  ها  شاخصه  وقتی 
باشند، جزیره ای عمل می شود و در این 
شرایط هیچ راهبردی موفق و پیروز نیست.
از دهه مبارک فجر،  امروز، چهارمین روز   
و  مقاومتی  اقتصاد  جهادی،  »مدیریت  روز 
جنوبی،  خراسان  در  ما  است.  تولید«  رونق 
به  و هم  به »مدیریت های جهادی«  هم 
»جهاد مدیریتی« نیازمندیم، آن گونه که به 
»مدیران جهادی« هم نیازمند هستیم. نوعی 
از جهاد مدیریتی و شاید یکی از بهترین نوع 
مطلوب  »کادرسازی«  حاضر،  زمان  در  آن 
هم  تواند  می  »کادرسازی«،  این  و  است 
هم  و  کند  پشتیبانی  را  مقاومتی  اقتصاد 
مقدمات رونق تولید را که بستر توسعه استان 
زمان  نیازمند  فراهم سازد.کادرسازی  است، 
و  شناخت  و  ریزی  برنامه  تدبیر،  اما  است، 
استعدادیابی مناسب، می تواند راه میان بُری 
باشد که مدیران فعلی استان از آن استفاده 
کنند، زمان را بُبرند و کوتاه کنند و برای نسل 

های آینده، منشأ اثرهای ماندگار شوند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

شفافیتباشعارایجادنمیشود

افتتاح  مراسم  در  قضائیه  قوه  رئیس 
تخصصی  مجتمع  اطالع رسانی  پایگاه 
اقتصادی ، گفت:  ویژه رسیدگی به جرائم 
در  بلکه  نمی شود،  ایجاد  شعار  با  شفافیت 
یک  فرآیندهای  بیافتد.  اتفاق  باید  عمل 
ارز،  دریافت  همچون  اقتصادی  حرکت 
واردات کاال، توزیع کاال و... باید شفاف شود 
از  بسیاری  بیافتد  اتفاق  مهم  این  اگر  که 
فرارهای مالیاتی را نخواهیم داشت. رئیسی 
افزود: این اقدام شما مبارک است که باعث 
به  سامانه  این  شاا...  ان  می شود  شفافیت 
شفافیت آرا کمک کند. تبصره ماده 3۶ هم 
مکلف کرده که آرای محکومان اقتصادی 

در اختیار عموم قرار گیرد.
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اطالعیه مهم برای افرادی که سود سهام عدالت نگرفته اند

ایسنا- درحالی که کمتر از یک ماه تا زمانی که مسئوالن برای واریز سود سهام عدالت اعالم 
کرده اند، باقی مانده است، هنوز برخی از مشموالن سهام عدالت شماره شبای خود را برای دریافت 

سود ثبت نکرده اند و تا زمانی که این فرآیند را انجام ندهند، سود برای آن ها واریز نخواهد شد.

رئیسجمهورراهیبرایاستیفای
حقوقملتدرانتخاباتبیابد

آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: به نظر 
می رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل 
قرار  ُپرمناقشه ای  در وضعیت  اجرا  امر  با  تداخل 
گرفته  است. رئیس جمهور به عنوان مجری قانون 
اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای 

استیفای حقوق ملّت در انتخابات بیابد.

قالیباف:چالشامروزمردمانتخاب
بینباعرضهوبیعرضهاست

قالیباف در سخنرانی خود در شهر ری ، گفت: چالش 
امروز مردم این نیست که چه کسی اصولگرا و چه 
کسی اصالح طلب است، امروز دعوا سر این است 

که چی کسی باعرضه و چه کسی بی عرضه است.

نمایندهمجلس:روحانیازهمین
شوراینگهبانتأییدیهگرفتهاست!

مجلس  در  زاهدان  نماینده  حسینعلی شهریاری 
با اشاره به انتقاد شدید حسن روحانی به شورای 
رئیس جمهور! شما خودتان  آقای  نگهبان گفت: 
پنج دوره از همین شورای نگهبان برای نمایندگی 

مجلس و ریاست جمهوری تأییدیه گرفته اید.

حاجیدلیگانی:مشکلمجلسدهم
بدهبستانروحانیوالریجانیبود

حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید گفت الریجانی با 
روحانی بده  بستان سیاسی دارد، اظهار کرد: ارتباطات 
بسیار نزدیک الریجانی با دولتی ها باعث ضعف 
نظارتی و کاهش اقتدار مجلس دهم شده است.

اصالحطلباناکنوندستبهتخریب
کاندیداهایجبههرقیبزدهاند

چمران در رمزگشایی از تخریب ها علیه قالیباف، 
تخریب  به  دست  اکنون  طلبان  اصالح  گفت: 

کاندیداهای جبهه رقیب زده اند.

ازدیارقدرترختبربندید

اینکه  بیان  با  فعال سیاسی  تاجیک  محمدرضا 
تعطیالت  یک  نیازمند  اصالح طلبی  جریاِن 
گفت:  کند،  رفتن  عزم  باید  و  است  تاریخی 
عاقالنه  طلبان  اصالح  که  است  آن  شایسته 

چندی از دیار قدرت رخت بربندند.

تقاضایسبدمعیشتی
۳میلیونو۴۰۰هزارنفرتاییدشد

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت 
معیشتی گفت: درخواست سه میلیون و 400 هزار 
نفر از ابتدای واریز سبد حمایت معیشتی دولت تا 
کنون تایید و معوقه ها نیز به حساب شان واریز 
شده است.حسین میرزایی افزود: تا کنون سه 
دوره سبد حمایت معیشتی دولت واریز شده است 
و همان طور که از ابتدا وعده شد ۶0 میلیون نفر 

کل مبلغ را دریافت کرده اند.

تابش:درهیچکاالی
استراتژیکیکمبودنداریم

تولیدکننده  حمایت  سازمان  رئیس  ایرنا- 
کاالی  هیچ  اینکه  بیان  با  مصرف کننده  و 
استراتژیکی در کشور کمبود نداریم، گفت: امروز 
دنبال  بلکه  نیستیم،  بازار  برای  آرامش  دنبال 

استمرار آرامش 11 ماهه گذشته هستیم.

حذفنوشابه
ازسریالهایصداوسیما

ایسنا- معاون امور استان های سازمان صداوسیما 
مصرف باالی نوشابه را از آسیب های جدی در 
سبد تغذیه جامعه برشمرد و اعالم کرد: تصمیم 
گرفته شده است در فیلم ها و سریال ها و سایر 
به  ماده  این  مصرف  ملی،  رسانه  برنامه های 
طور کلی حذف و در عوض، استفاده از شیر و 

خوراکی های مفید تبلیغ شود.

زنگنه:سهمیهبنزیننوروزی
درحیطهوظایفوزارتنفتنیست

وزیر نفت درباره سهمیه بنزین نوروزی پاسخ داد: 
این موضوع در حیطه وظایف وزارت نفت نیست 

و دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

دالرارزانشد

بر اساس معامالت انجام شده در صرافی های مجاز 
دیروز، )14 بهمن 98( هر دالر آمریکا به مبلغ 13 
هزار و 380 تومان و هر اسکناس یورو به قیمت 
14 هزار و 880 تومان معامله شدند.قیمت دالر و 
یورو نسبت به یکشنبه ،  40 تومان کاهش یافت.

آغازارسالپیامک
بهمتقاضیانمسکنملی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
واجدین شرایط  به  زمانبندی  اساس  بر  گفت: 
دریافت مسکن طرح اقدام ملی پیامکی برای 
ارسال  از  بعد  می شود.  ارسال  پرونده  تکمیل 
پیامک فرد با کد رهگیری که در اختیار دارد به 

سایت مراجعه و موارد را بررسی کند. 

تسنیم- فعاالن بازار خودرو دلیل نوسانات 
این روزهای قیمت انواع خودرو را کاهش 
عرضه می دانند. به اعتقاد آنان قرار بود 
با فروش بخشی از تولیدات خودروسازان 
در حاشیه بازار اختالف قیمت ها برطرف 
شود اما نه تنها این موضوع محقق نشده 
بلکه روند رو به رشد اختالف قیمت ها 
هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کند. 
خودروسازان هم در این شرایط سکوت 

کرده و فقط با اعالم طرح هایی، خودرو 
آن هم برای سال 1400 به مردم می 
فروشند. در سایر فروش ها هم مصرف 
کننده به سختی امکان ثبت نام دارد و 
در نهایت مشخص نیست ظرفیت های 
بسیار کم خودروها در پیش فروش های 
فوری از آن چه کسانی شده است. در 
حال حاضر در بخش خودروهای زیر 100 
میلیون تومان اختالف قیمت کارخانه تا 

بازار بسیاری از محصوالت از 25 تا 55 
میلیون تومان شده، به نحوی که قیمت 
پژو 207 دنده ای در کارخانه 9۶ میلیون 
و 730 هزار تومان است اما در بازار این 
خودرو با اختالف 47 میلیون تومانی با 
فروش  به  تومان  میلیون  قیمت 144 
 می رسد. عالوه بر این پژو 20۶ تیپ 2 
هزار   283 و  میلیون   ۶7 کارخانه  در 
تومان اما با اختالف 33 میلیون تومانی 

با قیمت 100 میلیون تومان ، پراید 111 
در کارخانه 39 میلیون و 800 هزار تومان 
اما در بازار با اختالف 24 میلیون تومانی 
با قیمت ۶4 میلیون تومان مورد معامله 

قرار می گیرد.

اختالفقیمت55میلیونتومانیخودروازکارخانهتابازار

انقالب  ائتالف نیروهای  ایرنا- شورای 
اما  است  انتخاباتی  تدارک فهرست  در 
مردم  از  مبارز  روحانیت  جامعه  رئیس 
ندهند،  رای  به فهرست  می خواهد که 
طیفی تندرو موسوم به انقالبی هجمه به 
دولت را هدف حضور در مجلس می دانند 
سنجند،  مصلحت   معتدل  طیف  اما 
پایداری ها چندان راغب قرار گرفتن کنار 
نواصولگرایان نیستند و بهاریون هم ساز 
خود را می نوازند، این میان میدان خالی 
از رقیب انتخابات برای اصولگرایان پر از 

چالش درونی به نظر می رسد.

حامی برجام بودید؟ 
در فهرست نخواهید بود

میان  اختالفات  شدن  علنی 
یک  با  تنها  روزها  این  اصولگرایان 

شبکه های  در  اظهارنظر  یا  توییت 
مجازی قابل رویت است. روز گذشته 
مجازی  فعاالن  از  »یاسرجبرائیلی« 
داوران  کمیته  اعضای  از  و  اصولگرا 
انتخاب نامزدهای نهایی در توییتی که 
ساعاتی بعد حذف شد از حضور حامیان 
انتقاد  انتخاباتی  فهرست  در  برجام 
کرد. توییت گرچه حذف شد اما دیگر 
هم فکرهای او ضمن تصدیق موضع او 
 FATF تاکیدکردند موافقان برجام و
را نباید در فهرست اصولگرایان راه داد. 
در صورت اصرار این گروه بر نظر خود 
در  اصولگرا  معتدل  چهره های  برخی 
خطر حذف از این فهرست قرار خواهند 
درباره  آن ها  منطقی  مواضع  و  گرفت 
رادیکال های  قربانی  کشور  مسائل 

جوان خواهد شد.

لیستی رای بدهند یا ندهند؟
انتخاب  هیئت  اعضای  گذشته  روز 
ائتالف  شورای  نهایی  نامزدهای 
مشخص  )شانا(  انقالب  نیروهای 
نفره   10 داوران  هیئت  این  شدند. 
شامل یک مداح، یک مجری، سه وزیر 
احمدی نژاد«،  »محمود  دولت های 
عضو شورای شهر چهارم، دو روحانی 
برنامه های مذهبی صداوسیما، رئیس 
و  شریف  صنعتی  دانشگاه  پیشین 
یک فعال سیاسی هستند که در کنار 
اعضای شورای مرکزی شانا که نامزد 
نامزدهای  درباره  نیستند،  انتخابات 
و  بگیرند  تصمیم  انتخابات  نهایی 
تالش ها  این  کنند.  اعالم  فهرست 
در حالی است که آیت ا... »محمدعلی 
جامعه  رئیس  کرمانی«  موحدی 
جمعه  امام  و  کشور  مبارز  روحانیت 
موقت تهران در بخشی از خطبه های 
»در  است:  گفته  گذشته  جمعه 
خصوص انتخابات باید دقت کرد، باید 
سوابق نامزدها را بررسی کرد. برخی 
شعارهای  هم  آن  می دهند؛  شعار 
که  است  این  من  خواهش  دروغین. 
می دهید،  رأی  که  افرادی  تمام  به 
ندهید.«  رأی  لیستی  و  بشناسید 

پایداری ها و بهاری ها
 همراه می شوند؟

با برخی گروه ها مشکالت  »در تهران 
جبهه  اعضای  مثال  داریم؛  کوچکی 
پایداری اصرار دارند که لیست جدا ارائه 
لیست،  این  در  می خواهند  ولی  دهند، 
نفرات مشترک زیادی حضور داشته باشند 
که هنوز نتوانستیم در این موضوع با هم 
به توافق برسیم.« این سخنان غالمعلی 
حدادعادل، رئیس شورای ائتالف است. 
»مصطفی میرسلیم« هم از دیگر اعضای 
»یک سری  می گوید:  ائتالف  شورای 
مسائل هنوز حل نشده است و بزرگواران 
مذاکره  مشغول  ائتالف  شورای  در  ما 
هستند که سعی کنند جبهه پایداری را هر 

چه بیشتر به ائتالف نزدیک کنند.«
تالش برای همراه سازی جبهه پایداری 
موضوع تازه ای نیست اما بی نتیجه بودن 
این تالش ها به فاصله 20 روز عجیب 
فهرست  از  رسایی  سخنرانی  است. 
انتخاباتی وزرای رئیس جمهور اسبق هم 
خبر می دهد و به این ترتیب مشخص 
پایداری ها  تنها  انشعاب،  که  می شود 
نخواهند بود بلکه بهاری ها هم در تدارک 
ائتالف  شورای  از  خود  راه  کردن  جدا 

نیروهای انقالب  هستند.

چالشدرونیاصولگرایاندرفقدانرقیبانتخاباتی
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۶۱۹ محکوم علیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه و ترابری محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۳۵۲/۰۴۳/۳۱۹ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی اصغر کاسه سنگی و پرداخت 

مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توحه به توقیف یک دستگاه سردخانه با ابعاد ۲۵×۴ متر با ارتفاع ۲/۲۰ 
متر با مارک مداحی که به مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ از ساعت 
۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینهبه عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر
 برون شهری بیرجند )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل نمازخانه 
پایانه مسافربری بیرجند به آدرس بلوار مسافر- پایانه مسافربری برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای انجمن دعوت 

می شود در جلسه شرکت نمایند.
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند، دعوت می گردد 
تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ 

به آدرس پایانه مسافربری - دفتر انجمن صنفی رانندگان ارسال نمایند.
دستور جلسه: گزارش کتبی هیئت مدیره  و بازرسان به مجمع عمومی - انتخاب اعضای اصلی  و علی البدل 
هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن به مدت یک سال - طرح و تصویب 

بودجه پیشنهادی سال ۹۹
ضمنا اعضایی که نمی توانند شرکت نمایند به اعضای دیگر انجمن وکالت داده تا در جلسه شرکت نمایند.

هیئت مدیره انجمن

آگهی تغییرات شرکت بهراد نیروی بزرگمهر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۶۲۵۰۷۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شد : ۱- آدرس شرکت از محل قبلی قاین به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ،
  شهر بیرجند، محله جوادیه ، مسکن بهزیستیD۱ ، کوچه الهیه۶ ، کوچه )فرعی الهیه۶( ، پالک ۰ ، طبقه دوم ، 

واحد ۱۰-کدپستی ۹۷۱۵۹۹۶۷۰۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )754164(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی ویال سازان شاد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۱۳۱ و شناسه ملی 
 ۱۰۳۶۰۰۵۵۷۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای حسن شادی به شماره ملی ۰۸۸۹۸۵۲۵۰۲ و آقای حسین شادی به شماره ملی ۰۸۸۰۰۲۶۹۳۶ و 
خانم کوثر گنجی فرد به شماره ملی ۰۶۴۰۲۷۶۱۹۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ۲- آقای مجتبی حسین پور به شماره ملی ۰۶۵۳۲۰۲۶۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
علی بندی به شماره ملی ۰۸۸۰۱۴۷۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 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 )754166(

تاسیس شرکت آوید صنعت فوکا )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۶۱۵۱ به شناسه 
ملی ۱۴۰۰۸۹۵۰۲۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات 
زغال و مواد اولیه مرتبط و همچنین ماشین آالت مرتبط 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 بهشتی، کوچه نواب صفوی ۱۸ ، کوچه شهید بهشتی ۲۶ ، پالک ۶۱ ، 
طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۸۸۸۸۴۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی 
منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره ۳۸۴/۲۵۷۱/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ نزد بانک صادرات شعبه مدرس با کد ۲۵۷۱ 
پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم نازنین خزاعی به شماره ملی ۰۶۴۰۳۹۷۳۵۲ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حسین لطفی به شماره ملی ۰۶۴۰۴۸۹۰۸۷ به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال، آقای داود یعقوبی به شماره ملی ۵۶۳۰۰۴۵۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه. بازرسان: خانم سارا خزاعی به شماره ملی ۰۶۴۰۲۷۹۸۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی و خانم زهرا بوری به شماره ملی ۰۶۵۲۲۳۹۸۱۱ 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 )754165(

قصرموبـایلراهرو
مرکزخریدوفروشخطدائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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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
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 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت
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جاده بیرجند - سه قلعه در مسیر چاهک 
موسویه بشه. ساالنه حداقل ۳ نفر جان 

خود را ازدست می دهند. باتشکر
915...540
چند  این  گناه  بپرس  مسئولین  از  آوا 
این  توی  چیه   10 اردیبهشت  خانوار 
آدم  ما  مگر  گازن  بی  خنک  هوای 
نیستیم که چند ساله به بهانه تو طرح 
یک  مگر  شدن  اینجا  بیخیال  بودن، 
لوله موقت چقدر هزینه داره از سردی 
تلف میشم اول کوچه گاز دارن آوای 
عزیز شما پیگیر بشین اگر بودجه نیست 
کمپین بذارن همشهریان کمک کنن 
مسئوالن خودشان رو جای ما بذارن 
باشن  گاز  بی  تونن  می  شب  یک 

خواهشمندیم اقدام کنید.
915...259

در  شود  می  درخواست  شهرداری  از 
خصوص زیبا سازی اطراف دیوار یخی 

واقع در خیابان محالتی اقدام کند.
915...456

برخالف هدفی که در نظر گرفته شده 
بود دفاتر حقوقی به منظور معطلی و 
شده  تاسیس  مردم  کمتر  سردرگمی 
بودند. اما اگر ریاست دادگستری یک 
نفر مورد اطمینان را به یکی از این دفاتر 
بفرستند گزارش دریافت خواهند کرد کم 
بودن این دفاتر باعث نبود رقابت بین 
این دفاتر شده و هر نیم ساعت یک نفر 
را پاسخ می دهند. حاال نگرفتن آزمون 
از کارکنان این دفاتر مبنی بر داشتن 
مهارت الزم برای پاسخگویی هم دلیل 
دیگری برای کندی پاسخگویی به ارباب 
رجوع  است. مطلب دوم این واحدها 
خصوصی  چون  کنند  احساس  نباید 
مثل  اداری  قوانین  توانند  می  هستند 

رعایت نوبت را رعایت نکنند.
910...67۳
مسیر  که  محترمی  مهندسین  به 
رفت وآمد جنوب اکبریه به بلوار 15 
خرداد راچندین مرحله جابجا کرده اند 
برای  تا حدودی  مذکور  پل  بفرمایید 
ورود به اکبریه مناسب است اما برای 
خروج بدلیل پیچ تند، باید جلو حرکت 
کل وسایل نقلیه عبوری را بگیرند تا از 
کنار بلوار بتوانیم دور بزنیم بهتراست 
کنار  از  مسجد  روبروی  کوچه  مسیر 
گل فروشی و منبع آب به بلوار را به 
صورت مستقیم و نه مارپیچ با پهنای 
مناسب باز کنند ضمنا عالوه بر مردم، 
اورژانس 115 مستقر در اکبریه نیز با 

معضل رفت وآمد مواجه است.
915...198
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت 
مدیران اداره راه مدتی است از کف سازی 
جاده جدید چهکند حد فاصل میدان سپاه 
تا چهکند می گذرد اما از اتمام آسفالت 
و احداث پل خبری نیست قرار بود آخر 
سال نود و هشت افتتاح گردد. چرا هیچ 

نهادی پاسخگو نیست.
915...876

سالم متأسفیم برای شهرداری مرکز 
استان  با این همه ادعا که بعد از چند 
امسال هم  وعید  وعده  و  قول  مرتبه 
عبادی  ا...  آیت  میدان  ساخت  برای 
سفیر  میدان  البته  برنداشتند.  قدمی 
امید،  میدان سپیده، میدان سپاه و ... نیز 
وضعیت بهتری ندارند. به عمل کار بر 

آید به سخندانی نیست.
915...876
روستایی  های  جاده  آوا،  سالم 
نهبندان سهل آباد، اسماعیل آباد به 
مهل آباد، وسایر روستاها کامال خراب 
وچاله های بزرگی درکف جاده ایجاد 
به هزینه های سرسام  باتوجه  شده، 
تصادفات  و  خودروها  تعمیرات  آور 
جاده ای از اداره راه و راهداری تقاضا 
ها  جاده  به  سری  یه  الاقل  داریم 

بزنند،مردم دیگه خسته شده اند.
915...610
خوابند   ذیربط  مسئولین  واقعاً  سالم 
یا نمی توانند با قیمت فزاینده زمین 
متر  در شمال شهر 50  کنند.  مقابله 
میری  صبح  قیمته  یک  شب  زمین 

برای خرید 15میلیون رشدکرده.
915...450
قابل توجه مدیر عامل محترم شرکت 
توزیع نیروی برق استان، کوچه شهدا 
با  شهداست  میدان  به  وصل  که   8
تعریض  از  سال   10 حدود  گذشت 
میدان هنوز نسبت جابجایی ۳ عدد تیر 
برق در وسط کوچه قرار گرفته اقدامی 
صورت نگرفته است اینجا مثال قلب 

مرکز استان است.
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

اگر ویروس کرونا به 
خراسان جنوبی برسد ! 

یک  در  که  دیدم  را  کلیپی  دیروز 
وارد  که  کسانی  اندونزی  فرودگاه 
کشور می شدند را با شرایطی خاص  
شستشو می دادند تا لباس هایشان 
ناقل ویروس نباشد از طرفی بعد از آن 
 فرودگاه های ایران را نشان می داد

گرفتند  می  را  تب  درجه  فقط  که 
نگاه  کلیت  شاید  که  این  بس.  و 
پیشگیرانه کشوری به این ویروس 
روزی  آن  از  ترسم  اما  است  بوده 
استان  در  نکرده  خدای  که  است 
را  بیماری  این  از  ای  نمونه  ما 
شاید  کنید  تصور  کنیم.  مشاهده 
علوم  مسئوالن  اولیه  ساعت  در 
چرا  باشند  قرنطینه  در  پزشکی 
باید  اند که  که خودشان تب کرده 
همین  خاطر  به  و  کنند  کار  چه 
شناخته  ویروس  به  مشکوک   تب 
که  مردم  طرفی  از  شوند،  می 
باید  چه  بدانند  هستند  این  تشنه 
است  چگونه  وضعیت  االن  و  کرد 
از مسئوالن دانشگاه   هیچ واکنشی 
و  روستاها  مردم  البته  بینند.  نمی 
افرادی که در منزل خود کامپیوتر و 
اینترنت ندارند در همین لحظات اول 
محکوم به ابتال هستند چرا که رئیس 
محترم دانشگاه علوم پزشکی گفته 
اند مردم بروند اطالعات را از سایت 
اجازه  ما  بگیرند  بهداشت  وزارت 
 صحبت نداریم! خوب حاال می روی 
ها سایت  و  ها  روزنامه   سراغ 

دستگیرت  مطلبی  که  تلویزیون  و 
خبر  بی  هم  آنها  متأسفانه  و  شود 
هرگونه  احتماال  چون  چرا   هستند 
توسط  زمینه  این  در  رسانی  اطالع 
ممنوع  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شده است.  همه اینها را گفتم که 
استان  عزیز  مردم  بدهم  پیشنهاد 
لطفا حتما دست ها و صورت خود 
را مرتب بشویید و با وضو به درگاه 
خداوند دعا کنید که ویروس کرونا 

به استان نرسد. 
س . ق  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

سینما فردوسی 
بیرجند زیبا می شود

مهر- معاون امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
بهسازی دو سینما در قاین و بیرجند با 
بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون 
ریال تا پایان امسال خبر داد. سید علی 
تغییر  بهسازی،  امسال  افزود:  زمزم 
صندلی  تغییر  داخلی،  دکوراسیون 
نمای  بندی،  شیب  سازی،  کف  و 
سینما  بهداشتی  سرویس  و  بیرونی 
فردوسی بیرجند از جمله برنامه های 
در دست اجرا است. وی قدمت این 
عنوان  50 سال  به  قریب  را  سینما 
میلیون  از 500  بیش  افزود:  و  کرد 
تومان اعتبار از منابع مختلف برای 
بهسازی این سینما پیش بینی شده 
و امید است تا پایان امسال  به بهره 
برداری مجدد برسد. زمزم ادامه داد: 
عملیات بهسازی سینمای قاین هم 
می شود  آغاز  امسال  بهمن  نیمه  از 
و تالش بر این است همین امسال 
کامل شود. وی با اشاره به وضعیت 
سینماهای استان بیان کرد: در حال 
استان  حاضر چهار سینما در سطح 
در  اینکه  بیان  با  زمزم  است.  فعال 
برخی از شهرستان ها سالن هایی را 
مجهز کرده ایم تا امکان استفاده از 
شرایط سینما فراهم باشد، گفت: با 
سینما  هفت  سالن ها  این  احتساب 
در استان وجود دارد. وی ادامه داد: 
مالکیت سینمای فردوس با آموزش 
و پرورش بوده بنابراین فعاًل تعطیل 
مجدد  اندازی  راه  برای  اما  است 
دیگری  مکان  به  سینما  انتقال  یا 

تالش می کنیم.

 خبر ویژه

 صاحبان مشاغل پزشکی باید تا 30 بهمن، کارت خوان بگیرند

  صدا و سیما- مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مهلت نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی)کارتخوان بانکی(  برای صاحبان مشاغل پزشکی براساس امضای تفاهم نامه شده بین 
سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور تمدید شد. نباتی افزود: تمام افراد مشمول باید حداکثر تا پایان بهمن برای ثبت نام پایانه فروشگاهی )کارتخوان بانکی( خود در سامانه سازمان 

امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند. وی گفت: این مهلت برای بیش از 50 حرفه و مشاغل دیگر نیز تا پایان بهمن تعیین شده است و تمدید نخواهد شد.

ثبت نام ۷ هزار خادمیار رضوی در استان
گروه گزارش- سرپرست دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان خراسان جنوبی از ثبت 
نام 7 هزار و 400 نفر به عنوان خادمیار رضوی 
در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از سال 
96 تاکنون 29 هزار نفر از محرومان استان 
در طرح زائر اولی ها به مشهد مقدس اعزام 
شدند.محمدعلی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در 
همایش خادمیار رضوی، سبقت در خدمت که 
با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد، اظهار 
کرد: این همایش به منظور انسجام بخشی، 
هماهنگی و معارفه کانون های خدمت و افتتاح 
رسمی طرح خادمیاری در استان برگزار شده 
است. سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 
7 هزار و 400 نفر در طرح خادمیاری رضوی 
نام کردند، گفت: همچنین  استان ثبت  در 
90 کانون های محله ای رضوی در استان 
شناسایی  وظیفه  که  است  شده  راه  اندازی 
کانون های  با  اتصال  حلقه  و  محرومان 

موضوعی را عهده دار هستند.
ابراهیمی افزود: در طرح خادمیاری هر فرد در 
محل زندگی خود به نیت امام رضا )ع( باید 
حداقل تعهد 6 ساعت خدمت داشته باشد. وی 
با بیان اینکه از ابتدای تأسیس دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی تاکنون 
29 هزار و 167 زائر اولی، زائرین محروم و 
زوج های جوان به مشهد مقدس اعزام شدند، 
افزود: این زائران در زائرشهر رضوی به مدت 
سه روز اسکان یافتند و از سفره متبرک امام 
مهربانی ها بهره مند شدند.ابراهیمی با اشاره به 
اینکه 61 هزار و 560 پرس غذای گرم توسط 
خادمیاران تهیه و در بین نیازمندان حاشیه شهر 
و مناطق کم برخوردار استان توزیع شده است، 
ادامه داد: تهیه و توزیع 490 گوسفند جهت 
عقیقه برای متقاضیان و توزیع بین محرومین 
استان نیز انجام شده است. مدیر نمایندگی 
آستان قدس رضوی از توزیع 15 هزار و 807 
بسته سبد مواد غذایی در سطح استان توسط 
خادمیاران خبر داد و عنوان کرد: همچنین 275 
هزار بسته تغذیه رایگان در بین دانش آموزان 

نیازمند توزیع شده است.

21تن گوشت برای نیازمندان 
ابراهیمی گفت: تاکنون 21 تن گوشت بین 
نیازمندان به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در سطح استان توزیع شده است. وی 
ایثارگران  و  جانبازان  از  نفر  عیادت 84  به 
سرافراز اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون 12 تیم 
پزشکی و دندانپزشکی به مناطق محروم و 

روستای مرزی اعزام شدند.
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی با اشاره 

به اینکه اجرای 26 هزار و 200 مترمربع کار 
عمرانی توسط اردوهای جهادی خادمیاران در 
استان انجام گرفته است، تأکید کرد: همچنین 
گروه های  قالب  در  خادمیاران  از  نفر   450
جهادی به مناطق سیل زده استان و سطح 
در  کرد:  بیان  ابراهیمی  اعزام شدند.  کشور 
اربعین امسال 20 هزار زائر پاکستانی در موکب  
خادمیاران رضوی استان خراسان جنوبی استان 
پذیرایی شدند.وی با اشاره به برپایی ۳6 شب 
شعر و برگزاری 205 جلسه در دهه کرامت، 
افزود: عیادت از 621 نفر از بیماران خاص و 
صعب العالج، ارائه 4 هزار و 580 مورد خدمات 
درمانی وبستری، اعزام 11 تیم های ورزشی به 
مسابقات از دیگر فعالیت ها واقدامات آستان 

قدس رضوی در خراسان جنوبی است.

فعالیت ۲00 هزار خادمیار رضوی
مدیر امور استان های آستان قدس رضوی 
با بیان اینکه تاکنون 200 هزار نفر به عنوان 
خادمیاررضوی در سامانه خادمیاری ثبت نام 
کردند، گفت: اصل خادمیاری و رسیدگی به 
محرومان همه بهانه ای است برای اینکه ما 
می خواهیم با نیت امام رضا)ع( گره گشایی 
کنیم. سید وحید موسویان شامگاه در این 
از  داریم  اینکه ما هر چه  بیان  با  همایش 
والیت اهل بیت )ع( است و ورود به ساحت 

توحید بدون والیت امکان ندارد، اظهار کرد: 
ما ورای حب و معرفت آل محمد )ص( هیچ 
چیز در کف دستمان نداریم و این اعتقاد ذره 

ای قابل مقایسه با تمام حقایق عالم نیست.
مدیر امور استان های آستان قدس رضوی با 
اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری » امام 
هشتم علیه  الصاله و السالم ولی نعمِت معنوی 
و فکری و مادی ملت ماست«، گفت: اگر به 
این باور برسیم که ولی نعمت مادی ما امام 
رضا )ع( است بخشی از مشکالت مادی ما 
حل خواهد شد. موسویان با تأکید بر اینکه اگر 
ارتباط ما با امام رضا )ع( قوی شود مشکالتمان 
حل می شود، ادامه داد: امام رضا)ع( ولی نعمت 
معنوی ما نیز است و اگر آسیب های اجتماعی 
و مشکالت اخالقی در خانواده و اجتماع داریم 

بخاطر فاصله گرفتن از امام رضا)ع( است. وی 
با اشاره به اینکه رشد آسیب های اجتماعی با 
تولی والیت اهل بیت )ع( در تناقض است، 
فاصله  )ع(  رضا  امام  از  ما  اگر  کرد:  عنوان 
بگیریم آسیب های اجتماعی افزایش می یابد.

مدیر امور استان های آستان قدس رضوی 
با بیان اینکه امام رضا )ع( ولی نعمت فکری 
ما هستند، تصریح کرد: شهید حسن تهرانی 
العاده   فوق  موشکی  دریافت  برای  مقدم 
پیشرفته به روسیه رفته بود و از ژنرال روسی 
خواست تا فناوری این موشک را در اختیارش 

قرار دهند که آنان خندیدند و گفتند که امکان 
ندارد این فناوری تنها در اختیار روسیه است. 
شهید تهرانی مقدم برای طراحی موشک به 
امام رضا )ع( متوسل می شود و بعد از ۳ روز 
جوابش را می گیرد و طرح ذهنی خود را در 

دفتر نقاشی دخترش می کشد.
موسویان با تأکید بر اینکه امروز قدرت موشکی 
یکی از مولفه های قدرت جمهوری اسالمی 
ایران است که دشمن به واسطه آن از ما می 
ترسد، گفت:  از زمانی که بُرد موشک های 
منطقه  معادالت  رسید  اسرائیل  به  ایران 
خاورمیانه عوض شد. وی بیان کرد: اگر هر 
مشکلی داریم بخاطر دوری و نبود شناخت 
 از ظرفیت های حجت خدا و انسان کامل 

علی بن موسی الرضا )ع( است.

بهانه ای برای کمک به محرومان 
مدیر امور استان های آستان قدس رضوی 
و  خادمیاری  خدمت،  اصل  اینکه  بیان  با 
رسیدگی به محرومان همه بهانه ای است 
امام  نیت  با  خواهیم  می  ما  اینکه  برای 
رضا)ع( گره گشایی کنیم، گفت: خادمیاری 
مسابقه انجام کار خیر است و حاج قاسم 
مقدس  آستان  در  افتخار  با  ها  سلیمانی 
رضوی نوکری می کردند.موسویان با اشاره 
به  نفر  هزار  تاکنون 200  اینکه  اینکه  به 
عنوان خادمیاررضوی در سامانه خادمیاری 
خدمت رسانی  مشغول  و  کردند  ثبت نام 
موضوع  در  افزود:  هستند،  نیازمندان  به 
تخصصی  موضوعات  تنوع  خادمیاری 
وجود دارد و خادمیاری حرکت مردم پایه 
و داوطلبانه برای ارائه خدمت رسانی به نیت 
 امام رضا )ع( است و این مسیر همچنان ادامه

 می یابد. وی با اشاره به برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در اسفندماه، تاکید 
و  خادم  عناوین  از  استفاده  هرگونه  کرد: 
خادمیاری آستان مقدس رضوی در تبلیغات 

و فعالیت های انتخاباتی ممنوع است.
مدیر امور استان های آستان قدس رضوی 
با گرامیداشت دهه مباک فجر، افزود: انقالب 
اسالمی امتداد بعثت نبوی و امام خمینی)ره( 
امتداد حرکت اهل بیت )ع( است. موسویان 
با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی امتداد غدیر 
است، گفت: هر زمانی که از گفتمان انقالب 
و منویات امامین انقالب فاصله گرفتیم دچار 
مشکل شدیم اما هر جایی اطاعت کردیم 
خداوند برای ما گشایش حاصل کرده است.

انقالب اسالمی  اینکه فلسفه  بیان  با  وی 
زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی)عج( 
است، گفت: تمدن سازی در افق جهانی، کار 
حضرت مهدی )عج( است اما مقدمه آن را ما 
باید فراهم کنیم.مدیر امور استان های آستان 
قدس رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد و مدل 
مدیریت اجتماعی باید اسالمی و مبتنی بر 
معارف اهل بیت)ع( باشد، بیان کرد: انقالب 
اما  دارد  هایی  رویش  و  ریزش ها  اسالمی 

بدون خستگی ادامه خواهد داشت.

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی:

می
غال

س : 
عک

نیم
 تس

س :
عک

انصارالرضا)ع(   سپاه  فرمانده  خبر-   گروه 
نیروهای  مانند سایر  و سپاه  بسیج  گفت: 
مسلح صیانت و برقراری امنیت در انتخابات 
را بر عهده دارد. همچنین تبلیغ و ترویج 
برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق 
های رای، معرفی شاخص های کاندیدای 
اصلح توسط اعضای بسیج از وظایف بسیج 
اجالسیه  در  قاسمی  است.سردار  سپاه  و 
انتخابات در  نخستین رویداد استارت آپی 

ایران افزود: بی بصیرتی یکی از مشکالت 
انتخابات  در  باید  و  است  کشور  بزرگ 
ویژگی های نماینده انقالبی را تبیین کنیم. 
وی با بیان اینکه ۳70 هزار بسیجی فعال 
در استان وجود دارد افزود: انقالبی بودن و 
است. سپاه  اصلی  وظایف  از  انقالبیگری 

ارائه 40 ایده به نخستین استارت آپ
رئیس بسیج اساتید نیز در این جلسه بیان 

کرد: برای نخستین بار رویداد استارت آپی 
برای دستیابی به انتخابات آگاهانه برگزار 
شده، برای این رویداد در 1۳ موضوع ایده 
ها مطرح شده و بین 40 ایده رسیده حدود 
10 ایده برتر معرفی شدند. هیئت داوران 
نیز بین آنها سه ایده برتر انتخاب کرده و 
این ایده ها در کشور با هم به رقابت می 
مشارکت  راههای  گفت:  دیانی  پردازند. 
از  مراقبت  انتخابات،  در  حداکثری 

انتخابات به مصداق حق الناس، چگونگی 
انتخاب اصلح، نماینده مطلوب و مجلس 
بیگانگان در  راه های مهاردخالت  کارآمد، 

انتخاب  نوین  روش های  ملی،  انتخابات 
اصلح در کالن شهرها، از موضوعات این 

رویداد بوده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان عنوان کرد: 
 

وظایف بسیج و سپاه در انتخابات

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مهتاب گستر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1674 و شناسه 
ملی 10360033897 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/21 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، اسدی ، کوچه )مسجد( ، کوچه شهیدآیت ا... مطهری8 ، پالک 2 ، طبقه زیر 
زمین ) منفی یک( کد پستی :9714963493 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )754167(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی ویال سازان شاد )سهامی خاص( به شماره ثبت 4131 و شناسه ملی 
10360055748 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
حسن شادی به شماره ملی 0889852502 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم کوثر گنجی فرد به شماره 
ملی 0640276199 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شادی به شماره ملی 0880026936 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسین شادی به شماره ملی 
0880026936 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و 
 اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مشترک آقای حسن شادی )رئیس هیئت مدیره ( 

و آقای حسین شادی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )754168(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان افروز سالمت خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5228 و شناسه 
ملی 14005506576 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، معلم ، بلوار پاسداران ، کوچه پاسداران 56]7 تیر 9[ ، پالک 40 ، طبقه اول با کد پستی 

9717735919 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 )754169(

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

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 ياري سبزتان هستیم

توانبخشي حضرت ابوالفضل )ع(
بیرجند، خیابان مدرس، انتهاي بیست متري دوم شرقي

32357492



بیماری قارچی را درمان کنید

عفونت های خفیف قارچی پوستی می توانند شبیه 
به جوش بوده و بسیار شایع هستند. به عنوان مثال، 
کرم حلقوی یک عفونت پوستی است که در اثر 
قارچ ایجاد می شود. وجود عفونت های قارچی 

در ریه ها می توانند جدی تر باشند و اغلب باعث 
ایجاد عالئمی می شوند که مشابه سایر بیماری ها 
مانند آنفلوآنزا یا سل است. مننژیت قارچی و عفونت 
های جریان خون از عفونت های پوستی و ریه 
نادرتر است اما می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

عرق زیره  به الغری کمک می کند

زیره،  خواص  از  شدن  بهره مند  روش های  از 
خواص  مهمترین  از  است.  زیره  عرق  مصرف 
عرق زیره سیاه، کمک به کاهش وزن و الغری 
است. مصرف این عرق به دلیل وجود مقادیر زیاد 

فیبر باعث کاهش اشتها و افزایش متابولیسم بدن 
می شود. روزانه یک فنجان از این عرق استفاده 
شود. آن را می توان همراه با یک قاشق عسل 
طبیعی مصرف کرد. بهترین زمان مصرف این 

عرق، نیم ساعت قبل از خوردن غذاست.

چای سبز و بیماریهای التهابی پوست 

چای سبز می تواند به عنوان یک درمان برای 
اختالالت پوستی باشد.محققان مدلی از بیماریهای 
التهابی پوستی مورد مطالعه قرار دادند که اغلب با 
لکه های پوستی خشک، قرمز، پوسته پوسته شده 

ناشی از التهاب و تولید بیش از حد سلولهای پوستی 
مشخص می شوند. افراد تحت درمان با چای سبز 
رشد سلولهای پوستی کندتر داشته اند. چای سبز 
می تواند بر همه چیز از کاهش وزن گرفته تا 

اختالالت کبدی تأثیرات مثبتی داشته باشد .

کاهش وزن با تخم شربتی  

بنابراین  هستند،  فیبر  از  سرشار  شربتی،  تخم  
شما را به مدت طوالنی تری سیر نگه می دارند 
و از هوس های غذایی جلوگیری می کنند. شما 
می توانید برای کنترل اشتهایتان از آن به عنوان 

یک میان وعده قبل از غذای اصلی استفاده کنید. 
برای این منظور کافی است تخم  شربتی را به یک 
کاسه  ماست اضافه کنید یا مقداری از آن را روی 
ساالد میوه  بپاشید. تخم شربتی همچنین  برای 

گوارش و درمان بافت های گوارشی مفید است.

عرق کاسنی و درد مفاصل 

یکی از درمان های سنتی و طبیعی آرتروز، مصرف 
عرق کاسنی است. این گیاه به دلیل داشتن خواص 
دردهای  کاهش  موجب  می تواند  ضدالتهابی 
مفصلی و استخوانی شود. افرادی که دچار دردهای 

مفصلی و استخوانی هستند، با مصرف کاسنی به 
طور قابل مالحظه ای دردشان کاهش خواهد یافت.
 عرق کاسنی باعث تنظیم هورمون  ها می شود.
 عرق کاسنی در تصفیه خون و بهبود جریان خون 

رسانی موثر می باشد.

 به علت اثرات سقط زایی شوید، استفاده آن در ابتدای زمان حاملگی ممنوع است.
 استفاده از عرق شوید در افردی که بیماري حاد کلیوی دارند، سفارش نمی شود. همچنین در خصوص 
افرادی که دارای چربی خون باال نیستند، بایستی در استفاده آن دقت شود. به دلیل آن که افراط در استفاده آن 
امکان دارد باعث عوارضی شود. مصرف مقدار زیاد از فرآورده های غلیظ شده می تواند باعث کاهش میزان 
اسپرم گردد.  دید را ضعیف می کند. کسانی که زخم معده دارند چه بسا ایجاد خون ریزي می کند. عرق شوید 
مملو از فوالت است که از نقایص مادرزادی جنین در زمان حاملگی پیش گیري مي کند. شوید و عرق شوید 

در طب سنتی براي افزایش شیر مادر در زمان شیردهی استفاده مي شود.

اضافه کردن نمک زیاد به غذا: بسیاری از افراد بدون چشیدن غذا به آن نمک اضافه می کنند. این افراد فکر 
می کنند که تمایل زیاد آن ها به مصرف نمک، به علت نیاز بدن شان به این ماده است، در حالی که عالقه 
 و تمایل به مصرف بعضی مواد غذایی صرفا یک عادت نادرست است که زمان کودکی در انسان ایجاد 
می شود. مصرف نمک زیاد به دالیل زیر یک عادت نادرست است: موجب جمع شدن آب در بدن و ایجاد 
ورم می شود که این امر موجب افزایش وزن خواهد شد.نمک زیاد باعث باالرفتن فشار خون و در نتیجه 

مساعدکردن زمینه برای ابتالی بدن به عوارض قلبی عروقی می شود.

مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عادت های نادرست در تهیه و پخت غذا موارد مانع استفاده از عرق شوید

از سال ۲۰۰۵ مطالعه درباره بیمارهایی نظیر کرونا بیشتر و 
خفاش به عنوان حامل این بیماری معرفی شد. این بیماری 
دستگاه تنفسی را درگیر می کند. همچنین عالئم بالینی در 
این بیماری آب ریزش از بینی، سرفه، گلو درد، تب خفیف و 

احساس بیماری در فرد است.
روند  تربیت مدرس گفت:  دانشگاه  علمی  عضو هیئت 
انتقال ویروس خیلی سریع است. همچنین دوره نهفتگی 
این ویروس نیز ۲ تا ۱۴ روز است. یعنی حتی ممکن است، 
فردی از گیت فرودگاه  وارد کشور شود و به رغم منفی بودن 

تست های اولیه بر روی او، عالئم بیماری در روزهای بعد 
رویت شود. وی افزود: خبر خوبی که در این باره وجود دارد 
این است، فقط افرادی که عالئم ویروس در آنها دیده شده، 
می توانند ویروس را به بقیه منتقل کنند. از طرفی کودکان 
و افراد زیر ۱۶ سال حتی اگر ویروس به آنها نیز منتقل شده 

باشد،  عالئم ویروس را نشان نمی دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: اصلی ترین 
راه انتقال ویروس، تماس مستقیم شامل بوسیدن، بغل 
کردن، غذا خوری مشترک، دست دادن و رعایت نکردن 

فاصله یک متر با فرد آلوده است.کرونا واکسن ندارد و به 
این زودی نیز واکسن آن ساخته نمی شود. بر همین اساس 
ساخته شدن واکسن کرونا شایعه است. اما برای جلوگیری 

از انتقال ویروس باید به شستن دست ها بسیار اهمیت داد.
وی افزود: شستشوی دست حتما باید با آب و صابون و 
حداقل زمان ۲۰ ثانیه ادامه داشته باشد. ایزوله کردن فرد 
بیمار از جمله راه های درمان این بیماری است و ۲ دارویی 
که برای بیماری اچ آی وی استفاده می شود، نیز در درمان 

بیماری کرونا تاثیرگذار است.

رعایت بهداشت فردی بهترین راه پیشگیری از کرونا

یاد یاران

)شهید غالمحسین خلیل نیا،  فردوس( : کمی هم به فکر آخرت ، روز تهیدستی بیفتید ، مگر تا کی در این دنیا خواهیم بود و در این موقعیت حساس و مهم برای مسلمین در این 
دانشگاه خودسازی و ساختن برای اسالم بهره ای ببریم و شرکت نمائیم و بیشتر به فکر آخرت خود بیفتیم و در کارها و مشکالت و همیشه به یاد خدا باشیم و برای او کار کنیم. 
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افقي: ۱- خارپشت - کشوري 
در همسایگي گابن و کنگو ۲- 
بلند -  و  باریک  پارچه  ترس-  
روي عکس 3-  ریز  هاي  خانه 
بند  - همان شوهر ۴-  بیخ-  
پاره کردن-  صورت غذا - قیمت 
بازاري - تخته بزرگ  ۵- کمک 
پرستار-  زنجبیل شامي-  رمق 
 - کرشمه   و  ناز   -۶ آخر 
مارتین  ساخته  فیلمي   - تعمیر 
اسکورسیزي 7-  بدنام - دهنه 
- موي گردن شیر 8-  سست و 
بیحال - شاعر ایراني قرن ششم 
هجري - پریشان  9- از اعمال 
حج - شهري دراستان اصفهان 
زبان    -۱۰ لتوني  پایتخت    -
عربي-  از شهرهاي کردستان-  
پشت سر ۱۱-   واحد سطح - 
موکت-  الک ۱۲-  ناشي-  حرف 
فاصله-  خار بیابان-  ام الخبائث 
۱3-  ید - کشوري جزیره اي 
اطلس-  اقیانوس  در همسایگي 
سمبل ۱۴- ظرف آزمایشگاهي 
پدر   - رسا   - شکل  مخروطي 
 شعر فارسي ۱۵- موزون-  شهري 

در استان کردستان

جنوبي  ایاالت  از  عمودي: ۱- 
آمریکا به مرکزیت آتالنتا- باالترین 
مقام اداري در شهرستان  ۲-برق را 
از کوئل به دلکو مي رساند-  نمایش 
غم انگیز - نوعي پوشش سر 3-  
پرش تند - زندان معروف زمان 
انقالب فرانسه -  شامي ۴-  قیل 
و قال-  طرف - روشنایي  - بوي 
رطوبت ۵- بخش انتهایي چیزي 
- پدر شعر نو -  شهر گدایان ۶- 
خادم و پرستار -  اسب راهوار-  
دندان تیز حیوانات  7- ثروتمند - 
یاقوت سرخ - ظرف جوشاندن آب 

8-  باز آید به کنعان غم مخور-  
جدایي-  گردنکش و نافرمان 9- 
نامي پسرانه - اثري از پرویز ناتل 
خانلري-  لوله تنفسي ۱۰-  عقاید 
- خطاب بي ادبانه-  داخل شدن 
۱۱-  زخم آب کشیده - لیدر-  راه 
نرفته!  ۱۲-  نام قدیم شهر یزد - 
لباس حمام - ماه بعد از آذر-  حال 
۱3-  پایتخت لهستان-  کاما - یار 
و یاور ۱۴-  از جزایر خلیج فارس 
- لعاب نشاسته-  پس فردا  ۱۵- 
پزشک رضا پهلوي - شهري در 

استان خوزستان

جدول کلمات

موفقیت و انرژی

واکنش

آرامش خود را حفظ کنید 

 استرس زیاد به ماده خاکستری مغز آسیب می زند، 
که  است  هایی  سلول  حاوی  خاکستری  ماده 
اطالعات را ذخیره و پردازش می کنند. اقداماتی 
انجام  خود  آرامش  حفظ  برای  توانید  می  که 
دهید، عبارتند از: نفس عمیق بکشید، کارهایی 
انجام دهید که به خندیدن شما کمک می کنند، 
موسیقی گوش دهید، مدیتیشن یا یوگا امتحان 

کنید، با اطرافیان و دوستان خود صحبت کنید. 
قبل و بعد از اینکه چیز جدیدی یاد گرفتید، به 
اندازه کافی بخوابید. به یاد داشته باشید قبل و بعد 
از یادگیری نیاز به خواب دارید. زمانی که کاری را 
با خستگی شروع می کنید، تمرکز برایتان سخت 

خواهد بود پس استراحت فراموش نشود. 

چرا باید زندگی شخصی تان را 
شخصی نگه دارید

در  که همه همیشه  دارید  این شکایت  از  اگر 
زندگی تان دخالت می کنند و سر بقیه در زندگی 
خصوصی شماست، دست از به اشتراک گذاشتن 
اجتماعی  شبکه های  در  خصوصی تان  زندگی 
بردارید. اگر این کار را کنید خودتان راه غیبت 

کردن و دامن زدن به شایعات را باز خواهید کرد.
حتی مشکلی کوچک ممکن است به مشکلی 
بزرگ تبدیل شود و همه  آن تقصیر خودتان است. 
توقع داشتید جار زدن اتفاقات زندگی تان برای 
دیگران چه نتیجه ای داشته باشد؟ هرچه آدم های 
بیشتری را وارد مشکالت تان کنید، مشکالت تان 
بزرگ تر خواهند شد و تا وقتی هم این کار را کنار 

نگذارید این روند ادامه خواهد داشت.
بقیه قضاوت تان خواهند کرد. این ذات انسان است. 
هر قدر هم که به خودتان )یا حتی بقیه( اطمینان 
دهید که نظر دیگران برایتان مهم نیست، وقتی 
زندگی شخصی تان در معرض تماشای عموم 

است، باالخره نمی توانید بی تفاوت بمانید.
اگر جزئیات ریز شکست عشقی تان را با هم در 
میان بگذارید، تا زمانی که بقیه فراموش نکرده اند 
خودتان هم نمی توانید آن را فراموش کنید. هر بار 
که یکی از آشنایان را ببینید می خواهد در مورد 
اتفاقات شخصی زندگی تان از شما سوال کند و 

همه  اتفاقات همیشه جلو چشم تان خواهد بود.
هر اتفاقی که در هر رابطه ای می افتد باید فقط 
به  نظر خودتان  به  جز  بماند.  نفر  دو  آن  بین 
نظر هیچ کس دیگری هم نیاز ندارید. پس به 
طرف تان احترام بگذارید و اتفاقات رابطه  را بین 

خودتان نگه دارید.
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۱23۴۵۶789۱0۱۱۱2۱3۱۴۱۵
شنمایندهگنیتک۱
هجنویانماهافر2
روسامشالپو ترپ3
داحافیحنوهای۴
اامیسکیشکبطق۵
رامدرومتهبار۶
هینکاتلوییحی7
مدریسلاعیرسره8
ساممتاشننتنا9
کهشوگرتخدیمس۱0
وتادیمارهامی۱۱
ارسادقرمدامر۱2
هللادساسابعاج۱3
سکوبویرترابنا۱۴
ریرادنامرفلعن۱۵

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

یم در سرایان نیازمندیم.     ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹
ند

ازم
نی

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی  به چند نیروی خانم جهت کار در شیرینی 

سرا واقع در خیابان انقالب نیازمندیم. 
۰۹۱۵۵۶۲۵۲۶۳- ۰۹۱۵۱۶۰۱۲۴۳ 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

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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3۶۴7  3۶3  09۱۵ داخل و خارج شهر   

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 

به یک مهندس عمران جهت  کمک 
سرپرست کارگاه راهسازی در نایبند 
طبس نیازمندیم.    ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ 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 ۱۷ الی ۲۲           ۳۲۴۵۶۷۱۸

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.
۰۹۱۵۳۶۱۳۳۰۳ – ۰۵۶۳۲۴۳۰۰۰۸ یم

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(     
۰۹۱۵ ۸۳۴ ۳۷۰۶ یم

ند
ازم

نی

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

09۱۵   8۶۶   8002 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

خریـد انـواع فلـزات

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

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151602835- 09156655601-  ترابی

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی ۵000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱۶۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی ۱0 درصد تخفیف

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

     لولـه بازکنـی ) مدرن برتر(
  شبانه روزی

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

  3223788۶ همراه: 09۱۵۵۶0۵۴۴۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

برگ سبز و سند نیمه یدک تانکر حمل 
 TT۵۳۲ -     سوخت سیستم ماموت تیپ
به شماره پالک ایران ۵۲  ۲۸۶ ع ۲۸ به نام 

هادی حسینائی به شماره ملی ۰۸۳۹۹۵۳۲۱۶ 
 NACTTT۳۵۱D۱۰۲۸۴۷۴ به شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مهاجرت معکوس روستاییان و درخواست استاندار 

طرح موفق در استان توفیقات خوبی حاصل شده که آثار این طرح ها در مناطق روستایی قابل استاندار هم گفت: در یک سال گذشته با اجرای چند 
مشاهده است و مردم در حال بازگشت به روستاها هستند. معتمدیان  افزود: صیانت از مرزهای شرقی به ویژه خراسان جنوبی در راستای اهداف کالن 
ملی است لذا تثبیت جمعیت در مناطق مرزی از اولویت های کشور است که درخواست داریم تا پایان دولت زیرساخت های الزم برای ایجاد فیبرنوری 
و توسعه ارتباطی در استان فراهم شود. استاندار با بیان اینکه از وزارت ارتباطات درخواست داریم زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه فیبر نوری در 
روستاهای استان را فراهم کند، عنوان کرد: ارتقا تکنولوژی ۶۰ سایت روستایی تلفن همراه یکی دیگر از درخواست های استان از وزیر ارتباطات است. 

سه شنبه * 15 بهمن 1398*  شماره 4561 

تصادف زنجیره ای در محور 
بیرجند -  نهبندان 

احمر  هالل  جمعیت  رئیس  ایسنا- 
نهبندان از وقوع تصادف زنجیره ای در 
محور نهبندان- بیرجند خبر داد و گفت: 
این حادثه هفت مصدوم و یک فوتی 
بر جای گذاشته است.حسین رضایی، 
افزود: در کیلومتر ۱۵ محور شوسف- 
چاهدراز، برخورد سه دستگاه تریلر و 
یک خوردوی سواری پژو حادثه منجر 

به این حادثه دلخراش شد. 

حوادث

* مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد 
استان از برگزاری یادواره ۱۱۰ شهید 
محدوده مسجد امام حسین)ع( بیرجند 
در ۱۶ و ۱7 بهمن  در بیرجند خبر داد.

*نمایشگاه دائمی “زندگی بهشتی” از 
شب گذشته در محل هیئت ابوالفضلی 
بیرجند افتتاح شد. در این نمایشگاه انواع 
مانتو و چادر ، ملزومات حجاب، لوازم 
آرایشی و بهداشتی و نوشت افزار ایرانی 

و اسالمی عرضه می شود.
طرح  با  انقالب  سفیران  کاروان   *
پیوند مدرسه، مسجد و منازل با عنوان 
بچه های حاج قاسم در دهه فجر مهمان 
استان است. این کاروان با زبان شعر ، 
قصه ، روایتگری ، عروسک گردانی و 
خاطرات برای ۱7 مدرسه اجرا می کنند 
و ۱7 و ۱۸ بهمن  نیز مهمان کودکان و 
نوجوانان مرزنشین و عشایر خواهند بود.
استخراج مکانیزه  *هشتمین کارگاه 
زغال سنگ که به مناسبت دهه فجر 
افتتاح شد ،فرآیند استخراج زغال سنگ 
از این کارگاه تا پایان سال ۱۳۹۹ به 

اتمام خواهد رسید.
* پویش ملی مبارزه با سرطان دیروز 

در بیرجند برگزار شد. 
فیلم  جشنواره  دوره  *دبیر ششمین 
فجر استان از اکران پنج عنوان فیلم 
ویژه کودکان و نوجوانان شامل “قطار 
آن شب” ، “بیست و سه نفر” ، “کاتی 
و  ممنوع”  پرواز  “منطقه  ستاره”،  و 
“تورنا ۲ “ در بخش سیمرغ و پروانه 
ها همزمان با برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در تاالر ایثار بیرجند خبر داد.
* معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام )ره( از پرداخت هزار و ۸۱ 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی به 
مددجویان کمیته امداد امام )ره( خبر داد.

اخبار کوتاه

افزایش 34 درصدی کمک بالعوض برای آبیاری نوین در استان 

صداوسیما- پرداخت کمک بالعوض دولت به کشاورزان برای اجرای سیستم آبیاری نوین درآبیاری تحت فشار در خراسان جنوبی ۳۴ درصد افزایش یافت. مدیر آب و خاک 
و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پرداخت کمک بالعوض در اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار از ۱۳ میلیون تومان به ۱7 میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان افزایش یافت.غالمی افزود: در اجرای آبیاری کم فشار نیز کمک بالعوض به کشاورزان از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به 7 میلیون تومان افزایش یافت.

خرید ۷۱۰ میلیون ریال کتاب
 از ناشران استان

کاوش- نبی زاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
از  حمایت  راستای  در  کرد:  بیان  اسالمی 
نویسندگان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی در 
استان، 7۱۰ میلیون ریال خرید کتاب انجام شد. 
حمایت این اداره کل برای خرید کتاب شامل 
مجموعه تست و کمک درسی نمی شود و 

کتب باید حتما چاپ اولی باشند. 

نرخ اهدای خون در استان
 ۷ درصد کم شد

مهر- عاملی، مدیرکل انتقال خون از کاهش 
هفت درصدی نرخ اهدای خون در ۱۰ ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت : سال گذشته از بار اولی ها خون گرفته 
می شد اما امسال تنها نمونه می گیریم بنابراین با 
رو هستیم. به  رو  خون  اهدای  نرخ  کاهش 

ارائه آموزش های اشتغال
 به ۲ هزار مددجو

صداوسیما- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد  گفت: در ده ماه امسال، دو هزار و ۴۰۴ نفر 
آموزش های الزم برای اشتغال را فرا گرفتند و 
۱7 هزار و ۵۹۵ فقره نظارت از طرح های اشتغال 
کمیته امداد انجام شده است. حسینی افزود: از 
این تعداد هزار و ۱۶۹ نفر آموزش های مقدماتی، 
7۹۲ نفر آموزش های مهارتی و ۴۴۳ نفر هم 
آموزش های پایدارسازی و توسعه را فراگرفته اند.

استقبال جوانان از نمایشگاه 
یاس کبود

تسنیم - جوانان، نوجوانان و طالب شهرستان 
سربیشه برای ایام شهادت حضرت زهرا )س( 
برای دومین بار داوطلبانه نمایشگاهی با عنوان 
مورد  که  کردند  برپا  کبود  یاس  سوگ  در 

استقبال خوب مردم هم قرار گرفت. 
حجت االسالم عبادی، نماینده ولی فقیه در 
استان در دیدار با دست اندرکاران این نمایشگاه 
گفت : انجام چنین برنامه ای در ایام شهادت 
حضرت زهرا )س( درسربیشه و حضور مردم 
شما  که  بود  بزرگی  کار  نمایشگاه  این  در 

نوجوانان و جوانان  رقم زدید.

برگزاری یادواره ۶4 شهید 
دستگردان 

بخش  شهید   ۶۴ یادواره  صداوسیما- 
دستگردان طبس وشهدای مقاومت در هیئت 
حسینی شهر عشق آباد با حضور پر شور مردم 
انقالبی و شهید پرور بخش دستگردان برگزار 
شد. در این مراسم سرهنگ فرحبخش ثانی، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس با 
بیان اینکه امروز عزت، اقتدار و امنیت در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی از برکت خون شهدا 
است، گفت: کمیته بسیج مردمی بیش از ۲۰۰ 
برنامه در بخش دیهوک و بخش دستگردان 

در دهه فجر برگزار خواهد کرد.

هوا گرم می شود

از   گفت:  استان  هواشناسی  مدیرکل  مهر- 
امروز تا پایان هفته افزایش دمای هوا را خواهیم 
داشت. خندان رو با اشاره به بارندگی های دو 
روز اخیر از بارش ۱۹ میلیمتری باران در برخی 
نقاط استان خبر داد و گفت: با عبور سامانه 

بارشی، جو استان آرام می شود. 

ممنوعیت حمل و جابجایی دام 
بدون پالک

امنیت  و  قرنطینه  اداره  رئیس  وسیما-  صدا 
زیستی دامپزشکی از برخورد قانونی با حمل و 
نقل دام بدون پالک و مجوز بهداشتی خبر داد. 
شفاهی گفت: پیرو قانون ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و مصوبات ابالغی در تاریخ ۵ بهمن 
در خصوص ممنوعیت بارگیری، حمل و تردد 
و کشتار دام های بدون پالک بین استان ها 
جابجایی و حمل و نقل هرگونه حمل و نقل دام 
بدون پالک شناسایی از ۱۵ بهمن ممنوع است.

بیمه بیکاری برای ۸۵۲  نفر برقرار شد

تعاون،  کل  اداره  سرپرست  وسیما-  صدا 
به  اشاره  با  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
افزایش ۴.۵ درصدی برقراری بیمه بیکاری 
کارگران در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 
گفت: امسال بیمه بیکاری ۸۵۲ کارگر در 
خراسان جنوبی برقرار شد که این رقم در 
اشرفی  است.  بوده  نفر   ۸۱۵ مشابه  مدت 
برقراری  برای  شده  تشکیل  پرونده  تعداد 
بیمه بیکاری از آغاز امسال را ۸۸۹ پرونده 
اعالم کرد و افزود: در بازرسی از کارگاه های 
فعال استان نیز ۱۴۱ کارگر شناسایی شدند 
که بدون اطالع به اداره کل متبوع ، پس از 
مدتی به کار قبلی خود برگشتند و همچنان 

بیمه بیکاری دریافت می کردند

سین دهه فجر

تجدید میثاق 1۵00دانش آموز استان با شهدا

ایرنا - همایش بزرگ دانش آموزی با عنوان »فهمیده های امروز سلیمانی های فردا« به مناسبت دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در بیرجند برگزار شد و بیش از هزار و ۵۰۰ دانش آموز از ۲۲ مدرسه بیرجند در این همایش با آرمان های امام راحل و شهدا 
تجدید میثاق کردند. در این همایش که که با حضور مسئوالن برگزار شد دومینو ۱۰ هزار قطعه ای به عنوان یک برنامه ابتکاری با نمایش 
فروریختن پرچم رژیم صهیونیستی و اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی ایران اجرا شد، همچنین طرحی از چهره سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی که توسط دانش آموز ۱۱ ساله بیرجندی خلق شده بود رونمایی شد.

1.۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه نهبندان 

۱۱ طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در شهرستان مرزی نهبندان به بهره برداری 
رسید. به گزارش ایرنا، فرماندار نهبندان در آیین افتتاح این تعداد طرح گفت: این طرح ها با اعتبار یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان در نهبندان 
افتتاح شد، بیش از ۲۰ هزار نفر از مزایای این طرح ها برخوردار شدند و برای سه نفر اشتغال پایدار ایجاد شد.مجید بیکی  واحد پرورش مرغ 
بومی تخم گذار پنج هزار قطعه ای، ساختمان دهیاری روستای چاه حسن سموری به نمایندگی از هفت پروژه و ایستگاه هواشناسی خودکار 

بندان را از جمله پروژه ها عنوان کرد. 

توزیع 1۵00 قلم لوازم ضروری زندگی در بین مددجویان مناطق محروم خراسان جنوبی

دادرس مقدم- به مناسبت دهه فجر ۱۵۰۲ قلم لوازم ضروری زندگی در بین مددجویان ساکن در مناطق محروم استان توزیع شد. مدیرکل کمیته 
امداد استان  گفت: از این تعداد ۵۱7 عدد وسایل گرمایشی شامل۳۶۳ بخاری گازی، ۱۵۴ آبگرمکن گازی و لوازم خانگی شامل ۱۹۸ یخچال، 
۲۸7 فرش ۶ متری و ۵۰۰ اجاق گاز به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴7۴ میلیون ریال در نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه، دهک، دستگردان، 
شوسف، قهستان، درح، خوسف در بین خانوارهای تحت حمایت در مناطق محروم توزیع شد. سلم آبادی خاطر نشان کرد: کمیته امداد همواره با 

مشارکت خیرین سعی کرده است مشکالت خانوارهای تحت حمایت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را به حداقل برساند.

افتتاح بیش از ۴0 طرح ، رهاورد سومین روز دهه فجر

صداوسیما- بیش از ۴۰ طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزا در سومین روز دهه فجر در استان  بهره برداری شد.  روز گذشته  ۱۵ طرح در نهبندان، ۳ طرح در 
زیرکوه، ۱ طرح در فردوس، ۶ طرح در بشرویه، 7 طرح در قاین و 7 طرح در سربیشه به بهره برداری رسید که در مجموع برای بهره برداری از این طرح ها 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد. ۶7 واحد مسکن محرومان در بخش مود، افتتاح بند خاکی روستای حاجی آباد در سربیشه، افتتاح طرح ۲۰۰ راسی 
پرواربندی دام سبک در باغستان علیای فردوس، توسعه و اصالح شبکه معابر آرین شهر، افتتاح طرح توزیع برق ۳۴ واحدی بنیاد مسکن و افتتاح نیروگاه 
خورشیدی در زیرکوه، احداث یک دستگاه پل در محور غنی آباد ـ حسین آباد در بشرویه، افتاح سالن چند منظوره روستای محمود علی از جمله این طرح ها بود.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

پیامک خوش خبری از دیروز برای واجدان شرایط در استان ارسال شد

 مدیرکل راه و شهرسازی  استان  گفت: در 
مجموع پنج هزار و ۱۹۸ نفر طی دو مرحله 
برای طرح ملی مسکن در استان ثبت نام کردند 
که از این تعداد، ۳۵ درصد متقاضیان مسکن 
ملی در استان واجد شرایط و ۶۵ درصد نیز 
فاقد شرایط الزم هستند. به گزارش فارس،  
جعفری از آغاز ارسال پیامک به تأییدشدگان 
طرح ملی مسکن از دیروزخبر داد و گفت: 
همچنین افرادی که پیامک تأیید برای آ ن ها 
ارسال نشود می توانند از اول اسفند با مراجعه 
به سایت طرح ملی مسکن نسبت به ثبت 

اعتراض خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه افرادی که خود را واجد 
و  راه  ادارات  به  می توانند  می دانند  شرایط 
شهرسازی مراجعه کنند، عنوان کرد: واجدان 
تا ۴۰  بین ۳۰  اول  مرحله   در  باید  شرایط 
افرادی  اگر  و  کند  پرداخت  تومان  میلیون 
امکان پرداخت اقساط را ندارند بهتر است از 
ابتدای کار صرف نظر کند زیرا در هنگام کار 

این موضوع امکان پذیر نیست.
وی افزود: طرح » اقدام ملی تولید و عرضه 
فعلی  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  مسکن« 

وزارت راه و شهرسازی برای رونق دادن به 
تولید مسکن در کشور است و بر مبنای آن 
قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال 
بیان  با  وی  شود.  ساخته  کشور  در   ۱۴۰۰
اینکه نام نویسی مرحله نخست طرح اقدام 
ملی مسکن در خراسان جنوبی در آبان  آغاز 
و براساس آنچه از مرکز ابالغ شد در مرحله 
اول، سامانه به مدت سه روز فعال بوده تا 
متقاضیان بتوانند نام نویسی کنند. وی با اشاره 
به سهمیه استان خراسان جنوبی در طرح اقدام 
ملی مسکن ادامه داد : سهمیه خراسان جنوبی 

در این طرح دو هزار و ۴۴۹ واحد مسکونی 
در شهر  واحد  و ۳۸۲  هزار  یک  که  است 
بیرجند و بقیه در سایر شهرهای استان ساخته 
می شود. جعفری با بیان اینکه در این مرحله دو 
هزار  ۴7۸ نفر متقاضی ثبت نام کردندکه  در 
مرحله اولیه پایش، 7۰۰ نفر فرم » ج«  قرمز 
داشتند افزود: با توجه به ایجاد ظرفیت جدید، 
نام نویسی طرح اقدام ملی مسکن از ۳۰ آذرماه 
در شهرهای بیرجند، طبس و نهبندان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله نیز دو 
شدند،  ثبت نام  به  موفق  نفر  و 7۲۰  هزار 

پنج هزار و ۱۹۸  تصریح کرد: در مجموع 
نفر طی دو مرحله برای طرح ملی مسکن 
در استان ثبت نام کردند که از این تعداد، ۳۵ 
درصد متقاضیان مسکن ملی در استان واجد 
شرایط و ۶۵ درصد فاقد شرایط الزم هستند.
جعفری در خصوص اجرای طرح و واگذاری 
زمین به متقاضیان گفت: این طرح شامل 
زمین های خالی موجود در شهرها می شود 
که به صورت مجتمع و گروه های ساخت به 
متقاضیان واگذار خواهد شد تا افراد بتوانند 

برای ساخت اقدام کنند.

مهر تأیید 3۵ درصد متقاضیان مسکن ملی 

ری
 اکب

س :
عک

ادامه خبر از صفحه یک( وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات درسفر دیروزش به استان 
چندین پروژه زیرساختی این حوزه را فتتاح 
کرد. آذری جهرمی در حاشیه بازدید از پروژه  
اتصال سایت همراه روستای گارجگان خوسف 
به فیبرنوری هم  گفت: نظام هدف گذاری کرده 
است تا سال ۱۴۰۴ حجم اقتصاد دیجیتال که 
البته فراتر از اقتصاد حوزه ICT )فناوری اطالعات 
و ارتباطات( است، به ۱۰ درصد اقتصاد کشور 
برسد.این مصوبه  مطرح شد و هدف گذاری 
بسیار بزرگی بود.  وی گفت: شورای عالی 
فضای مجازی درخصوص کسب و کارهای 
اما  داد  انجام  خوبی  سیاست گذاری  مجازی 
در داخل کشور با چالش های متعددی مواجه 
هستیم. کسب و کارها مسایل و مشکالت 
متعددی از شکایت های متعدد، فیلترینگ و 
سایر داشته اند که برای آنان چالش هایی را ایجاد 

می کرد. به  عالوه اتفاقاتی که آبان ماه امسال در 
کشور رخ داد و قطع شدن اینترنت به مدت دو 
هفته، روحیه ناامیدی را بر کسب و کارها ایجاد 
کرده بود براین اساس مراکز سیاست گذاری در 
کشور نیز حساس بودند و رشد اقتصاد دیجیتال 
و کسب و کارهای نوپا به عنوان ظرفیت باالی 
بروز خالقیت جوانان ایرانی مورد توجه بود. وی 
در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره 
پرتاب ماهواره ها گفت: خبرهای خوبی در راه 
است و زمان مشخص شده و در همین ایام خبر 

خوبی خواهیم داشت.
وی با اشاره به سفرش در سال ۹۶ به استان 
گفت: این استان در رده بندی استان های کشور 
ردیف ۳۱ را از نظر ارتباطی داشت که تالش 
کردیم خدمات ارتباطی به حد مطلوب برسد  
و از سال ۹۶ تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد تومان 
پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در 

خراسان جنوبی اجرا شد که منجر به ارتقای 
استان به رتبه ۲۴ استان های کشور شد. وی 
با بیان اینکه ۶۰ استارتاپ فعال در استان وجود 
داشت گفت: براساس سرمایه گذاری های دولت 
اکنون استارتاپ ها به ۳۰۰ مورد افزایش یافته 
است. آذری جهرمی افزود: براساس قولی که به 
جوانان این منطقه داده بودیم، جوانان استارتاپی 
استان برای توسعه بازار خود به کشور افغانستان 
رفتند و در برنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 
حاضر شدند و قراردادهایی را منعقد کردند. با 
تکمیل سایت همراه » گارجگان« این روستا  
به زودی به نسل سوم و چهارم شبکه ارتباطی 
شبکه  بهینه سازی  پروژه  می شود.  متصل 
مخابراتی خوسف با ۱۶میلیارد و 7۶۱ میلیون 
ریال نیز باحضو وزیر به بهره برداری رسید.  
همچنین او پنج طرح جامع ارتباطی با هزینه کرد 

۶۹۰ میلیارد ریال را در استان افتتاح کرد.

استفاده از ۵ درصد ظرفیت فیبر نوری
پروژه های  افتتاح  آیین  در  جهرمی  آذری 
در  که  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
استانداری برگزار شد گفت: برای اتصال روستاها 
به اینترنت با توجه به پراکندگی استان، ظرفیت 
زیرساختی مهمی به نام فیبرنوری الزم بود که 
در این خصوص بودجه خوبی اختصاص یافت. 
رینگ شبکه فیبرنوری استان تکمیل شده است 
اما شاید اکنون پنج درصد ظرفیت فیبرنوری 
استان استفاده شده باشد چون برای درازمدت 
بیان  با  او  برنامه ریزی شده است.  استان  در 
اینکه محصوالتی از خراسان جنوبی در سطح 
کسب و کارهای نوپا توانسته به نام جهانی برسد 
افزود: در شهرستان قاینات گروهی با استفاده از 
ظرفیت خود توانستند چرخه صادرت زعفران را 
با استانداردهای مناسب طراحی و محصولی به 
نام ِکشمون را تولید کنند که امروز توانسته خوب 
بدرخشد و اینگونه جوانان توانمند در استان کم 
نیستند. وی  با قدردانی از پی گیری های استاندار  
ومجموعه مخابرات استان افزود: انتظار داریم 
مخابرات استان جنب و جوش خود را باال ببرد 
تا مودم های منازل از ADSL به VDSL تغییر 
یابد و بهره مندی مردم از خدمات کامل تر شود.

وی بیان کرد:  دراین سفر، بخشی از پروژه های 
ارتباطی در استان رونمایی می شود و مهمترین 
آن افتتاح رینگ فیبرنوری است که جهش قابل 

توجهی در کیفیت ارائه اینترنت و شبکه ملی 
اطالعات در مناطق شهری و روستایی را در 

بر خواهد داشت
معتمدیان هم در نشست مدیران تابعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با وزیر ارتباطات 
با تأکید بر لزوم بهبود پوشش تلفن همراه 
احداث  با  افزود:  استان،  اصلی  جاده های  در 
۱۰ سایت به وضعیت مطلوب در این بخش 
خواهیم رسید. استاندار ، ضریب نفوذ اینترنت 
تلفن ثابت و تلفن همراه در استان را ۸۰ درصد 
اعالم کرد و افزود: توسعه شبکه فیبر نوری برای 
تثبیت جمعیت در روستاها به صورت جد دنبال 
می شود. معتمدیان همچنین بر لزوم راه اندازی 
پارک اقتصاد دیجیتال در استان تأکید کرد و 
گفت: با توجه به وجود دو هزار فارغ التحصیل 
رشته فناوری اطالعات در استان راه اندازی این 

سایت یکی از نیازهای جدی است.

سیاست  لیست سفید دنبال نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دوشنبه شب 
در دیدار صمیمی با نخبگان، دانشگاهیان و 
فعاالن حوزه فاوا خراسان جنوبی هم  با بیان 
اینکه سیاست لیست سفید و قطع اینترنت در 
کشور دنبال نمی شود، گفت: هر چند برخی از 
نفوذ اینترنت در کشور متنفر هستند اما دولت 

این دیدگاه را ندارد.

برنامه یکساله وزیر برای 

توسعه ارتباطی استان 

سرمایه گذاری 290 میلیاردی وزارت ارتباطات، استان را 7 پله باال برد 

استاندار در نشست با وزیر از اجرای طرح هایی خبر داد که روستاییان 

را در کمتر از یکسال به روستاها بازگرداند

برچسب
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حضرت على علیه السالم فرمودند:

ْغُه لِلُْمِهمَّ اِنَّ َرأیََک ال یَتَِّسُع لُِکلِّ َشٍئ فََفرِّ
فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

(غررالحکم: ج2، ص606)
 

امین جم - وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات صبح 
دیروز و همزمان با سومین روز دهه مبارك فجر براى 
افتتاح چند طرح عمرانى و دیدار با مسئوالن و فعاالن 

حوزه ارتباطات وارد خراسان جنوبى شد.
گارجگان  روستاى  راهى  ابتدا  جهرمى  آذرى 
شهرستان خوسف شد و از پروژه اتصال سایت همراه 
اول این روستا به فیبرنورى بازدید کرد. 469پروژه 
مخابراتى استان خراسان جنوبى نیز با سرمایه گذارى 
494 میلیارد ریال و با حضور وزیر ارتباطات و فناورى 

اطالعات در این استان به بهره بردارى رسید. 
توسعه شبکه انتقال، نصب، توسعه و افزایش پهناى 
باند دیتا، نصب و راه اندازى سوئیچ، اجراى فیبرنورى، 
نصب و راه اندازى کافوهاى نورى، توسعه شبکه کابل، 
ارتقاى تعداد 9 سایت به نسل سوم و چهارم از جمله 
طرح هایى است که در این سفر به بهره بردارى رسید.
همچنین با بهینه سازى شبکه  مخابراتى شهر خوسف 
 IP  سوئیچ هاى قدیمى جمع آورى و کافوهاى نورى
base جایگزین شدند که از به روزترین سوئیچ هاى 

تلفن ثابت به شمار مى روند.
شایان ذکر است از ابتداى سال 98 تعداد 45 کافوى 
نورى در سطح استان با اعتبارى معادل 86 میلیارد 

ریال نصب و راه اندازى گردید که عالوه بر افزایش 
استفاده  و  واگذارى  امکان  ها  سرویس  کیفیت 
برابر   4 حداقل  سرعت  (با   VDSL سرویس از 

سرویس ADSL) براى متقاضیان وجود دارد. 
هم اکنون در شهرهاى بیرجند، قاین،اسدیه،خوسف ، 
 VDSL سرایان و بشرویه بستر واگذارى سرویس

فراهم گردیده است. 

اجراى 164 پروژه توسعه شبکه انتقال 
در  جنوبى  خراسان  منطقه  مخابرات  سرپرست 
تشریح جزئیات این پروژه ها ، با بیان اینکه 164 
پروژه توسعه شبکه انتقال به ارزش 17 میلیارد و 
587 میلیون تومان به بهره بردارى رسید ، ادامه داد: 
اجراى 6 پروژه �th در شهرهاى بیرجند، قاین، 
فردوس، 7 پروژه تغذیه و نیرو ، 148 پروژه نصب ، 
توسعه و افزایش پهناى باند دیتا ، 15 پروژه نصب 
و راه اندازى سوئیچ و 45 پروژه اجراى فیبر نورى
افتتاح شده مخابرات  اجرا و   از دیگر پروژه هاى 

استان مى باشد.
مهندس حسن آذرى نصرآباد با اشاره به پروژه توسعه 
شبکه کابل ، نصب و راه اندازى کافوهاى نورى و ... 

که از جمله پروژه هاى افتتاحى است ، تصریح کرد : 
مجموعا براى این پروژه ها مبلغ 44 میلیارد و 645 

میلیون تومان هزینه شده است.

48 میلیارد ریال براى تلفن همراه
وى در تشریح پروژه هاى تلفن همراه نیز گفت : 
ارتقاى 9 سایت به نسل سوم و چهارم و راه اندازى یک 
  2G ،3G ، 4G سایت جدید داراى تکنولوژى هاى
سرپرست  است.  یافته  پایان  هاى  پروژه  دیگر  از 
مخابرات منطقه خراسان جنوبى ادامه داد : پروژه هاى 
عنوان شده در حوزه تلفن همراه ، مجموعا با مبلغ  4 
است. شده  اجرایى  تومان  میلیون  و 800  میلیارد 

ارتقاى 7 پله اى استان خراسان جنوبى
در  همچنین  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزیر 
استان خراسان جنوبى که  پروژه هاى  افتتاح  آیین 
در استاندارى برگزار شد، گفت: سال 96 خراسان 
جنوبى در رده بندى استان هاى کشور از لحاظ میزان 
دسترسى به ارتباطات و فناورى اطالعات رده 31 بود 
و با مجموعه اقداماتى که در استان انجام شد، این 

جایگاه به 24 رسیده است.

بهره برداری از ٤٦٩پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری ٤٩٤میلیارد ریال 
همزمان با سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبی آغاز شد؛
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پیش آگهى فراخوان مناقصه
شهردارى خوسف به شناسه ملى 14002036396 در نظر دارد: از محل اعتبارات عمرانى (اوراق خزانه اسالمى) و سایر منابع انجام فراخوان ارزیابى 
کیفى جهت برگزارى مناقصه عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بر اساس مفاد اسناد 
این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس 

WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد.
نام نام استانردیف

شهرستان
مبلغ برآورد پایه موضوع مناقصه

(میلیون ریال)
حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

خراسان 1
جنوبى

1- احداث یک باب نمازخانه به متراژ 100 متر خوسف
مربع2- احداث سرویس بهداشتى

 به متراژ 50 متر مربع 
3-پیاده سازى به متراژ 500 متر مربع

رشته  ابنیه 3/500/000/000
و ساختمان 

رتبه 5

209800581900001

1) سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.2) به پیشنهادهاى فاقد امضا ، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3) کلیه هزینه هاى برگزارى مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.4) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/11/15  لغایت 98/11/26  از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت خواهد بود. 5) مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 14 مورخ 98/11/26 پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند. 

پیش آگهى فراخوان مناقصهپیش آگهى فراخوان مناقصه

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 

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش هاى ماشینى دست دوم
 (در حد نو) و انواع فرش نو (استوك) 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  على زارع
دنیـاى فرش


