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مناظره، محاوره 
یا مقابله؟؟!   

شانه  انتخابات، معموالً  در فرآیند 
به شانه ی  نظرسنجی ها و گاهی 
حتی در مقامی باالتر، مناظره های 
انتخاباتی در رویکرد مردم نسبت به 
نامزدها و حتی میزان مشارکت آنان 
تأثیرگذار است.  یک مناظره خوب، 
معموالً بیانگر حضور عناصر پویا و 
شاخص و دارای دغدغه ی واقعی 
تواند  لذا می  است.   انتخابات  در 
عالوه بر تأمین مطالبات مردم، به 
حضور آنان در ... مشروح در صفحه 2

جدیدترین
آرایش
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در استان
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74

مکان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

فردا دوشنبه ۹۸/۱۱/2۸ 
ساعت ۹ الی۱3

برنامه مالقات مردمی سرپرست
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی

 

 

 

تاب آورِی مّلِت ایران برای 
ناظران حیرت انگیز است

رهبرمعظم انقالب :

صفحه  ۶

در انتخاب وزیر زن دست 
رئیس جمهور را باز بگذارید

روحانی :

 دولت تخلف کند
 افشاگری می کنم

میرسلیم:

صفحه  ۶

صفحه  ۶



2
سرمقاله

مناظره، محاوره 
یا مقابله؟؟!  

* هرم پور

در فرآیند انتخابات، معمواًل شانه به شانه ی  
نظرسنجی ها و گاهی حتی در مقامی باالتر، 
مردم  رویکرد  در  انتخاباتی  مناظره های 
میزان مشارکت  و حتی  نامزدها  به  نسبت 
خوب،  مناظره  یک  است.   تأثیرگذار  آنان 
معمواًل بیانگر حضور عناصر پویا و شاخص 
و دارای دغدغه ی واقعی در انتخابات است.  
لذا می تواند عالوه بر تأمین مطالبات مردم، 
یک  انجام  و  انتخابات  در  آنان  حضور  به 
انتخاب درست کمک کند. از سوی دیگر، 
یک مناظره ی غیر اصولی و غیردقیق، می 
برای  بیشتر  سردرگمی  ایجاد  ضمن  تواند 
مردم، توازن سالمت و مشارکت در انتخابات 
یا حتی دچار خدشه کند و  را برهم زند و 
نامزدها را نیز با وزن و  ثقل بیشتر یا  کمتر از 
آن چیزی که هستند، نشان دهد.  در ساعات 
گذشته و با نزدیک شدن به زمان برگزاری 
انتخابات دوم اسفند ماه، مناظره ای با حضور 
تعداد محدودی از چهره های انتخاباتی حوزه 
انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف برگزار 
شد. شاید این مناظره، اولین مناظره از نوع 
خود با چنین سبک و سیاقی  بود که تعداد 
از شهروندان آن را مشاهده کردند. سخن 
اصلی در این حوزه چند مطلب مهم است؛  
مناظره  این  که  کسانی  عموم  تقریباً  اول 
ها   مناظره  سایر  برخالف  بودند،  دیده  را 
 اغلب ابراز ناخرسندی، بی رمقی و ناامیدی 
اساس  و  اصل  آنکه  دوم  نکته  می کردند. 
هر مناظره ا ی، برخورداری از آمادگی های 
فنی  و هوش گفتمانی و اجرای مناظره در 
بستر پاسخگویی به مردم است. مسئولین 
برگزاری چنین مناظره هایی می باید اولین 
اولویت را تبیین گفتمان با هدف روشنگری 
تسهیل  افزایش  نیز  و  مواضع  اعالم  و 
به  که  حالی  در  دهند؛  قرار  مردم  انتخاب 
نظر می رسد علیرغم نیت برگزار کنندگان، 
چنین دستاوردی یا به دست نیامده و یا در 
مناظرات این چنینی، مصادره به مطلوب می 
آنکه عمده شهروندان در  نکته سوم  شود. 
مناظره اخیر مشاهده کردند آنچه در حاشیه 
بود، گفتمان توسعه و پیشرفت استان و آنچه 
در متن بود، نبش قبر بعضی از مسائل سابق 
و اسبق و ماجراهای غیر اولویت دار استان 

بود! ... )ادامه  در ستون مقابل(
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گرد و خاک نیمه غربی استان را فرا گرفت

صدا و سیما- کارشناس هواشناسی استان گفت: دیروز وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه نیمه غربی استان را 
فراگرفت. با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی ، تا پایان هفته در منطقه افزایش متناوب ابر هم قابل 

پیش بینی است. وی ادامه داد: از فردا تغییرات دمایی در منطقه افزایشی پیش بینی می شود.

ارتقای سطح ایمنی محورهای سربیشه

غالمی- رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 
شهرستان سربیشه از ارتقای سطح ایمنی محورهای 
اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان در قالب 
اجرای عملیات روکش آسفالت، خط کشی، نصب، 
تعمیر و نوسازی عالئم ، و اجرای روشنایی خبر داد. 
سعید سارانی اظهار کرد: شهرستان سربیشه دارای 
۲۸۴۱ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است 
که قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی فقط 
۲۰ کیلومتر راه های این شهرستان آسفالت بوده 
و به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
قریب ۱۵۰۰کیلومتر راه های شهرستان آسفالت 
شده است. وی عنوان کرد: راه های مواصالتی 
به عنوان شریان های حیاتی از عوامل مهم و 
موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور 
ملی محسوب شده  عنوان سرمایه های  به  و 
 که حفظ و نگهداری از آنها اهتمام ویژه ای را 
می طلبد. در این راستا راه های روستایی به دلیل 
اتصال روستاها و مناطق روستایی به شهرها و 
باالخص محور ترانزیتی سربیشه - ماهیرود که 
نقش بسیار مهمی در جابه جایی کاال و مسافر بین 
ایران و افغانستان ایفا می کند و از اهمیت بسزایی 
در استان و حتی کشور برخوردار است. رئیس اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان سربیشه 
بیان داد: این اداره در سال جاری نسبت به روکش 
حفاظتی راه های اصلی، فرعی و روستایی به طول 

۳۰ کیلومتر اقدام نموده است. 
سارانی خاطرنشان کرد: ساالنه به طور میانگین 
در۵۰ کیلومتر از راه های آسفالته این شهرستان 

آسفالت حفاظتی اجرا می شود.

سرمایه  گردشگری،  معاون  کاری-  
فرهنگی  میراث  منابع  تأمین  و  گذاری 
استان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 
از  نفر  از ۳۰  بیش  اینکه  بیان  با  صنایع 
صنعتگران و مدیران تأسیسات گردشگری 
دارند،  حضور  نمایشگاه  این  در  استان 
های  بخش  در  جنوبی  خراسان  گفت: 
 مختلف همچون اقامتگاه های بوم گردی، 
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  ها،  هتل 
گردشگری، سیاه چادر عشایری، مجتمع 
دستی  صنایع  فردوس،  هالل  آبدرمانی 
این  در  شهرداری ها  همیاری  سازمان  و 
نمایشگاه حضور دارد که به معرفی جاذبه 
ها و زیرساخت های گردشگری استان در 
مدت چهار روز برگزاری خواهند پرداخت. 
عربی یادآور شد: رونمایی از کتاب سیزدهمین 
سی  و  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه 
و  ملی صنایع دستی  نمایشگاه  و سومین 
معرفی اقامتگاه بوم گردی روستای هریوند 

بیان  با  وی  شد.  انجام  نمایشگاه  این  در 
اینکه معرفی صحیح و موثر توانمندی های 
گردشگری استان به مردم ایران است، ادامه 
داد:  معرفی بیابان لوت که به عنوان اولین اثر 

ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسیده استا از اولویت های حضور در 

نمایشگاه دانست. 
وی افزود حوله بافی سنتی ، ملیله دوزی 

و تراش سنگ از رشته های صنایع دستی 
نمایشگاه  این  در  نهبندان  شده  معرفی 
روستای  اینکه   به  اشاره  با  وی  هستند. 
جهانی خراشاد به عنوان چهارمین اثر ثبت 

استان در  میراث جهانی  شده در فهرست 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
صنایع  ملی  نمایشگاه  سومین  و  سی  و 
دستی تهران معرفی شد، افزود: دست بافته 

نمایشگاه  در  خراشاد  روستای  غرفه  های 
 شامل انواع حوله، شال سر، پارچه، کوسن، 
عروسک و ... می شود که با استقبال بسیار 

خوبی در روز اول برگزاری مواجه شد.

خراسان  داران  هتل  جامعه  نمایندگان 
جنوبی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی تهران. هتل های سپهر و 

کوهستان بیرجند به معرفی توانمندی های 
پردازند.  می  داری  در بخش هتل  استان 
ذوالفقاری، هدف از حضور در این نمایشگاه 
معرفی ظرفیت گردشگری استان و جاذبه 
دفاتر  برای  داد:  ادامه  و  دانست  آن  های 
در  که  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات 
نمایشگاه با هتل های مذکور وارد مذاکره 
و عقد قرارداد شدند ۳۰ درصد تخفیف ویژه 

در اسکان در نظر گرفته شد. 
بخش  و  نمایشگاه  این  از  هم  استاندار 
های مختلف غرفه استان بازدید کرد.دکتر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی هم در دومین روز از برگزاری 
سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و 
سومین نمایشگاه صنایع دستی تهران از 
پاویون خراسان جنوبی بازدید کرد. وی تأکید 
کرد: خراسان جنوبی یکی از ظرفیت های 
 کمتر شناخته شده کشور است که با داشتن 
قابلیت های منحصر به فرد می تواند مقصد 

سفر متفاوتی برای گردشگران باشد.

مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
با پیگیری های انجام شده ۴۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای فعالیت های پیشگیرانه و مقابله ای 
با پدیده گرد و غبار استان در نظر گرفته شده 
است. به گزارش مهر، حسن اکبری با اشاره 
به اعتبارات استان در حوزه گرد و غبار، بیان 
کرد: در راستای پیگیری های انجام شده ۴۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت های پیشگیرانه 
و مقابله ای با پدیده گرد و غبار از محل صندوق 

توسعه ملی کشور در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از این میزان ۳۳۲ میلیارد ریال 
برای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
جهت انجام عملیات نهالکاری، بوته کاری، 

مدیریت رواناب، نهالکاری روی مالچ، آبیاری 
و مراقبت نهالکاری و بوته کاری سنواتی، 
قرق  و  چرا  مدیریت  شکن،  باد   احداث 
داد:  ادامه  اکبری  است.  شده  بینی  پیش 
شش میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال برای جهاد 
انجام عملیات کشاورزی  کشاورزی جهت 
حفاظتی و ۶۰ میلیارد ریال برای اداره کل 
انجام  برای  استان  زیست  حفاظت محیط 
و  چرا  مدیریت  و  قرق  حفاظت،  عملیات 
کاهش اثرات گرد و غبار، مراقبت، آبیاری 
و واکاری و حفظ و نگهداری ایستگاه های 
پایش و آنالیز گرد و غبار و تأمین و تجهیز 
ایستگاه های پایش و آنالیز گرد و غبار پیش 

بینی شده است. مدیرکل محیط زیست اظهار 
کرد: همچنین پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون 
علوم  دانشگاه  طرح های  راستای  در  ریال 
پزشکی و پنج میلیارد ریال برای سازمان 

زمین شناسی کشور پیش بینی شده است.
اکبری بیان کرد: بر اساس مصوبات کارگروه 
مقابله با گرد و غبار استان دستگاه های دارای 
اعتبار مکلف به پیگیری جذب اعتبارات برای 
استان و ارائه گزارش مستمر هستند. وی با 
بیان اینکه در فاز اول ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون 
ریال از این اعتبارات تخصیص یافته است، 
گفت: با استفاده از این میزان اعتبار بخشی از 
عملیات مراقبت و آبیاری پروژه های نهالکاری 

و بذر پاشی هاللی های آبگیر در مناطق تحت 
مدیریت و حفظ و نگهداری ایستگاه های گرد 
و غبار به اتمام رسیده است. اکبری ادامه داد: 

همچنین مقدمات اجرای پروژه های حفاظت، 
قرق و مدیریت چرا در مناطق تحت مدیریت 

و مراتع نایبندان طبس در دست اقدام است.

استقبال از جاذبه های استان در نمایشگاه بین المللی

 ۴۰ میلیارد برای مقابله با ریزگردها

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
    کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند     تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۲۷

بدینوسیله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت 
دوم( کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ 
راس ساعت ۹ صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار 
می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان – طرح و تصویب صورت 
 های مالی – انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای یک سال مالی – تعیین 

هیئت مدیرهخط مشی آتی کانون. 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۹ بیرجند 
به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۶۱۳۶ - نوبت اول

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ و به استناد مفاد ۲۱۵ و ۲۲۵ 
قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی فوق الذکر )درحال تصفیه( دعوت به عمل می آید 
که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل خود حداکثر ظرف مدت 
قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی بیرجند، پاسداران ۸، پالک ۱۱ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

انقضای مدت مندرج در آگهی هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۹ بیرجند )در حال تصفیه( 
آقای حسن احمدی - 0۹151۶121۴5

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

قصر موبـایل 
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0915  564  0061    
0915 564  0062    
0915  564  0063    
0915  564  0068    
0915  564  0069    

0915  564 0056 
0915  564 0057 
0915  564  0058    
0915  564  0059    
0915  564  0072    

    0915  564  0075    
0915  564  0078
0915  564  0079    
0915  564  0081    
0915  564  0082    

0915  562  7200
0915  562  85 53
0915  562  85 54
0915  562  7243
0915  562  7253

0915  562  8863
0915  562  5379
0915  562  9 569
0915  562  3658
0915  56  56 544 

0915  56 56  455
0915  563  7964
0915  564  0643
 0915  565  8270 
 0915  563  8210 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب

 و پزشکی قانونی بیرجند 
شماره ثبتی: ۷۵۰      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۷۲۴  تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۲۷

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های 
انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت ۱۶ مورخ ۹۸/۱۲/۸ در محل سالن کوثر 
دادگستری واقع در بهشتی ۷ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۶ اساسنامه – تغییر آدرس و مکان دفتر شرکت 

تعاونی ۲– اصالح ماده ۵ اساسنامه – تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمایشگاههای 
بین المللی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۷۵۷۰

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی )سهام خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده  به آدرس: انتهای بلوار شهید آوینی - ابتدای جاده علی آباد لوله 
 سایت جدید نمایشگاه بین المللی به ترتیب در ساعات ۱۷ و ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ برگزار 
می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در 
دست داشتن معرفی نامه و آگهی تغییرات شخص حقوقی حقوقی و افراد حقیقی با در دست داشتن اصل 
و تصویر کارت شناسایی معتبر اصالتا و یا وکالت نامه رسمی برای نماینده معرفی شده در روز و ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین ۲- طرح و 
تصویب صورت های مالی ۱۳۹۷و۱۳۹۶ ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 4- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ۶- بررسی و تصمیم گیری 
در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل .و کارکنان  ۷- بررسی و تصمیم گیری در 

خصوص حق الزحمه بازرس ۸- تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیئت مدیره
ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 

در خصوص لزوم افزایش سرمایه ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه ۳- تغییر آدرس شرکت

پیرو آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
بانک ملت مبلغ مزایده هر کدام از واحدها 
سه خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه اوپن، 
کابینت ام دی اف، کلیه کف ها سرامیک 
بنای  قدمت  با  متر  آمدگی ۳۰/۱۷  پیش 
مبلغ  به  منصوبه  انشعابات  با  سال   ۷ 
میلیون  نود  و  پانصد  و  میلیارد  چهل 
باشد  می  ریال   ۴0/5۹0/000/000 ریال 
که اشتباها 4/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ درج شده که 

بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی تغییرات شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳4۸۵۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : ۱- آقای علیرضا بهداد به شماره ملی 
۰۰۶۷۲۹۱۲44 و آقای مجید مهدی زاده به شماره 
ملی ۰۶۵۱۸۳4۸۲۱ و آقای محمد هادی مهدی 
زاده به شماره ملی ۵۲۳۹۸۳4۷۱۷ به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
 ۲- آقای وحید علیزاده به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۶۸۳۱

بیاضی  منصوره  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
بازرس  عنوان  به   ۰۰4۹4۷4۲۸۶ ملی  شماره   به 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )7۶5881(

آگهی تجدید مناقصه )نوبت دوم(
شهرداري درح در نظر دارد: نسبت به جدول گذاري، زیرسازي و آسفالت معابر شهر درح و همچنین احداث 
بوستان شهري را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران با صالحیت واگذار نماید،لذا مناقصه گراني که تمایل 
به حضور در این مناقصه ها را دارند بایستي از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت 

مقرر اقدام نمایند.

موضوعشماره فراخوان در سامانه ستادردیف

توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهري120۹80۹0۹37000003

ایجاد توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي220۹80۹0۹3700000۴

پرداخت این مناقصات از محل اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي خواهد بود.براي اطالعات بیشتر به اسناد 
حسین مقیمي – شهردار درحمناقصه رجوع کنید.

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 -0915160۲8۳5

به اطالع همشهریان 
عزیز می رسـاند:

ختم کالم ا... مجید
به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج  می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

)ادامه سرمقاله( مردم مطالبات و انتظارات دیگری 

دارند. واقعاً نمی دانم  این مطالبات و انتظارات 
چگونه و به چه دلیل در چنین مناظراتی دیده 
نمی شوند؟ نکته چهارم آنکه شرح و بسط مطالب 
و مسائل، نهایتاً می باید نتیجه بخش و منتج به 
یک دستاورد مهم برای مردم شود. در مناظره اخیر، 
چه دستاورد مهمی برای استان و حوزه انتخابیه 
مرکز استان مورد نظر بود؟ و چه به دست آمد؟ 
خالصه آن که چنین اقداماتی در صورت تشخیص 
ضرورت انجام آن، حرکت بر لبه شمشیر تیز و تیغ 
و حضور  امید  آن  ایست که یک طرف  برنده 
حداکثری و طرف دیگرش ناامید و دلسردی است.

من به نوبه خودم احساس می کنم حوزه انتخابیه 
ما نیازمند گفتمان های جدیدتر، مناسب تر، به روز 
تر، علمی تر، غیرسیاسی تر، دقیق تر، شفاف تر، بی 
تعارف تر و مردمی تر است تا امیدی به نجاتش از 

این وضعیت باقی بماند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(         
می
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خدمت شهردار عزیز و پلیس محترم 
راهور احتراما ما جمعی از اهالی خیابان 
جمهوری پیرو بازسازی و زیباسازی این 
خیابان به استحضار می رسانیم ورودی 
خیابان جمهوری 19 با توجه به تردد زیاد 
ماشین های باری و سواری، متأسفانه 
شاهد آن هستیم در هنگام ورود به این 
فرعی دچار مشکل می شوند و حتما 
باید با چند فرمان وارد این کوچه شوند 
که باعث ایجاد ترافیک در خیابان اصلی 
می شود. خواهشمندیم نسبت به رفع 
مشکل و طراحی مهندسی و اصولی هر 

چه سریعتر اقدام شود.
915...397
آوا چرا مسئولین فقط به همشهریان 
خود درباره ضایعات جمع کردن گیر 
میدن  ترجیح  رو  افاغنه  یعنی  میدن 
با آنها برخورد  نمی کنند  برای چی 
پشت  از  آقایان  متأسفیم  درضمن 
کنارپل  یه سری  بشن  بلند  میزشان 
بیابان  بزرگ پیامبراعظم )ص( بزنند 

جلوی انبارهاشان واقعا دردناکه.    
915...783

چرا قیمت یک پراید اینقدرگران شده چه 
کسی جوابگوست آیا این وسیله آدمکش 
هم جز تحریم است خواهشا بی لیاقتی 
خودتان را بگردن تحریم نیاندازید ماشینی 
که هیچ کشوری خریدار آن نیست چرا؟ 
 چون بجان مردم خود اهمیت می دهند
جان مردم از همه چیز برایشان مهمتر 

است  ولی  شما منافعتان.
991...046
باسالم وخسته نباشید خدمت شهردار و 
استاندار زحمتکش باید به عرض شما 
باتراکم  برسونم که جنوب شهرم هم 
بسیار باالی جمعیت منجمله خیابان های 
نارنج وپونه وامیرکبیر هم فاقدفضای سبز 
مناسب جهت نشستن و بازی کودکان 
هستش و باید با پارک توحید ویا معلم 

برویم واسه چند دقیقه بازی فرزندامان.
915...037
لطفا  شهردار  آقای  خدمت  سالم  با 
ورودی  ابتدای  دریابید  را  پارک وصال 
پارک  یک  ندارد  خوبی  منظره   شهر 
بی حال و خشک که پارک نیست نه آب 

دارد و نه سرویس بهداشتی.
915...360
حد  در  پرستار  خیابان  آسفالت 
حیان  جابربن  متری  بیست  فاصل 
اندازها  دست  آوینی،  شهید  بولوار  تا 
از  بعد  و  دارد  زیادی  ناهمواریهای  و 
حفاریهای متعدد، فقط لکه گیری شده 
که آن هم اصولی نبوده است. این معبر، 
زیادی  خودروهای  تردد  شاهد  روزانه 

است و نیاز به روکش آسفالت دارد.
یک شهروند
استاندار محبوب، شهردار عزیز از بذل 
توجه شما عزیزان به منطقه گردشگری 
بند دره که مدتهاست مورد بی مهری 
مسئولین پیشین قرارگرفته بودصمیمانه 
سپاسگزاریم باشدکه به همت واالی شما 
بزرگواران شاهد پیشرفت روزافزون این 

منطقه باشیم اجرکم عندا...
915...357

خدماتی  نیروهای  ما  سالم  باعرض 
آموزش و پرورش با حقوقی که دریافت 
میکنیم فقط و فقط میتوانیم یک وعده 
تهیه  خود  خانواده  برای  گرم  غذای 
 کنیم لذا از نهاد های حمایتی خواهش 
می کنیم ما را حمایت کنند تا شرمنده 

زن و بچه ها مون نباشیم.
991...421

سالم در سرمقاله چند روز پیش به قمار 
پرداختین ک متأسفانه بخاطر وضعیت 
بد اقتصادی کشور و فشار مضاعف به 
چندین  وسود  داللی  باز  هرچند  مردم 
برابری در خودرو آنقدر جذاب ک یک 
نفر چند میلیون پول میده شماره ملی 
میخره چندین میلیون میده ک ثبت نام 
کنن بعدش کمتر یک ماه دهها میلیون 
سود کند از این بازاری که در عدم نظارت 
بر خالف قمار که  نظارتی و  متولیان 

پنهان بسیار جذاب و آشکار.
922...151
ما چقدر باید برای یک مورد که بسیار 
پیگیری  و  تأکید  است  اهمیت  حائز 
آخر  زدن  پل  یا  میدان  یک  نماییم 
کارگران به جاده شکرآب مگرچقدرکار 
اون  باید  است  روشن  روز  مثل  دارد. 

منطقه زندگی کنید تا ما را درک کنید.
915...892
از مسئولین مساجد استان خواهشمندم 
هرکدام می توانند به ظلم و بی عدالتی 

هیئت امنای مسجد ... رسیدگی نمایند.
935...454

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آقای استاندار بخوانند

از طریق آوا سالم و پیامم را به آقای 
استاندار برسانید. جناب آقای معتمدیان 
استان  ادارات  از  یکی  کارمند  من 
هاست سال  که  کارشناسی   هستم 
 در این استان کارکرده و زیر و بم مسائل
اجرایی آن را می شناسم بی تعارف 
حتی عملکردتان را با استانداران قبلی 
نمی توانم در کنار هم تصور کنم چه 
برسد که قصد مقایسه آن را داشته 
ظرفیتی  سوزد  می  دلم  اما  باشم 
مدیرانی با  است  قرار  شما   مثل 
خود  مجموعه  مدیر  نظیر  کند  کار 
کنار  در  دویدن  توان  اصال  که  من 
و  اجرایی  ظرف  و  ندارد  رو  شما 
 توانمندی او قطره ای از پیگیری های
شما را هم نمی تواند در خود جای 
 دهد از دوستان علت این روال انتصاب
ابقاء مدیران را پرس و جو کردم  و 
انتصابات  در  استاندار  آقای  گفتند 
همین  به  و  اند  حساس  بسیار 
بر  سعی  و  کنند  نمی  اقدامی  دلیل 
دارند.  موجود  روال  همین  با  ادامه 
خراسان  شهروند  یک  باب  از 
امروز اگر  کنم  می  عرض   جنوبی 
تصمیم بگیرید با ایده آل هایتان در 
کنید  پیدا  مدیری  استان  و  بیرجند 
آن را نخواهید یافت چرا که عادت 
بد ما این است که بومیان خودمان 
را تخریب می کنیم و کسی را پیدا 
نخواهید کرد که به هر واسطه ای 
برچسب و انگی به او نزده باشند و 
دلیل اینکه ما همیشه صاحب مدیران 
غیر بومی بوده ایم هم همین است 
که جنگ و دعوا برای تخریب بومیان 
خودمان هیچ وقت کنار گذاشته نمی 
شود اما اینجا نقش شما و جسارت 
امور نمود  بقیه  و جرأت تان که در 
اینکه  و  است  زیاد  بسیار  کرده  پیدا 
تخریب  موج  بر  سوار  چقدر  شما 
اثر می گیرد  آن  از  و  ها می شوید 
خواهد  را  استان  آینده  موضوع  این 
در  استاندار هر کسی  آقای  ساخت. 
خودش  مصلحت  بر  بنا  استان  این 
کند می  درست  حاشیه  بقیه   برای 
و مهم این است که شما بر اساس 
 توانمندی های افراد کدام ها را انتخاب
 کنید و پای توانمندیشان بایستید تا 
 همراه شما برای توسعه استان کمک
 کنند . حاج آقای قرائتی یک موضوعی
شنیدن  که  کردند  می  تعریف  را 
برای  فعلی  موقعیت  در  آن 
تان  انتصابات  روال  و  شما 
ایشون  : نیست  لطف  از   خالی 
می گفتند اگر االن پیامبر اسالم هم 
بخواهد بیاد در کشور ایران استخدام 
خواهد  رد  گزینش  مرحله  در  بشود 
شد چرا که یکی از عموهایشان جزو 
فتنه گران بوده و مسلمان نیست خود 
پیامبر هم قبل از ورود اسالم مسلمان 
نبودند و این دالیل برای گزینش به 
 اندازه کافی هست که استخدام نشوند.
 امیدوارم آقای استاندار عزیز پس از بیش
 از یک سال حضور در استان به نوع
خصوص  در  سایرین  های  قضاوت 
 افراد و متأسفانه تخریب های متداول
در حوزه های اداری، توانمندی های 
و  استان  توانمند  گزینه  و  اشخاص 
همچنین لزوم تجدید نظر در حضور 
برخی مدیران  و نیاز به یک سری 
آینده  باشند که  جابجایی ها رسیده 
مدیریتی  صحیح  چیدمان  با  استان 
تضمین گردد. مردم قدردان زحماتتان 

هستند.پیروز و موفق باشید.
م . ک  از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

به  اصلح  کاندیدای  خصوص  در  سالم 
نظر من باید کاندیدا انقالبی باشد و پایبند 
 به اصول جامعه ما فقر و نداری را تحمل 
می کنیم اما سلطه سیاسی را نه و به نظر من 
نماینده نباید به مسائل اجرایی کاری داشته 
منافع سیاسی  در حوزه  فقط  باید  و  باشد 
کشور و قوانین کلی فکر کند نماینده ای 
که به اصول اعتقاد داشته باشد و به عبارت 
عامیانه خودمان اصولگرا باشد خوبی اش 
این است که به بهانه معیشت و زندگی مردم 
دیگر طرح های تحقیر آمیز را در مجلس 
تصویب نمی کند نماینده ای که از االن 
حرف های اقتصادی می زند معلوم است 

وظایف نمایندگی را اشتباه گرفته است.
ارسالی به تلگرام آوا
 من به عنوان یک شهروند به کسی رأی 
می دهم که بتواند با رایزنی نظر مسئولین را 
به سمت منطقه جلب کند و بودجه بگیرد  نه 
با نطق های سیاسی همون آب باریکه را هم 
قطع کند و فکر منافع مردمش را  هم نکند.
936 ... 770
روزنامه آوا به جای اینکه برای کاندیدای 
و  موارد  بزنی  مطلب  مردم  نظر  از  اصلح 
ادعاهای کاندیداها که مدعی اند اصلح اند 
را چاپ کن تا ببینیم این آقایون اصال چقدر 
به قوانین آشنایی دارند؟ چقدر به سازکارها 
 و نقش قوانین در آن آشنا هستند؟ اصال 
 تجربه ای که بتوان بر اساس آن چالش های
 قانونی را شناخت دارند ؟ از اینکه فقط حرف 
بزنند و مشکالت مردم را برایشان بازگو کنند 
که برای مردم نان و آب نمی شود مطالب آوا 

باید جای معرفی کاندیداها باشد.
ارسالی به تلگرام آوا
کاندیدای اصلح کسی است که توان رایزنی 
و  باشد  داشته  را  اش  منطقه  منافع  برای 
تسهیالت  و  بودجه  برای جوانانش  بتواند 
بگیرد حق دادنی نیست و گرفتنی است و 
دست مسئولین بدون نمایندگان به تنهایی 
صدا ندارد و باید نماینده ای جسور در این 

خصوص داشته باشیم. 
915 ... 280

کاندیدای اصلح از نگاه شما

دیپلم افتخار جشنواره رویش برای استان

صداوسیما- هنرمند استان در دومین جشنواره کشوری دستاورد ها و توانمندی های دانشجویی دانشگاه پیام نور در رشته تکنوازی ساز های ایرانی 
اول شد و دیپلم افتخار کسب کرد.  غفور محمدزاده از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائنات موفق شد در این جشنواره که در استان سمنان 

برگزار شد در محور تک نوازی ساز های ایرانی رتبه اول کشور را کسب و دیپلم افتخار بهترین نوازنده ساز های ایرانی را دریافت کند.

جدیدترین آرایش انتخاباتی استان
آرایش سیاسی فضای انتخاباتی استان 
و  سمت  تبلیغات  از  روز  چهارمین  در 
سوی دیگری به خود گرفت و با صدور 
و  طلبان  اصالح  از سوی  هایی  بیانیه 
اصولگرایان تکلیف بسیاری از معادالت 

سیاسیون مشخص شد. 

تعدد گزینه های نهایی
 اصولگرایان برای ۲ اسفند

به  موسوم  شورایی  در  اصولگرایان 
ای  بیانیه  در  انقالب  نیروهای  ائتالف 
کاندیداهای خود را مشخص کردند.  بر 
اساس این  بیانیه محمد علی تابعی، سید 
علی حسینی و حسین خسروی اسفزار 
در  حمایت  مورد  نامزدهای  عنوان  به 
حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف 
عنوان و نظر افضلی و مصطفی نخعی 
حوزه  برای  ائتالف  این  نامزدهای  نیز 
انتخابیه نهبندان و سربیشه خواهند بود.  
معرفی 2 کاندیدا در حوزه نهبندان در 
حالی صورت می گیرد که در این بیانیه 
بقیه کاندیداهای اصولگرا نیز تأییدیه خود 

را از این ائتالف دریافت نموده اند. 
نیز  زیرکوه  و  قاین  انتخابیه  حوزه  در 
این ائتالف به جمع بندی نهایی روی 
یک نفر نرسید و مهدی بصیری و سید 
مصطفی جاللی به عنوان منتخبین جمع 
فردوس،  حوزه  شدند.  معرفی  ائتالف 
تنها  اما  سرایان  و  بشرویه   طبس، 
اصولگرایان  ائتالف  که  بود  ای  حوزه 
توانست بر روی گزینه واحد تمرکز کند 
و طی بیانیه خود، مجید نصیرایی را برای 

این رقابت معرفی نمود. 

بی توجهی به بیانیه نهایی
منتشر  حالی  در  اصولگرایان   بیانیه 
می شود که تعداد زیادی از اعضای اولیه 

این ائتالف که بر اساس میثاق نامه آنها 
معرفی  و  بندی  از جمع  بود پس  قرار 
انصراف  منتخبین   به   نهایی  گزینه 
دهند، همچنان در حال تبلیغات و فعالیت 
هستند و شواهد حاکی از آن است که 
این ائتالف نیز نظیر آنچه در سایر استان 
های کشور اتفاق افتاده است نتوانسته 
وفاق الزم بین اعضای خود را ایجاد و 

در نهایت به گزینه واحد برسند. 

حمایت اصولگرایان از همه
فضای رسانه ای هم به این بیانیه واکنش 
خبری  کانال  یک  و  داد  نشان  هایی 
اصالح طلب در این خصوص نوشت: 
ائتالف نیروهای انقالب خراسان جنوبی 
)اصولگرایان( بیانیه عجیب وغریب صادر 
حوزه  بجز  ائتالف  این  و  است  کرده 
طبس وفردوس  به یک نفر نرسیده اند. 
در حوزه نهبندان وسربیشه تقریبا از همه 
کاندیداها حمایت کرده و در بیرجند هم 
فقط از دکتر مجیدی وحجت االسالم 
حسینی حمایت نکرده اند در قاین هم 
آصف  دکتر  از  فقط  زبانی  بی  زبان  با 
رضایی حمایت نکردند. این کانال خبری 
انتخابات  این  در  است:  آورده  ادامه  در 
در مرکز استان واکثر شهرستانها هیچ 
اصالح طلبی وجود ندارد ،اما اصولگرایان 
همچنان از ائتالف ناتوانند و بعید است 
ائتالف ظاهری هیچ  در صورت  حتی 
اقبالی به آنها شود و کاندیداهای مستقل 
احتماال شرایط  اصالح طلبان  نبود  در 

بهتری خواهند داشت. 

  اصالح طلب شناخته شده ای 
حاضر به نامزدی نشده است 

در نقطه مقابل اصالح طلبان نیز پس از 
بیانیه قبلی رئیس شورای سیاستگزاری 

نامزدی  از  حمایت  عدم  خصوص  در 
خاص دوباره بیانیه صادر کرد. در بخشی 
از این بیانیه آمده است: در اثر ردصالحیت 
گسترده و بی سابقه و یکجانبه بسیاری از 
نامزدهای شایسته و توانمند اصالح طلب 
عدم  دلیل  به  نیز  و  آنان،  تمامی  یا 
ثبت نام برخی از شایسته ترین فرزندان 
اصالح طلب انقالب،که سوابق درخشانی 
در دفاع مقدس و مدیریت های سطوح 
و در  داشته اند  انقالب  از  مختلف پس 
اثر ردصالحیت های نابجا و جناحی در 
دوره های قبل، این بار حاضر به قبول 
و  سیاسی  فعالین  اصرار  و  درخواست 
در  و  نشده  اصالح طلب  تشکل های 
انتخابات نامزد نشدند، متأسفانه امکان 
ارائه لیست نامزدهای مورد حمایت برای 
خراسان  استان  اصالح طلبان  شورای 
جنوبی وجود ندارد. شاهد این مدعا آن 
است که در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان 
و خوسف هیچ  اصالح طلب شاخص و 
در  نامزدی  به  حاضر  شناخته شده ای 
انتخابات نشده و در سه حوزه انتخابیه 
نامزدهای  اکثریت  نیز  استان  دیگر 

اصالح طلب ردصالحیت شده اند. 

از ارائه لیست  معذوریم
بر همین اساس، شورای اصالح طلبان 
تأکید  ضمن  جنوبی  خراسان  استان 
مجدد بر اهمیت و اصالت نهاد انتخابات 
و ضمن ابراز مجدد اعتماد کامل به خرد 
مردم  از  دعوت  ضمن  جامعه،  جمعی 
استان برای حضور در انتخابات  از ارائه 
لیست در سطح استان معذور است.   در 
ادامه این بیانیه تأکید شده است :  استفاده 
از نام و نماد شورای اصالح طلبان استان، 
ائتالف  مانند  مبهم  و  کلی  عناوین  یا 
اصالح طلبان و موارد مشابه مجاز و  مورد 

تأیید نخواهد بود.

حمایت ویژه  اصولگرایان
از نامزد اعتدال گرا

در اردوگاه اعتدال گرایان اما اوضاع کمی 
پیچیده تر رقم می خورد و گزینه حامی 
آماج  در  پیش  وقت  چند  تا  که  دولت 
حمالت رسانه ای جریان اصولگرا بوده 
فرآیند  شروع  با  و  دفعه  یک  به  است 
چرخشی  در  سال،  ابتدای  از  انتخابات 
اقبال این جریان  180 درجه ای مورد 
قرار گرفته است و این در حالی است که 
نامزد اصالح طلبان نیز در انتخابات سال 
94 تقریبا همین وضعیت را داشت. یک 
کانال خبری مرتبط با جریان کاندیداهای 
مستقل اما در تحلیلی انتخاباتی، صفحه 
جدیدی را باز و با طرح این موضوع که 
حمایت هدفمند جریان رسانه ای اصولگرا 
می تواند هشداری برای ایجاد شکست 
آرا در بین افراد فراجناحی، مستقل  و 
مردمی  باشد خواستار هوشیاری بیشتر 

نامزدهای این جریان شد. 

پدیده مستقلین  تندرو !
انتشار  از  پس  اما  مستقلین  ارودگاه 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  گسترده 
دعواهای  نداشتن  قبول  خصوص  در 
سیاسی جریانات اصالح طلب و اصولگرا 
و همچنین گفته های سردار سلیمانی و 
منش سیاست داخلی او افراد جدیدی را 
افرادی  در درون خود تجربه می کند. 
به  انتخابات  دوره های گذشته  در  که 
 شدت استقالل سیاسی را نهی و تقبیح 
می کردند این بار در کنار مستقلین با 
سابقه  خود را فراجناحی معرفی نموده اند 
و به امید رای آوری تابلوی سیاسی خود 
را برای مدت انتخابات کنار گذاشته اند.  

بسته انتخاباتی چهارمین  روز تبلیغات رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

بسم رب الشهدا
زنده نگه داشتن یاد شهیدان، باعث تداوم حركت انقالب است. امام خامنه اي )حفظه ا...(

حضرت آيت ا... عبادي نماينده محترم ولي فقيه در استان خراسان جنوبي و امام جمعه بيرجند- توليت 
محترم آستان قدس رضوي- مديرعامل محترم شركت كوير تاير- فرماندهي محترم سپاه انصارالرضا )ع( 
استان خراسان جنوبي- فرماندهي محترم تيپ مردم پايه سپاه انصار الرضا )ع( استان خراسان جنوبي- 
فرماندهي محترم نيروي انتظامي استان خراسان جنوبي- اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
خراسان جنوبي- اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي- بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان خراسان جنوبي- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان 
جنوبي- صدا و سيماي مركز خراسان جنوبي )شبكه خاوران(- شوراي اسالمي شهر بيرجند- اداره كل 
بيمه سالمت استان خراسان جنوبي- ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( استان خراسان جنوبي- سازمان 
تبليغات اسالمي استان خراسان جنوبي- ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان بيرجند- حوزه مقاومت 
بسيج حضرت ولي عصر )عج(- كميته امداد امام خميني )ره( منطقه دو شهرستان بيرجند- دارالشفاء امام 
حسين )ع( مجتمع مسجد امام حسين )ع( بيرجند- روزنامه آواي خراسان جنوبي- سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز شهري شهرداري بيرجند- سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري بيرجند- سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيرجند- سازمان انتقال خون استان خراسان جنوبي- دبيرخانه 
 كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان خراسان جنوبي- كانون تبليغات آبيرنگ - چاپ بنر صبا 

آقاي خراشادي زاده - چاپ پرتو آقاي چهاردهي و تمامي خيرين معزز مردمي
با اهداي سالم و تحيات الهي بر ارواح مطهر امام و شهدا و ضمن تبريك ايام ا... دهه فجر

 بدينوسيله از مساعدت و حمايت هاي مادي و معنوي شما بزرگواران در برگزاري با شكوه 

سومین یادواره شهداي پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتي )ره(
و 110 شهید محدوده مسجد امام حسین )علیه السالم( بیرجند

 در تاريخ 16 و 17 بهمن ماه، كمال تقدير و تشكر به عمل مي آيد. همچنين وظيفه داريم از حضور اميد 
آفرين و حماسي يكايك آحاد مردم شريف و انقالبي، خانواده هاي معزز شهدا و ايثارگران و تمامي بسيجيان 
سلحشور قدرداني نماييم. انشاءا... تجديد بيعت ملت عزيز و شهيد پرور با آرمان هاي امام و شهيدان، نااميدي 

دشمنان قسم خورده انقالب و تداوم خط و مرام اين اسطوره هاي پايداري را به دنبال خواهد داشت.

خادمان شهدا در ستاد برگزاري یادواره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره 1۳۹۸6۰۳۰۸۰۰1۰۰۴۰۴1- 1۳۹۸/1۰/۳۰ هيئت اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ياسر بنی اسدی فرزند محمد حسين 
به شماره شناسنامه 66  صادره از بيرجند و شماره ملی ۰65۳۳۰۹۴7۳ نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 11۳/۴۸ مترمربع 
قسمتی از پالک 1۳۹6- اصلی بخش ۲ بيرجند از محل مالكيت سهراب پسنديده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
 دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷   سند مالكيت صادر خواهد شد.  
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغييرات شركت تدبير ترابر خوسف )سهامی 
ملی  شناسه  و   ۴۹۹6 ثبت  شماره  به  خاص( 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   1۴۰۰۴7۸65۹۹
مديره مورخ 1۳۹۸/۰5/۲6 و به موجب نامه شماره 
۲7۴۳7/۳۳ مورخ 1۳۹۸/5/۳1- اداره كل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1- خانم ليلی قلندری گسك به 
شماره ملی 5۲۳۹7۳1۲۹۲ به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقای حسن رمضانی شيخ آباد به شماره ملی 
۰65۲۰۹۸۲۸۲ به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقای رضا محمدی به شماره ملی ۰65۲115۰71 
به سمت مدير عامل و منشی هيئت مديره و خانم 
 معصومه بهارشاهی به شماره ملی ۰65۰۴1۳۰۸۳ 
به سمت عضو اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. ۲-كليه اوراق و اسنادتعهدآور شركت 
از قبيل چك و سفته و همچنين كليه اوراق عادی و 
)مديرعامل(  محمدی  رضا  آقای  امضای  با   اداری 

به همراه مهرشركت معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )۷650۲6(

آگهی تغييرات شركت آريا انرژی كوير )سهامی خاص( به شماره ثبت 177۰ و شناسه ملی 1۰۳6۰۰۳۴۸5۰ 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1۳۹۸/۰۸/۲6 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقای عليرضا بهداد 
به شماره ملی ۰۰67۲۹1۲۴۴ به سمت رئيس هيئت مديره و آقای محمد هادی مهدی زاده به شماره ملی 
5۲۳۹۸۳۴717 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقای مجيد مهدی زاده به شماره ملی ۰651۸۳۴۸۲1 به 
سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گرديدند. ۲- كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت 
از قبيل چك و سفته و قراردادها با امضای آقای مجيد مهدی زاده )مديرعامل( و آقای عليرضا بهداد )رئيس هيئت 

مديره( به همراه مهرشركت معتبراست وكليه اوراق عادی با امضای مديرعامل و مهرشركت معتبرخواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۷65۸۸4(

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور 
فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل
 مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

صاحبان حرف و مشاغل )اشخاص حقیقی(ردیف

وكال۱

مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده۲

دفاتر اسناد رسمی۳

مشاوران امالک4

تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلو كبابی ها، كبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، 5
سفره خانه های سنتی و كافی شاپ ها، كترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، 
سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، 

جگركی ها، كته كبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

مراكز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، 6
مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها

نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری )به استثناء ماشین آالت راه سازی، ۷
ساختمانی و كشاورزی(

آرایشگاه های مردانه و زنانه۸

آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثناء مشمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های ۹
مستقیم و وارد كنندگان(

قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها۱0

میوه و تره بار فروشی های مستقر در میادین میوه و تره بار، بارفروشی های ۱۱
میوه و تره بار، میوه فروشی ها

مجموعه های فرهنگی و ورزشی۱۲

لوازم التحریر و نوشت افزار فروشی ها ۱۳
)به استثناء تولیدكنندگان و واردكنندگان(

بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و كافی نت ها۱4

دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشتركین تلفن همراه و ثابت و خدمات ۱5
پستی(، دفاتر خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس ۱0+ ، دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكی، پيراپزشكی، داروسازی و دامپزشكی كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی ، سازمان نظام پزشكی ايران و يا سازمان نظام پزشكی و سازمان دامپزشكی صادر می شود.

بهمن ماه 1۳۹۸ آخرین مهلت ثبت نام پایانه فروشگاهی )کارتخوان بانکی( در سامانه سازمان امور مالیاتی 
  www.tax.gov.ir کشور  به نشانی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی     مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵۲۶



موفقیت و انرژی

و اکنش

همهچیززمانمیبَرد

افراد بی صبر معموال کسانی هستند که اصرار 
دارند کارها در همان لحظه انجام شود و دوست 
ندارند وقت شان را هدر دهند. در مورد شادترین 
خاطرات تان فکر کنید. احتماال مواردی بوده اند که 
صبر شما نتیجه  مطلوبی داشته است، مانند زمانی 
که به طور مداوم برای رسیدن به هدفی تالش 
کردیدتقریبا هرچیز واقعا خوب در زندگی، مستلزم 
صرف وقت و فداکاری است. اگر بی صبر باشید، 
بیشتر احتمال دارد از روابط، اهداف و سایر چیزهایی 
که برای تان مهم اند، دست بکشید. شاید چیزهای 
خوب همیشه برای کسانی که صبور هستند و صبر 
می کنند، پیش نیایند، اما اکثر چیزهای خوبی که 

پیش می آیند، فورا اتفاق نمی افتند.

دستازخودخوریکردنبرداریم

پایان دادن به نشخوار افکار قدیمی، پیش داوری و 
پیش بینی فاجعه برای آینده، به زبان ساده است. اما 
با تمرین مستمر می توان الگوهای فکری منفی را 
محدود کرد. در ادامه با ۵ روش متوقف کردن این 

مشکل آشنا می شوید:
 - افکارتان را به چالش بکشید: همراه شدن با 
افکار منفی کار ساده ای است، پس پیش از آنکه 
به این نتیجه برسید که به خاطر بیمارشدن اخراج 
می شوید یا اگر فراموش کنید به موقع کرایه خانه 
را پرداخت کنید، بی خانمان می شوید، بدانید که 
افکارتان به احتمال زیاد به طرز مبالغه آمیزی منفی 
هستند. یاد بگیرید پیش از آنکه این افکار شما 
را دیوانه کنند، آنها را شناسایی کرده و اشتباهات 

فکری تان را با چیز دیگری جایگزین کنید.
- حواستان باشد چه زمانی زیاد فکر می کنید: 
هوشیاری نخستین گام پایان دادن به خود خوری 
است. به طرز فکرتان توجه کنید. وقتی متوجه 
می شوید دارید وقایع گذشته را بارها و بارها در 
ذهنتان بازپخش می کنید یا غصه چیزی را می 
خورید که از کنترل شما خارج است، بدانید که 

افکارتان کارایی ندارند.
- برای تامل و اندیشیدن، برنامه ریزی زمانی 
داشته باشید: دلواپسی برای مشکالت به مدت 
طوالنی، کارایی ندارد، اما کمی تامل می تواند 
کمک کننده باشد. فکرکردن به اینکه چگونه می 
توانید کار متفاوتی انجام دهید یا خطرهای احتمالی 
سر راه برنامه های خودتان را بشناسید و بدانید چه 
چیزهایی می توانند کمک کنند در آینده عملکرد 

بهتری داشته باشید.

آناناس گزینه مناسب برای نفخ است

 زمانی که موضوع نفخ مطرح می شود، آناناس
می تواند یکی از گزینه های موثر برای مقابله با 
این شرایط باشد. این میوه سرشار از بروملین است 
که این آنزیم به گوارش کارآمد پروتئین و همچنین 

تسکین دستگاه گوارش کمک می کند. بخش 
مرکزی آناناس بیشترین تراکم بروملین را داراست. 
از این رو، آناناس های رسیده انتخاب خوبی هستند 
زیرا بخش مرکزی آنها نرم است. همچنین، شما 

می توانید آناناس را به اسموتی استفاده کنید.

خواص درمانی میوه کاکتوس

میوه کاکتوس  سرشار از ترکیبات آنتی  اکسیدانی 
است.  آنتی اکسیدان ها سالح گیاه در برابر مقابله 
با شرایط سخت و طاقت فرسای محیطی است. 
وجود این ترکیبات در میوه کاکتوس اثر سم زدایی 

سلولی  آسیب  از  و  داشته  ضدالتهاب  و  قوی 
جلوگیری و از سوی دیگر با تقویت سیستم دفاعی، 
بدن را در برابر عفونت ها مقاوم تر می کند. این میوه 
مقوی دستگاه گوارش بوده و  مصرف آن برای 

بیماران کبدی با نظر پزشک مربوط مفید است.

خواص برگ و ساقه جعفری

برای رفع لکه ها و جوش های صورت دم کرده 
جعفری را روی پوست صورت بمالید.  برای روشن 
شدن رنگ پوست مقداری جعفری را در نیم لیتر 
آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و صبح و شب 

صورت خود را با آن بشویید بعد از یک هفته 
پوست صورت شما روشن می شود. دم کرده 
جعفری ضد تب است. دم کرده برگ جعفری 
برای بواسیر و سنگ کلیه مفید است. خوردن چای 

جعفری نیز به هضم غذا کمک می کند.

خواص زنیان برای الغری

عرق زنیان یکی از عرقیات گرم و موثر در هضم 
غذاست بنابراین با هضم بهتر غذا، مانع از انباشته 
شدن چربی در بدن می گردد. از خواص زنیان 
تقویت معده و معالجه سوء هاضمه های ناشی 

از ضعف و کمی نیرو است که به جذب بهتر و 
موثرتر مواد غذایی کمک کرده و مانع از بروز چاقی 
می شود.زنیان خاصیت مسهل بودن دارد، لذا باعث 
دفع سریع غذا و غیر قابل دسترس کردن غذا برای 

جذب بدن  و الغری بدن می شود. 

درمان عفونت ریه با عسل

برای ناراحتی ریوی، سرفه و گرفتگی صدا یک 
عدد پیاز را رنده نموده و پوره حاصل را در یک 
لیوان سرکه ریخته و مخلوط به دست آمده را 
صاف می کنند و با عسل مخلوط نموده و هر یک 

و نیم ساعت یک قاشق غذاخوری از آن مصرف 
نمایید. عسل در کشتن باکتری ها و میکروب ها 
تأثیر دارد البته بستگی به میزان عفونت شش ها 
دارد. همچنین  خاصیت ضدویروسی  دارد و قدرت 

دفاعی بدن را باال می برند.

از روغن هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، روغن هسته انگور است. این روغن از نظر بسیاری از 
کارشناسان تغذیه، خواص بسیار زیادی دارد و یک روغن مفید برای سالمتی بدن محسوب می شود. 
روغن هسته انگور، زرد مایل به سبز است و طعم مطبوعی دارد ولی تا زمانی که در روغن را باز نکنید، 
به این ویژگی ها پی نخواهید برد چون بسیاری از تولیدکنندگان، این روغن ها را در ظروفی می ریزند 
که معموال تیره رنگ هستند. روغن هسته انگور باید مانند سایر روغن ها در جایی قرار بگیرد که نور 
چندانی به آن نمی تابد، پس اگر به فروشگاهی رفتید که روغن های هسته انگور در معرض تابش نور 

آفتاب بودند از خرید چنین روغن هایی اجتناب کنید.

افرادی که به بادام زمینی حساسیت دارند، ممکن است بدنشان به شنبلیله نیز واکنش نشان دهد، 
بنابراین این اشخاص باید در مصرف شنبلیله احتیاط کنند. شنبلیله سطح قند خون را کاهش می دهد، 
استفاده از دوز های باالی این گیاه باعث افت شدید قند خون می شود، بنابراین مبتالیان به دیابت 
باید با فاصله از دارو های خود از شنبلیله استفاده کنند. تنفس پودر شنبلیله، آسم و عالئم آلرژی را در 
افراد ایجاد می کند، زنان باردار نیز باید از مصرف شنبلیله خودداری کنند. یک قاشق چای خوری تخم 
شنبلیله کوبیده را در یک قوری آب جوش بریزید و بگذارید ۳۰ دقیقه به خوبی َدم بکشد، می توانید به 

آن کمی لیمو ترش و عسل نیز اضافه کنید.

شنبلیلهنقشموثریدرکاهشقندخونداردخواصروغنهستهانگور

وقتی وارد اتاقی تمیز و مرتب می شوید احساس خوبی به 
شما دست می دهد و برعکس؛ وقتی وارد اتاقی بهم ریخته 
و نامرتب می شوید احساس ناخوشایندی خواهید داشت.  به 
همین علت تمیز و مرتب کردن خانه یا محل کار باید الویت 
 شما برای کمک به ُپر کردن اطراف تان از انرژی مثبت باشد.

موثرترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  معطر  گیاه  سوزاندن 
راههای دور کردن انرژی منفی از خانه است. این سنت 
کهن در نیاکان ما نیز بسیار رایج بوده است. معروف ترین 

گیاه برای دود کردن مریم گلی است. 

انرژی منفی برای اینکه باقی بماند نیاز به اشیاء و وسایل دارد 
برای همین باید دکور خانه را هر از چند گاهی تغییر دهید. 
حتی فقط تغییر چیدمان مبلمان کافیست تا انرژی منفی را 
دور کند. دست کم ماهی یک بار مبلمان را کمی حرکت 
دهید. البته تغییر چیدمان وسایل خانه بیشتر اوقات جای تان 
را بازتر می کند و احساس راحتی بیشتری نیز خواهید داشت. 
هوای تازه و نور آفتاب قابلیت شگفت انگیزی در پاکسازی 
دارند. انرژی قدرتمند طبیعت همیشه احساس خوبی به 
شما می دهد. پس اجازه دهید کمی نور خورشید و هوای 

تازه وارد فضای خانه شود؛ این هم یک راه ساده ی دیگر 
برای تقویت انرژی مثبت در خانه است. صبح زود، درها و 
پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه و نور آفتاب وارد خانه شده 

و انرژی های منفی خارج شود.
نمک دریا نیز راهی دیگر برای دفع انرژی منفی هم از خانه 
و هم از درون شماست. این باور وجود دارد که نمک دریا 
کمک می کند تا یون های منفی در هوا تولید شده و ارتعاشات 
مثبت ارسال شود. چند قاشق غذاخوری نمک دریا را به یک 

فنجان آب گرم اضافه کرده و کامال حل کنید.

بهترین راه های دور کردن انرژی منفی از محیط خانه 
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افقي:1- از آثار معروف شیخ 
نام هاي  از  محمود شبستري - 
گوشواره   - مردگان   -2 بلبل 
روایت   -۳ زبانزد  و  مشهور   -
کننده - کشوري در جنوب غربي 
آفریقا - زباندار بي زبان 4- هرگز 
نه عرب - پیوند دادن-  درخت 
زبان گنجشک -شعله آتش ۵- 
آسان شدن- اطاق قطار - تصدیق 
ضدتانک  موشک   -6 انگلیسي 
طبقه  هر   - آبرو  بي  و  بدنام   -
زمین 7- فوتبال آمریکایي-  هم 
فرود  پرسش 8-  کلمه  پیشه-  
لبنان-  سقف  آمدن - پایتخت 
فرو ریخته 9- مادر ترك - پیش 
  -1۰ ضعیف  و  الغر  نویس-  
موش خرما - عاقل و آگاه-  گل 
مفعولي-   نشانه    -11 نومیدي 
سست و بي بنیان - نوع مرغوبي 
از برنج که در شمال کشت مي 
شود 12-  بزرگ زادگان - درخت 
انگور- از آثار معروف محمود دولت 
آبادي - رفوزه 1۳-  جاي آفتابگیر 
- کامپیوتر-  پسر زکریا)ع( 14- از 
جنس آهن-  ورزش مفرح راکتي  
-پرنده حالل گوشت 1۵-  وکیل 

عمومي-  کرایه خانه
عمودي:1- یکي از سه خواهر 
قدیم  نام   - انگلیسي  نویسنده 
قندهار 2- زنهار خواستن - یکي 
از غالت - میل به غذا داشتن ۳- 
کابوس -خانم خانه دار-  عزادار و 
مات مزده - روش و طریقه 4- 
شکل گرد هندسي - گرفتنی از 
هوا! - صوت و نغمه-  حرف دهن 
کجي ۵-الفبای موسیقی - مشعل 
شکسته  را  نمازش  جوشکاري- 
میخواند 6- پارچه ابریشمي پرزدار 
- زن شوهرمرده - داروي بیهوشي 
7- اسباب خانه-  اهانت  -طرف 

مارتینا  فیلمي ساخته  راست 8- 
سکورسیزي-  گالبي-  ضروري 
9- الهه ازدواج نزد یونانیان - کم 
ارتفاع - بافتن 1۰-  برکنار کردن-  
ابزار   -رقعه 11-  دراز و طوالني 
- توزیع کننده  -شعله آتش 12-  
رود آرام - فرزند عرب - حرص 
و طمع - شهر پیامبر)ص( 1۳-  
نغمه خواب-  کشوري متشکل از 
جزایر-  حیاء و شرم 14-  بردش 
توان  و  قدرت   - است  معروف 
 - قسمتي از گل و درخت 1۵-
 - اردبیل  استان  شهرهاي  از 

اتحادیه کارگران 

جدولکلمات

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

یاد یاران

)شهیدمحمدرضاییزال،فردوس(: هشیار باشید تا در این دنیا هستید برای خودتان فضیلتی کسب کنید و با دستی پر از این دنیا هجرت کنید و از گناهان پاك باشید و به اخالق 
حسنه و خصال حمیده آراسته باشید و اخالص داشته و در همه حال به یاد خدا و آخرت باشید تا ان شا ا... رستگار شوید.

123456789101112131415
مایتلاتیرکسناس1
انشاتناکناهنپ2
کامشوگلافنیمی3
اریتکریاوحید4
رکومکشهیرهشا5
وصرباایلقویر6
نادهچولکامام7
یرسمییولگهلاژ8
متیاردیرگیمر9
ادورجاهمیلهف10
ننالانکیلاها11
فرگنیتااسران12
جاجززورهیسسید13
امنورتانمناکی14
راگزیهرپهنیموش15

یک شرکت راهسازی به یک آشپز جهت 
کار در نایبند طبس  نیازمند مي باشد. 

09155623441 یم
ند

ازم
نی

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

0915۸2541۷2 یم
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 
جوان( همراه با ماشین 405 یا سمند جهت امور 

 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.
یم 09152210۸59

ند
ازم

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

0915   866   8002 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 093۸0160۷۷9

بلوارفرودگاهسهراهصیادشیرازی
۰9۱۵۱۶۴۲۳۷۷-مهدیوسیلهکار

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

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

شرکت پخش هراز جهت توزیع
نیازمند به اجاره خودرو یخچالدار می باشد

یم تلفن هماهنگی: 0915۸6435۷۷
ند

ازم
نی

به یک نیروی آشپز یا کمک آشپز جهت 
کار در رستوران واقع در شمال شهر 
با بیمه نیازمندیم.     093۸430649۷ یم

ند
ازم

نی

دانشنامه پایان تحصیالت دوره 
کارشناسی رشته حقوق قضایی 
 به شماره 14۸۸131003۸5 به نام 

سید محمد علی شاه محمدی به شماره 
شناسنامه 9۷۷9 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

0991  1۷2  0510
یک شرکت ساختمانی

 تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است:
 1. نیروی دفتری مسلط به کامپیوتر

و سیستم حسابداری2. نگهبان کارگاه 
ساختمانی به صورت شبانه روزی

09365124261

یم
ند

ازم
نی

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

09151632150

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

تاسیس شرکت مدرن سازان مجلل )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/17 به شماره ثبت 6157 به شناسه 
ملی 14008973674 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، اجرا، مشاوره و نظارت بر کلیه پروژه های ساختمانی، راه سازی و 
تاسیساتی و ساختمانی از قبیل ساخت و ساز کلیه اماکن اعم از مسکونی و اداری و آموزشی و صنعتی و 
بهداشتی ، سازه های فلزی و بتنی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، کلیه خطوط انتقال اعم از فاضالب و گاز و سایر 
خطوط ، صادرات و واردات در رابطه با موضوع شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات 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، محله سجادشهر، کوچه 
)فرعی 15 خرداد( ، خیابان 15 خرداد ، پالک 296 ، طبقه اول کدپستی 9718935754 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 121 مورخ 1398/10/30 نزد 
بانک ملی شعبه نواب صفوی با کد 9019 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهره سورگی 
به شماره ملی 0652482988 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم راضیه رنجبر به 
شماره ملی 0652726941 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای سعید علی نژاد به شماره ملی 
0653150083 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان 
حق امضا : کیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای سعید علی نژاد )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان: آقای محمد رضا خیرخواه به شماره ملی 0640486967 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی و آقای محمد رضا دری مقدم به شماره ملی 0653115131 به سمت بازرس علی البدل 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 )۷6542۸(

برگ سبز خودروی سپند تیپ پی کی به 
شماره پالک 12۸ د 11 ایران 32 به نام 

قدسیه نوزادی به شماره ملی 0650020553 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد دی

قو
مف
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مادر  پور  ساداتی  فاطمه  مرحوم   *
در  دیشب  حکیمیان  مهدی  شهید 
سن ۸۷ سالگی به علت کهولت سن 
بشرویه درگذشت. شهید مهدی  در 
در  سالگی   ۱۷ سن  در  حکیمیان 
چهارم دی ۱۳۶۵ در عملیات کربالی 

۴ )شلمچه( به شهادت رسید.
از  احمر  هالل  جمعیت  رئیس   *
برگزاری دوره توان افزایی نجات ویژه 
۲۳ نفر از امدادگران و نجاتگران برادر 
و ۱۵ امداگر و نجاتگر خواهر خبر داد.

* مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی 
میزان  درصدی   ۷.۸ کاهش  از 
والدت ها در ۱۰ ماهه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته خبر داد
*معصومی، رئیس موسسه آموزش عالی 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز 
بیرجند از پذیرش بدون آزمون دانشجو 
کارشناسی و  کاردانی  دوره های  در 

 نیمسال دوم تحصیلی خبر داد.

اخبار کوتاه

مرمت و بهسازی ۴۰ واحد 
مسکن  محرومان 

۴۰واحد مسکن محرومان به همت جهادگران 
بسیج سازندگی استان در استان مرمت و بهسازی 
شد. به گزارش صداوسیما، هنری مسئول بسیج 
سازندگی استان گفت: در رزمایش گروه های 
شده  آغاز  فجر  دهه  ابتدای  از  که  جهادی 
۲۳گروه جهادی با شرکت ۲۸۰نفر از جهادگران 
کردند  مرمت  را  منازل  این  عمرانی  عرصه 
که برای مرمت آن از سوی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و خّیران کمکهایی جمع آوری شد.

کمبودامکانات  ورزشی
 در روستاهای خوسف 

خوسف  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  مهر- 
گفت: با وجود اینکه ۷۰ درصد از جمعیت این 
شهرستان در نقاط روستایی هستند، با کمبود 
امکانات ورزشی در این مناطق مواجه هستیم.
فاطمه چهکندی نژاد با بیان اینکه خوسف دارای 
۲۶ خانه ورزش روستایی و پنج سالن ورزشی 
است، اظهار کرد: با وجود بیش از ۲۰۰ روستا و 
آبادی دارای سکنه، بسیاری از روستاها امکانات 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  ندارد.  ورزشی 
خوسف بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت شهرستان در مناطق روستایی 
ساکن هستند، اجرای برنامه های ورزشی در این 

مناطق در اولویت است.

259 مقاله به همایش مهندسی 
معدن بیرجند رسید 

صداوسیما-  دبیر هشتمین همایش مهندسی 
معدن ایران در دانشگاه بیرجند گفت: بیش از ۲۸۰ 
مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که پس 
از داوری، ۲۵9 مقاله برای ارائه  در این همایش 
پذیرش شد و ۲۱ مقاله نیز مورد تأیید دبیرخانه 
کنفرانس قرار نگرفت. آریافر، با بیان اینکه تعداد 
مقاالت ارسال شده نسبت به همایش قبلی، 
افزایش دو و نیم برابری دارد، گفت: در کمیته 
علمی این همایش  ۷۵ عضو هیئت علمی از 
۲۱ دانشگاه معتبر کشور حضور دارند که نشان 
دهنده قوت علمی این همایش است. هشتمین 
همایش مهندسی معدن ایران  ۳۰ بهمن تا ۱ 
برگزار خواهد شد. بیرجند  اسفند در دانشگاه 

۸۰ نخل خرمای نهبندان
 در آتش سوخت 

صدا و سیما- آتش سوزی در نخلستان بندان 
موجب از بین رفتن ۸۰ نخل خرما کوچک و 
بزرگ در این روستا شد. معاون برنامه ریزی و 
امورعمرانی فرمانداری نهبندان گفت: عامل این 
حادثه بی توجهی مردم بود.صادقی افزود: در 
همین رابطه یک دستگاه خودروی آتش نشانی 
از مبدأ نهبندان برای اطفاء حریق به محل 
حادثه اعزام شد. وی گفت: روستای بندان از 
مناطق مرزی و دور افتاده از مرکز شهرستان 
است که سال هاست مشابه این حادثه آتش 
سوزی در نخلستان این روستا تکرار می شود 
و مجهز شدن دهیاری این روستا به خودروی 

مهار حریق از ضروریات است.

قطع ۸ ساعتی گاز برخی
 از مشترکان قاینات

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
و  گاز  تزریق  منظور  به  جنوبی  خراسان 
عملیات وصل گرم گاز مشترکین روستاهای 
جعفر آباد و شاهیک از توابع بخش مرکزی 
بهشتی  های  خیابان  و  قاینات  شهرستان 
حسین)ع( ۴،۲و۶  امام  های  خیابان  ۱۳و۱۵ 
شهر قاین روز دوشنبه 9۸/۱۱/۲۸ از ساعت 
۸ صبح به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد. 
روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکین 
واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم 
در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری 
از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی 
گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه مشکل 
مراتب را از طریق شماره تلفن ۱9۴ به امداد 
گاز اطالع دهند. وصل گاز این مناطق پس از 
پایان عملیات توسط امداد گاز شهرستان قاینات 

صورت خواهد پذیرفت.

نام فاطمه )س( بر 19۸ هزار بانوی استان 

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: حدود ۱9۸ هزار نفر در استان مفتخر به داشتن نام حضرت فاطمه زهرا )س( هستند. به گزارش صدا 
 و سیما، مهرآور با اشاره به این که نام های فاطمه و فاطمه زهرا در ده ماهه نخست امسال دارای بیشترین فراوانی نام در گروه دختران بوده افزود: 

از ابتدای امسال تا کنون قریب به ۸۵۰ دختر در خراسان جنوبی به نام های فاطمه، زهرا و فاطمه زهرا نامگذاری شده اند.

1۵۵ پرستار جدید می خواهیمافزایش ۵۵ میلیاردی بودجه شهرداری بیرجند

رئیس شورای شهر بیرجند گفت: بودجه پیشنهادی 
شهرداری بیرجند برای سال 99 حدود ۱۸۸ میلیارد 
سال  در  شهرداری  بودجه  اصل  و  است  تومان 
مهر،  گزارش  بود.  تومان  میلیارد   ۱۳۲ حدود   9۸
با  بیرجند  تقی زاده در جلسه شورای شهر  ابراهیم 
اشاره به اینکه باید الیجه بودجه شهرداری بیرجند 
طی کند،  را  خود  کار  روال  بیشتری  سرعت  با 
از  نیز  جاری  سال  بودجه  متمم  مسئله  اظهارکرد: 

موضوعات حائز اهمیت است.
تقی زاده ادامه  داد: بر اساس گفته متولیان امر در شهرداری 
۴۸ درصد بودجه شهرداری در سال 99 را بودجه جاری 

و ۵۲ درصد را نیز بودجه عمرانی تشکیل می دهد. وی با 
اشاره به متمم بودجه سال 9۸ ادامه داد: متمم بودجه سال 

9۸ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
از  برخی  به  اشاره  با  بیرجند  شهر  شورای  رئیس 
انتقادات اعضای شورای شهر بیرجند در زمینه معوقات 
ابتدای  در  گفت:  شهرداری  کارگران  اضافه کاری 
مدیریت شهرداری برخی از کارگران ۸-۷ ماه حقوق 
معوقه داشتند که االن پرداختی ها به روز شده است. در 
این جلسه موارد دیگری چون پروژه های در نظر گرفته 
شده در متمم بودجه سال 9۸ و برخی از پروژه های سال 

99 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
مراکز درمانی خراسان جنوبی به ۱۵۵ پرستار جدید نیاز 
دارند. سال گذشته قول جذب ۵۵ کمک پرستار داده 
شد که متاسفانه این وعده محقق نشد. به گزارش مهر، 
زهرا فرج زاده در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه افزود: 
پرستاران باید پیشگیری را در اولویت کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمانی خراسان جنوبی نیاز 
به ۱۵۵ نیروی پرستاری دارند، بیان کرد: در حال حاضر 
هزار و ۱9۷ پرستار، ۱۴۱ پرستار اتاق عمل و همچنین 
۱۱۸ پرستار هوشبری در مراکز درمانی خراسان جنوبی 
به بیماران و مردم استان خدمت رسانی می کنند.وی با 

تأکید بر اینکه در بخش های ویژه به دلیل کمبود پرستار 
با مشکالت عدیده ای روبه رو هستیم، گفت: مراقبت از 
پنج بیمار برای یک پرستار در بخش های خاص بسیار 
طاقت فرسا است که در این زمینه باید تدبیری بیندیشیم.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه با تمام این سختی های طاقت فرسا و مشکالت 
برخی  در  خراسان جنوبی  انسانی،  نیروی  زمینه  در 
از  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  ملی  شاخص های 
عنوان  به  اظهارکرد:  است،  باالتر  کشوری  میانگین 
مثال میانگین پرستاران آموزش دیده درسطح کشور ۵9 

درصد اما این آمار در خراسان جنوبی ۷۸ درصد است.

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از 
اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان طبس 
در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تقدیر 
کرد و گفت: مردم و گردشگران نیازمند امنیت 
در تمامی زمان ها و زمینه ها هستند. حجت 
المسلمین سید علیرضا عبادی  االسالم و 
در پیامی خطاب به سردار »مجید شجاع« 
فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: با عنایت 
به گزارش های دریافتی درخصوص اقدامات 
فرماندهی و پرسنل خدوم انتظامی شهرستان 

طبس در رابطه با پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی در جریان اتفاقات اخیر 
آن منطقه، از تالش های متعهدانه و ارزشی 
آن مجموعه قدردانی می کنیم. وی افزود: 
حضور  شاهد  اخیر  سال های  در  متأسفانه 
عده ای گردشگرنما به صورت هدفمند، به 
دنبال هنجارشکنی در مناطق مختلف این 

استان والیی و شهیدپرور بوده ایم.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان  
گفت: اقدامات بازدارنده در راستای جلوگیری 

از ولنگاری های فرهنگی - اجتماعی تنها نباید 
در ایام خاصی باشد، بلکه در تمام طول سال 
مورد مطالبه است؛ چرا که مردم و گردشگران 
نیازمند امنیت در تمام زمان ها و زمینه ها هستند. 
وی اظهار کرد: دشمنان به دنبال این هدف 
هستند که جامعه ی ما را به جامعه خواب آلوده 
و بی تفاوت تبدیل کنند تا جوان ما که نیروی 
مسائلی  سرگرم  است،  جامعه  این  محرک 
چون اعتیاد، مواد مخدر، موسیقی های حرام، 
فحشا و منکرات باشد و از رسیدن به مسائل 

و آرمان های اصلی انقالب اسالمی باز ماند.
بیان  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کرد: اقدامات پیشگیرانه فرماندهی انتظامی 
ورود  از  جلوگیری  برای  طبس  شهرستان 
گردشگرنماها قابل تقدیر است؛ زیرا گروهی که 
از آن طیف در روزهای اخیر وارد منطقه شدند 
رفتاری غیرقانونی و غیرشرعی داشته اند که در 
نتیجه منجر به وقوع جرم و اجرای حد شد. 
وی افزود: لذا از سایر مجموعه های نظارتی 
و فرهنگی نیز انتظار می رود که در راستای 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی به مسئولیت 
قانونی خود عمل کنند. آمران به معروف و 
ناهیان از منکر بهترین و بزرگترین مسئولیت 
عمل و اجرای فرائض دینی را بر عهده دارند. 
بنده برای شما دعا می کنم، انشاا... موفق باشید.

مردم و گردشگران نیازمند امنیت در همه زمینه ها هستند

خراسان  زیست  محیط  حفاطت  مدیرکل 
جنوبی گفت: برای کنترل بیماری طاعون 
دستگاه های  با  جلساتی  نشخوارکنندگان 
با  الزم  مکاتبات  و  کردیم  برگزار  مسئول 
شده  انجام  مرکزی  سازمان  و  استانداری 
است اما برای اینکه این بیماری ضرر زیادی 

به محیط زیست وارد نکند، نیازمند هم افزایی 
دستگاه ها هستیم. به گزارش ایسنا،  اکبری 
افزود: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
قابل انتقال به انسان نیست، اما امکان انتقال 
به دام های اهلی وجود دارد که نیاز است در 
این خصوص تعامل و هم افزایی صورت گیرد.

آزاد  مناطق  حیات وحش  کرد:  اظهار  وی 
درمعرض  سرایان  و  فردوس  شهرستان 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 
قرار گرفتند ودر حیات وحش درمان ممکن 
مهم  بسیار  پیشگیری  و  بوده  یا سخت  و 
است. وی خاطرنشان کرد: براساس توصیه 

دامپزشکی، اقداماتی انجام شد و زیستگاه هایی 
که درگیر بیماری بودند، رصد شدند. وی ادامه 
داد :متاسفانه بیماری های ویروسی در حیات 
وحش هیچ درمانی ندارند و راهکاری برای 
واکسیناسیون حیات وحش نیز وجود ندارد، 
تنها باید از طریق امحاء بهداشتی الشه ها، 

ضدعفونی آبشخورها، کاهش چراگاه مشترک 
دام های اهلی و حیات وحش و راهکارهای 
مشابه از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری کرد. 
به عالوه اینکه  تعداد آبشخور حیات وحش 
زیاد است و سرما و رطوبت موجب ماندگاری 

بیشتر ویروس می شود.

نیاز هم افزایی برای کنترل طاعون نشخوارکنندگان در استان 

آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  جانشین 
خراسان جنوبی گفت: دیروز مدرسه اشتغال 
شد.  افتتاح  درح  مهردشت  مرزی  روستای 
براساس تفاهم نامه منعقد شده بین سپاه و 
مدارس  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
بال استفاده و یا تعطیل شده برای راه اندازی 
کارگاه اشتغال در اختیار قرارگاه پیشرفت و 
فارس،  گزارش  به  آبادانی گذاشته می شود. 
مهدی هنری افزود: قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
درح  در شش دهستان  انصارالرضا)ع(  سپاه 
سربیشه، شوسف و میغان نهبندان، پترگان 
زیرکوه، منتظریه طبس و قهستان درمیان در 
پنج عرصه عمران، اشتغال، فرهنگ، سالمت 
و تعلیم و تربیت فعالیت می کند. به گفته وی 
یکی از برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی در 
حوزه اشتغال، تعلیم و تربیت، ایجاد کارگاه های 
اشتغال آموزش حین تولید در مدارس بوده 
موضوعات  آموزش  حین  دانش آموزان  که 

را  محل  بوم  بر  مبتنی  اشتغال  و  مهارتی 
آموزش می بینند. هنری با بیان اینکه از طریق 

قرارگاه تجهیزات کارگاه اشتغال تأمین شده و 
کارگاه تولید حین آموزش راه اندازی می شود، 

تصریح کرد: مطابق این طرح بعد از مدتی که 
افراد خودکفا شده و قادر به تأمین تجهیزات 

به صورت شخصی باشند مشاغل به صورت 
خانگی پیگیری و حمایت های الزم تا زمان به 

ثبات رسیدن مشاغل ادامه پیدا می کند. وی 
با اشاره به راه اندازی مدرسه اشتغال روستای 

مهردشت درح، عنوان کرد: این کارگاه خیاطی 
که به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 

استان در یک مدرسه قدیمی و بال استفاده 
روستا ایجاد شده ضمن بهسازی با کمک 
خیرین و گروه جهادی با چهار دستگاه چرخ 
خیاطی و لوازم جانبی مرتبط تجهیز شده است.
استان   وآبادانی  پیشرفت  قرارگاه  جانشین 
مطرح کرد: در زمینه بازار نیز با تفاهم انجام 
شده با مجمع خیرین مدرسه ساز تعداد ۲۰۰ 
دست لباس محلی برای دانش آموزان محروم 
از طریق خیرین هزینه تأمین شده و دوخت 
آن توسط کارگاه مهردشت انجام می شود.
هنری با اشاره به فعالیت های قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی سپاه استان طی یک سال اخیر، بیان 
کرد: طی یک سال گذشته در شش دهستان 
هدف قرارگاه تعداد یک هزار و ۴۵۰ دست 
لباس فرم مدارس توسط کارگاه های خیاطی 
ریالی  ارزش  به  قرارگاه  توسط  شده  ایجاد 
۱۰۲ میلیون تومان دوخته شده که هزینه آن 

توسط خیرین تأمین شده است.

آغاز کار مدرسه اشتغال در مرز

ت
ترن

:  این
س

بازدید 15۰۰ دانش آموز عک
از مناطق عملیاتی جنوب

صداوسیما- هزار و ۵۳۰ دانش آموز خراسان 
جنوبی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید 
کردند. مسئول سازمان بسیج دانش آموزی 
استان گفت: اردو های راهیان نور دانش آموزی 
از آبان تا آذر با اعزام ۷۴۰ دانش آموز پسر آغاز 
شد و در مرحله دوم با عزیمت ۷9۰ دانش 
 آموز دختر در بهمن به پایان رسید. سرهنگ 
عقیلی پور افزود: این دانش آموزان در مقطع 
متوسطه دوم تحصیل می کنند که در قالب 
۳۵ کاروان از مناطق عملیاتی طالئیه، شلمچه، 
اروندکنار، مسجدجامع خرمشهر، فتح المبین و 

معراج الشهداء در مدت ۵ روز بازدید کردند.

نامزدهایی که برای رأی 
سالم  می کنند

و  مدرس  فرحزاد،  االسالم  حجت   - ایرنا 
والدت  مراسم  در  علمیه  حوزه  پژوهشگر 
حضرت فاطمه )س( در حوزه علمیه سفیران 
و  نامزدها  این  امروز  گفت:  بیرجند  هدایت 
سالم  هرکسی  به  که  ببینید  را  نمایندگان 
می کنند تا رأی بیاورند و هیچ چیزی از این بدتر 
نیست هرچند نمایندگانی هم هستند که دنبال 
این موارد نیستند و مردم هم آنها را دوست دارند 
اما تعدادشان کم است. مسئول حوزه علمیه 
سفیران هدایت بیرجند هم گفت: این مدرسه 
9۵۰ سال قدمت داشته و عالمان بزرگی در 
این مدرسه تحصیل کردند. حجت االسالم و 
المسلمین عارفی افزود: سال ۱۳۸۵ وقتی از قم 
به ما پیشنهاد راه اندازی سفیران هدایت را دادند 
به محضر مقام معظم رهبری رسیدم و از ایشان 
اجازه گرفتم که معظم له فرمودند برای بیرجند 
واجب است. به گفته وی حدود ۲۰۰ طلبه در 
این مدرسه مشغول تحصیل هستند و بیش از 
۱۲۰ طلبه در سطح دو و ۷۰ نفر هم در سطح 
سه تحصیل می کنند. وی گفت: طالبی فاضل 
و کوشا داریم و سال قبل شاگرد اول همه 
مدارس سفیران هدایت در کشور از بیرجند بود.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4377 و شناسه ملی 10360058303 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش هیئت مدیره وبازرس و برابرگواهی بانکی شماره 972/2152/82 مورخ 1398/11/02 بانک کشاورزی شعبه بیرجند 
مبلغ 600000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید. لذا سرمایه شرکت ازمبلغ 601000000 ریال به مبلغ 1201000000 ریال افزایش یافت وماده 
مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 1201000000ریال منقسم به 120100 سهم 10000 ریالی بانام که کال نقدی می باشد . 2 - آدرس شعبه 
 داخلی شرکت به آدرس خراسان جنوبی، زیرکوه، روستا بمرود، خیابان اصلی، پالک0، طبقه همکف و کدپستی 9767147008 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید

 و آقای حسین رازقی بشماره ملی 6529951288 به عنوان مدیر شعبه تا تاریخ 1399/11/29 انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )765885(

آگهی تغییرات شرکت تدبیر ترابر خوسف )سهامی خاص( به شماره ثبت 4996 و شناسه ملی 14004786599 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/26 
وبه موجب نامه شماره 27437/33 مورخ 1398/5/31- اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رضا محمدی به شماره 
ملی 0652115071 و آقای حسن رمضانی شیخ آباد به شماره ملی 0652098282 و خانم لیلی قلندری گسک به شماره ملی 5239731292 و خانم معصومه بهارشاهی 
به شماره ملی 0650413083 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسین محمدی یوشو به شماره ملی 0652123503 به عنوان 
 بازرس اصلی و خانم فاطمه فرخی به شماره ملی 5239458782 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )765883(
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امام صادق عليه  السالم فرمودند:   

                    ال تََدْع قِياَم اللَّيِل، فإنَّ الَمغبوَن َمن ُغبَِن قِياَم اللَّيِل
شب زنده  دارى را فرو مگذار؛ زیرا  زیان رسيده ]واقعى[ كسى است كه شب زنده  دارى را از 

دست بدهد .
)معاني األخبار :ج۱، ص۳۴۲(

احتمال ریزش نرخ دالر 
در هفته جاری 

قیمت دالر هفته گذشته تا آستانه ۱۴ هزار تومان 
افزایش یافت و با نرخ ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان بسته 
شد. اما پیش بینی برخی کارشناسان این است 
احتمال ریزش نرخ دالر در هفته جاری وجود دارد.

آخرین وضعیت سهمیه 
بنزین نوروزی اعالم شد

 
زنگنه وزیرنفت درباره اینکه ماجرای بنزین نوروزی 
به کجا رسید، اظهار کرد: این موضوع را در دولت 
مطرح کردم و آقای رئیس جمهور دستور دادند 
پیشنهاد ها برای تعیین میزان تخصیص بنزین 
سهمیه ارائه شود. اگر این پیشنهاد ها بیاید، درباره 

آن تصمیم گیری می شود.

اطالعیه مهم تامین اجتماعی 
در خصوص صدور دفترچه جدید 

تأمین  سازمان  نویسی  نام  کل  مدیر  مهر- 
اجتماعی گفت: به منظور صیانت از منابع سازمان 
تعویض  زمان  در  از سوءاستفاده ها،  ممانعت  و 
دفترچه درمانی، نسخه های موجود در دفترچه 

قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود.

طال تا پایان سال چه می شود؟

نظر  به  پیش بینی کرد:  اتحادیه طال   رئیس   
می رسد قیمت طال و سکه تا پایان سال با همین 

سرعت کم به سمت افزایش در حرکت باشد.

تاثیر مدیریت بر نوسانات بازار ارز 

ایبنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
اینکه بازار ارز در مدیریت جدید دوره پایدار و خوبی 
را طی می کند، بیان کرد: مدیریت صحیح توانسته 

نوسانات را به حداقل ممکن برساند.

معضلی به نام 
سیم کارت های بدون هویت 

مجازی  فضای  معاونت  سرپرست  تسنیم- 
از مشکالت جدی  دادستانی کل کشور یکی 
در سایت های فروش خودرو را عدم احرار هویت 
بدون  سیم کارت های  از  استفاده  و  مشتریان 
هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح 
خلیج برای هر تماس خود از یک سیم کارت 

بی هویت استفاده می کرد!

روحانی: در انتخاب وزیر زن دست 
رئیس جمهور را باز بگذارید

روحانی رئیس جمهور گفت: اولین مسئله مهم 
دادن فرصت برابر و فضای رقابت سالم در جامعه 
برای زنان جامعه است، در انتخاب وزیر زن دست 

رئیس جمهور را باز بگذارید.

صادقی: مجلس مرده دردی از 
دردهای جامعه دوا نمی  کند 

محمود صادقی اظهار کرد: یک مجلس مرده 
دردی از دردهای جامعه دوا نمی  کند، در حالی 
که یک مجلس پویا و زنده می تواند جزو ارکان 

نظام و حکمرانی شود.

جنیدی: »FATF« از حوزه 
اختیارات دولت خارج شده است

 
لعیا جنیدی با تاکید براینکه دولت تمام تالشش 
را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست 
سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته 
است، گفت: »اکنون همه چیز از حوزه اختیارات 
انتظار  چشم  باید  و  شده  است  خارج  دولت 

تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.«

وکیلی: اگر من و مطهری نبودیم 
شبکه های اجتماعی بسته می شد

محمدعلی وکیلی  گفت: سالی سه بار طرحی برای 
بستن شبکه های مجازی به کمیسیون فرهنگی 
می آمد که اگر من و آقای مطهری نبودیم، این 

شبکه ها تا حاال بسته شده بود.

عارف: بار دیگر سمت و سوی نظام را 
صندوق های رأی مشخص خواهد کرد

عارف گفت: جمعه یکی از رویدادهای مهم سال 
جاری رقم خواهد خورد که مردم وفاداری خود را 
به انقالب نشان می دهند و بار دیگر سمت و سوی 
نظام را صندوق های رای مشخص خواهد کرد.

میرسلیم: دولت تخلف کند
 افشاگری می کنم

میرسلیم عضو فهرست شورای ائتالف نیروهای 
انقالب با بیان اینکه رئیس جمهور باید جایگاه 
نکند،گفت:  سوءاستفاده  و  کند  حفظ  را  مردم 
اگر ببینم دولت در جریان انتخابات خالف عمل 

می کند، تخلفات را افشا می کنم. 

 سروری: لیست ائتالف اصولگرایان 
 به دنبال پایان رانت خواری است

پرویز سروری دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب 
با بیان اینکه لیست ایران سربلند به دنبال پایانی بر 
رانت خواری و آغازی بر شفافیت در همه عرصه ها 
است، گفت: مجلس یازدهم باید پاسخگو بوده و 

دولت را در ریل قانون قرار دهد.

تاب آورِی مّلِت ایران برای 
ناظران حیرت انگیز است

با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
از  یکی  امروز  کردند:  نشان  خاطر  مداحان 
نیازهای اساسی کشور مجهز شدن جوانان 
به سالح های جنگ نرم است که عبارتند از 
ارتقاء و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی 
جوانان و شناخت صحیح از معارف فاطمی و 
معارف اهل بیت علیهم السالم.ایشان با تأکید 
بر اینکه مجهز شدن به چنین سالحی موجب 
مصونیت جامعه و نظام اسالمی خواهد شد، 
گفتند: در چنین شرایط سختی، همه، حضور 
ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و 
قبل از آن در تشییع سردار سلیمانی دیدند و 
این تاب آوری واقعا حیرت انگیز است.ایشان 
تأکید کردند: اگر در روزهای اول انقالب گفته 
می شد که ایران از لحاظ رتبه علمی و فناوری 
و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای به مرحله 
کنونی می رسد، کسی باور نمی کرد اما ملت 
قدرتی  هیچ  از  و  کرد  توکل  خدا  به  ایران 
 نهراسید و توانست به این مرحله از پیشرفت ها 

دست یابد.

شده اند  مدعی  آمریکایی  مقام های 
آمریکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان 
اخیر  تحلیل های  از  یکی  در  )سیا( 
خود به این جمع بندی رسیده که فشار 
تحریم ها ایران را به گفت وگو با آمریکا 

نزدیک تر نکرده است.
اطالعات  سازمان  از  جدید  تحلیلی 
که  است  حاکی  آمریکا  مرکزی 
گفتگوی  به  تحریم ها  علیرغم  ایران 
خود  هسته ای  برنامه  سر  بر  مستقیم 
را  خبر  این  است.  نشده  نزدیک 
»نیویورک تایمز«  آمریکایی  روزنامه 
برخی  از  نقل  به  پنجشنبه  روز 
ارزیابی  از  که  آمریکایی  مقام های 
سیا مطلع هستند گزارش داده است. 
این  از  بخشی  در  نیویورک تایمز 

دونالد  تصمیم  شده  مدعی  گزارش 
برای  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ، 
»قاسم  سردار  ترور  مجوز  صدور 
نیروی  شهید  فرمانده  سلیمانی«، 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کاهش  به  آینده  در  است  ممکن 
شود.این  منجر  ایران«  »ستیزه جویی 
است:  آورده  ادامه  در  سپس  روزنامه 
مقام های  که  آن طور  حال،  این  »با 
مطلع می گویند سیا به این جمع بندی 
برای  آنکه  علیرغم  ایران  که  رسیده 
فعالیت های  مالی  تأمین  ادامه 
تحریم های  دوران  در  نظامی اش 
ظاهراً  دارد  قرار  فشار  تحت  آمریکا 
سر  بر  مستقیم  گفتگوهای  به  اصاًل 
نشده  نزدیک  خود  هسته ای  برنامه 

هنوز  آمریکایی  مقام های  است.« 
فشار  »کارزار  به  موسوم  سیاست  از 
حمایت  ایران  علیه  حداکثری« 
نیویورک تایمز  حال،  این  با  می کنند. 
در  که  کرده  اشاره  شکاف هایی  به 
ائتالف ضد ایرانی آمریکا ایجاد شده 
شکاف،  این  مصادیق  از  یکی  است. 
دیداری است که اواخر سپتامبر سال 
گذشته میالدی میان مقام های ایرانی 
کاهش  برای  عربی  متحده  امارات  و 
تنش میان دو طرف برگزار شده است.

گفتگوهای محرمانه ایران و امارات
»اما  است:  نوشته  نیویورک تایمز 
شکاف های پدیدار شده در ائئالف ضد 
ایرانی به رهبری آمریکا که گفتگوهای 

محرمانه میان مقام های ایران و امارات 
احتمال  است،  آن  مصادیق  از  یکی 
شکلی  به  خاورمیانه،  ساختار  بازآرایی 
ترامپ  فقط  نه  خواست  دیرباز  از  که 
بلکه خواست سران کشورهای عربی 
نتانیاهو،  بنیامین  و  فارس  خلیج  در 
کمرنگ  را  بوده  اسرائیل  نخست وزیر 

می کند.

سیا: ایران علیرغم تحریم ها میلی به گفتگو با آمریکا ندارد

انجمن  دبیر  نعمت بخش،  احمد 
علت  با  رابطه  در  ایران  خودروسازان 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو پس از 
روند صعودی اخیر گفت: اینکه قیمت ها 
تصمیم  دلیل  به  عمدتا  کاهشی اند، 
گرفته شده در بودجه ۱۳۹۹ است که 
فروش  و  خرید  برای  شده  پیش بینی 
خودرو مالیات اخذ شود. چند ماه است 

خودرو  خرید  برای  سرمایه گذاران  که 
متوجه  که  اکنون  و  آورده اند  هجوم 
شده اند ممکن است دولت مالیات کالنی 
از آن ها دریافت کند، نگران شده و در 
نتیجه خودروهای در انبار ذخیره شده را 

به بازار عرضه کرده اند.
وی ادامه داد: همزمان با این موضوع، 
با عرضه روزانه بیش از ۲۰۰۰ دستگاه 

هر یک از خودروسازان بزرگ به بازار، 
همان  البته  شده اند.  کاهشی  قیمت ها 
طور که پیش از این نیز پیشنهاد داده ایم، 
بهترین راه این است که قیمت ها تک 
نرخی شود تا رانت از بین برود. زمانی 
که حجم نقدینگی و اختالف قیمت ۲۵ 
و  کارخانه  قیمت درب  میلیونی  تا ۶۰ 
بازار زمینه های ایجاد تقاضای کاذب و 

سوداگرانه را به شدت افزایش داده که 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  جذابیت  سبب 
داللی  در این بازار می شود.نعمت بخش 
خاطرنشان کرد: تنها راه این است که 
خودرو در حاشیه بازار فروخته شود؛ یعنی 
در موقع فروش، قیمت اعالم نشود و 
در زمان تحویل، قیمت خودرو به نرخ 

حاشیه بازار تعیین شود.

فرار دالالن خودرو با مطرح شدن مالیات

قابـل توجـه 
همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
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سرکار خانم خیرآبادی
را  وارده  مصیبت  فراوان  اندوه  و  غم  با 
خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده،از درگاه باریتعالی رحمت الهی 
برای آن مرحومه و صبر و اجر برای شما و 

سایر بازماندگان طلب می نماییم.

همکاران تان 
در روزنامه آوای خراسان جنوبی

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش های ماشینی 

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

روزهای شنبه و یکشنبه جاری
 فروش تعداد 200 تخته فرش 

ماشینی دست دوم در طرح و 
رنگ های متنوع )درحد نو(

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  علی زارع

دنیـای  فرش

فروش مغازه ساندویچی با 
موقعیت عالی 09155612892 


