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پس از حماسه

انتخابات  دوره  یازدهمین  پرونده 
مجلس شورای اسالمی در استان 
خراسان جنوبی هم بسته شد. پیروز 
میدان، عالوه بر نامزدهایی که تفکر 
و نگاه شان توسط اکثریت مردم 
مورد توجه قرار گرفت، شهروندان 
شریفی بودند که به پای صندوق 
های رأی آمدند و به تمّنای تبلیغاتی 
دشمن برای مشارکت حداقلی، »نه« 
 گفتند. رسانه های استان و  روزنامه
 آوای خراسان جنوبی به عنوان یک
 رسانه مردمی و مستقل، از همان آغاز
5بسته حمایتی سبز شهردار بیرجند 2ایزدخواه ، جوان بیرجندی از لیست تهران وارد مجلس شد2سد مرزی مقابل کرونا ویروس فرآیند انتخابات  ...  مشروح در صفحه 2

منتخبان   بهارستان
حسین خسروی اسفزار  از حوزه بیرجند ، درمیان و خوسف ، سلمان اسحاقی از حوزه قاینات و زیرکوه ، مجید نصیرایی از حوزه  فردوس،

 طبس، سرایان و بشرویه و مصطفی نخعی از حوزه نهبندان و سربیشه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی شدند

پیام قدردانی نماینده ولی فقیه
در استان از حضور پرشور مردم

در یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی

نماینده  دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند، متن پیام قدردانی حجت االسالم 
و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی 
جهت حضور حماسی مردم در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به 
شرح زیر می باشد: مردم شریف، مومن، 
والیی، بصیر، فهیم و انقالبی خراسان جنوبی شما با حضور حماسی خود 
در دوم اسفند ماه ۹۸ در پای صندوق های رأی، برگ زرین دیگری 
بر سابقه پر افتخار خراسان جنوبی در حمایت از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و تبعیت از والیت فقیه افزودید و قلب امام زمان )عج( و 
نایب عزیزش حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( را شاد کردید و نشان 
دادید که از خون شهدای انقالب اسالمی و محور مقاومت و سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و یاران باوفایش پاسداری می کنید. هر برگ رأی شما 
تیری بر قلب سیاه استکبار جهانی و صهیونیزم و در رأس آن آمریکای 
جهان خوار بود، شما به وظیفه  خود عمل نمودید و امید است با کمک و 
توفیق الهی و با توجهات حضرت بقیه ا...  ارواحنافداه مجلس یازدهم با 
احساس بار مسئولیت دینی و انقالبی خود، به پیشرفت روزافزون کشور و 
عزت ملی و شاداب تر کردن جمهوری اسالمی نائل گردد و این اعتماد و 
اعتبار را حفظ و بلکه مضاعف کند. اینجانب خاضعانه و با همه  وجود خداوند 
حکیم و عزیز را سپاس می گویم و از شما مردم بزرگوار عمیقاً تشکر می 
کنم که به توفیق الهی و با عزم راسخ خود چنین صحنه  باشکوهی را رقم 

زدید و اتحاد ملی را به نمایش درآوردید. سالمت و سرافراز باشید.
سید علیرضا عبادی - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

 و امام جمعه بیرجند - ۳ اسفندماه ۹۸

نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس با مشارکت بیش از 60 درصد مشخص شدند

اطالعیــه
شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند جهت 

 شناسایی متقاضیان همکاری در پایگاه های اورژانس استان و پرستار در بیمارستان های
کاردانی  های  رشته  در  شرایط  واجد  افراد  سالمت(،  تحول  )طرح  تابعه  واحدهای 
نیاز  نام و در صورت  را ثبت   و کارشناسی فوریت های پزشکی و کارشناسی پرستاری 
بکارگیری نمایند. لذا بدینوسیله متقاضیان مذکور می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 

ثبت نام به آدرس: mrd.bums.ac.ir قسمت جذب نیرو مراجعه و اقدام نمایند. 
ثبت نام در سایت مذکور صرفا جهت شناسایی متقاضیان بوده و هیچ گونه تعهد بکارگیری 
ایجاد نمی نماید و شرکت های طرف قرارداد پس از اخذ مجوزهای الزم و در صورت نیاز 
می توانند از بین متقاضیان فوق پس از طی مراحل قانونی اقدام به بکارگیری نمایند. بدیهی 

است اولویت بکارگیری افراد با داوطلبان بومی خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 
جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان روز چهارشنبه 98/12/14 راس 
 ساعت16:00 در محل سالن  کیان برگزار می شود. لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل 

می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره  2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

3- تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی اعضای جدید و حق عضویت ساالنه اعضای سازمان
4- انتخاب بازرسان قانونی 5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

برادر گرامی جناب آقای حسین خسروی اسفزار
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف

برادر گرامی جناب آقای مصطفی نخعی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های نهبندان  و سربیشه

برادر گرامی جناب آقای سلمان اسحاقی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های قاینات و زیرکوه

برادر گرامی جناب آقای مجید  نصیرایی
نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه

انتخاب ارزشمند شما بزرگواران را در 

انتخابات حماسی دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی
 تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم. 

بی تردید خدمتگزاری به هم استانی های عزیز به ویژه کشاورزان سخت کوش، فرصت 
مغتنمی است که امیدواریم با نگاه مدبرانه، هم مشمول لطف حق تعالی قرار گیرید
 و هم اسباب رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم سازید که آنچه باعث سرافرازی

 و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از
 توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب  آقای سید محمد رضا علیزاده
دبیرمحترم اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع معادن وکشاورزی بیرجند

با کمال مسرت، انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت
دبیر هیئت شورای تخصصی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق روز افزون  شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند
 یگانه قادر هستی بخش آرزو دارم.

سید محمدحسین زینلی
  مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای سلمان اسحاقی
موفقیت جناب عالی را به عنوان 

منتخب مردم شریف شهرستان های زیرکوه و قائنات
 در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت دارم.
امید است در سایه رهنمودهای مقام عظمای والیت همواره درخدمت 

به امت اسالمی و میهن عزیز موفق باشید.
حبیب خلیلی فر

سرکـار خانـم دالوریـان
مدیر محترم کانون زبان ایران استان خراسان جنوبی

با تقدیم نیکوترین تحیات ، یزدان پاک را شاکریم که با عنایات خود برگی دیگر بر افتخارات 
و شایستگی های شما افزوده است. با کمال مسرت و افتخار انتخاب شایسته شما را به عنوان

 مدیر پیشکسوت و نماینده کانون زبان ایران در دریافت گواهی » قدمت و ثبت در 
خاطرات جمعی « که از سوی کمیسیون ملی یونسکو به این مجموعه اهدا گردید
 تبریک و تهنیت عرض نموده و امید آن داریم همان گونه که تا کنون در پیشبرد اهداف و 
 نوسعه و گسترش این مجموعه موفق بوده اید در آینده نیز توفیق حق رفیق طریق تان باشد.

کارکنان و مدرسان کانون زبان ایران - خراسان جنوبی

خاندان محترم رضوی
مصیبت درگذشت 

مرحومه زهرا کیانی
 )همسر مرحوم سید ابوالفضل رضوی(

 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده
 از درگاه باریتعالی صبر و اجر برای شما و رحمت 

الهی برای آن مرحومه طلب می نماییم.

شرکت سامان میهن

سفره خانه و غذای سنتی با تمامی 
تجهیزات به فروش می رسد.

۰۹۳۹۰۵۹۱۳۰۷

تعدادی راننده با خودرو نیازمندیم.
 ساعت کاری و کمیسیون پایین = درآمد باال

آژانس پارک        ۰۹۳6۵6۱۳۵۳6

همکار ارجمند جناب آقای بهداد
درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم 
از درگاه خداوند متعال برای آن  تسلیت عرض می نماییم، 
مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.

ما را در غم خود شریک بدانید  

اعضا و هیئت مدیره اتحادیه پوشاک

 

 

 

راه گفت وگوی برجام 
را با  اتحادیه اروپا نبسته ایم
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پس از حماسه

* هرم پور

پرونده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در استان خراسان جنوبی هم بسته شد. 
پیروز میدان، عالوه بر نامزدهایی که تفکر و نگاه 
شان توسط اکثریت مردم مورد توجه قرار گرفت، 
شهروندان شریفی بودند که به پای صندوق 
های رأی آمدند و به تمّنای تبلیغاتی دشمن 
برای مشارکت حداقلی، »نه« گفتند. رسانه های 
استان و  روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان 
یک رسانه مردمی و مستقل، از همان آغاز 
فرآیند انتخابات، سه وظیفه مهم را به عنوان 
اصول فعالیت خود در انتخابات امسال مدنظر 
قرار داد. سه اصلی که علیرغم علقه ها و عالقه 
های شخصی، به هیچ عنوان در فرآیند انتخابات 
و در رویکرد حساس روزنامه زیر پا گذاشته نشد. 
این  سه اصل مهم عبارت بودند از؛ تالش برای 
معرفی نامزدهای محترم در شرایط برابر، تالش 
در راستای کمک و اطالع رسانی در جریان 
فعالیت های ستاد انتخابات استان و تالش 
برای شکل گیری حماسه حضور حداکثری.  در 
همه این عرصه های مهم، برنامه ریزی، تفکر، 
تدوین طرح و فعالیت مستمر انجام گرفت و 
نامزدهای  رضایت مخاطبین عزیز و  عموماً 
گرامی و دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات 
را به دنبال داشت. روزنامه شرایط برابری را برای 
تبلیغ ایجاد کرد و با اطالع رسانی های مکرر 
و درخواست های متعدد، فضا را برای استفاده  
همه نامزدها از شرایط برابر و امکان مطرح شدن 
و تبلیغ فراهم نمود. اینک روزنامه آوای خراسان 
جنوبی مفتخر است در فضای سالم تبلیغات 
انتخاباتی، ضمن احترام به قانون، له یا علیه 
هیچ نامزدی مطلب نوشته و یا ایجاد حساسیت 
و تحریک نکرده است، چه بسا نقش روزنامه در 
ایجاد حماسه حضور حداکثری که با رتبه بسیار 
خوب در کل کشور مایه مباهات و افتخار همه ما 
شد، اگر بیشتر از سایر رسانه های جمعی نباشد، 
کمتر نخواهد بود. در مربع چهار ضلعی انتخابات 
که مردم، نامزدهای محترم، ستاد انتخابات و 
رسانه ها حضور داشتند؛ همه موفق ظاهر شدند 
و به همه باید خدا قوتی اساسی گفت. به ویژه 
از استاندار عزیز و فرمانداران وی و نیروهای 
انتظامی و نظامی و امنیتی که در حفظ و صیانت 
از آرا نقش پررنگی داشتند، باید قدردانی کرد.  به 
منتخبین عزیز و گرامی نیز باید تبریک گفت 

و چند نکته مهم را در این راستا یادآوری کرد:
1 -  نمایندگان جدید از هر جریان فکری که 
باشند، نماینده همه مردم هستند نه طیف، گروه، 
جریان یا خط فکری خاصی. رسانه ها و  رسانه 
مکتوبی مثل روزنامه آوای خراسان جنوبی، در 
مرحله اول وظیفه حمایت از این نمایندگان را 
دارد و در مرحله دوم، همچون گذشته، رسالت 
طرح  و  خواهی  پاسخ  و  گری  مطالبه  مهم 
انتظارات مردم بر اساس شعارهای منتخب این 
ملت و پیگیری آن را برعهده خواهد داشت. 
واقعیت آن است که اغلب منتخبین، نماینده 
تفکر خود هستند و جوابگوی آن هم خواهند 
بود لذا بر این اساس خود را به هیچ عنوان وامدار 
فرد، جریان، گروه و ارگان یا نهاد خاصی نمی 
دانند و نخواهند دانست و قطعاً با در پیش گرفتن 
رویه مستقل، به افزایش سرمایه اعتماد اجتماعی 

استان کمک خواهند کرد.)ادامه  در ستون مقابل(  
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ایزدخواه ، جوان بیرجندی از لیست تهران وارد مجلس شد

جم- براساس آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسالمی در تهران، دکتر روح ا... ایزدخواه که مورد حمایت فهرست اصولگرایان و حتی 
عدالتخواهان بود، توانست جزو سی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی باشد.گفتنی است ایزدخواه یکی از نخبگان استان است که سابقا از 
حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف نیز کاندیدا شده بود. حال با حضور وی در مجلس،  مردم استان نماینده دیگری نیز در مجلس خواهند داشت.

رجب زاده -  کرونا ویروس ، این روزها در 
کانون توجه همه است. پزشکان ، پیشگیری 
را موثر ترین روش مقابله با این ویروس می 
دانند اما استرس و هراس می تواند به روند 
کند. حساسیت  وارد  آسیب  هم  پیشگری 
های منطقی بهداشتی و درمانی برای ایجاد 
وضعیتی امن نیاز این شرایط است و دنبال 
کردن اخبار غیر موثق ، نتیجه ای جز ترس 
بیشتر، زمینه ایجاد کردن برای سودجویان و 
ازدست دادن کنترل شرایط نتیجه دیگری 
ندارد. البته استان های مرزی ، در مرحله 
که  دارند  تری  شرایط حساس  پیشگیری 
مسئوالن بهداشتی و درمانی استان از شروع 
این  از ورود  برای جلوگیری  کنترل هایی 
ویروس از مبادی مرزی استان خبر داده اند.

ویدئویی که تکذیب کرد
به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر کشف ابتال 
به ویروس کرونا در قم ، اراک، گیالن و 
تهران درفضای مجازی و محافل ، شایعاتی 
مبنی بر ورود کرونا به استان هم منتشر شد. 
ویدئویی برای تکذیب این شایعه در فضای 
مجازی استان منتشر شد که در آن یک جوان 
با ماسک بر یک تخت بیمارستانی دیده می 
شود و یک پزشک متخصص، مشکل او 
را عفونت ریوی اعالم و تاکید می کندکه 
حتی مشکوک به کرونا نیست. دکتر احمدی 
، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هم که در این تصویر حضور دارد گفت:  این 
فرد در حال درمان است و مشکوک به کرونا 
نیست اما گویا به همین دلیل شایعاتی درباره 
ابتالء او منتشر شده است. دکتر احمدی در 
این ویدئو نظر بینندگان را به این نکته جلب 
کرد که بدون هیچ گونه پوشش ایمنی ، 
مثل ماسک و ... در اتاق این بیمار حاضر 
شده  تا به مردم اطمینان بدهد این فرد به 

کرونا ویروس مبتال نیست. دهقانی، رییس 
دیروز  هم  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد ابتال و 
یا مشکوک به کرونا در استان مشاهده نشده، 
اما این به معنی ایمن بودن در مقابل این 

ویروس نیست.

مراقبت کنید
ویروس  این  کشندگی  میزان  افزود:  وی 

نسبت به موارد آنفوالنزاهایی که قبال شیوع 
پیدا کرده بود  کمتر بوده و بین ۲ تا ۲.۵ 
درصد است، اما قدرت سرایت این ویروس 
باال است و اگر مردم رعایت نکنند احتمال 
واگیری زیاد است. وی با بیان اینکه مردم 
استان باید آگاه باشند و مراقبت های الزم 
را انجام دهند، ادامه داد: در طی هفته های 
اخیر آمادگی الزم درحوزه بهداشت و درمان 
و همچنین اورژانس پیش بیمارستانی انجام 

شده و اقدامات الزم صورت گرفته است.

تجهیز آمبوالنس ها و بیمارستان
وی گفت: آمبوالنس های دانشگاه امکانات 

الزم برای انتقال بیماران مشکوک را دارند، 
تصریح کرد: بیمارستان های سطح استان 
باتوجه به اطالع رسانی که در این خصوص 
برخوردار  الزم  آمادگی  از  گرفته،  صورت 
هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
افزود: بیمارستان ولیعصر)عج( به عنوان مرکز 
اصلی تجهیز شده که اگر بیمار مشکوکی 

داشته باشیم ، اقدام موثر انجام شود.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه بازدیدی از 

مرز و پایانه مرزی داشته ایم، گفت: دو تیم در 
این دو نقطه مستقر شده اند تا افرادی که از 
کشور افغانستان وارد کشور می شوند را مورد 
بررسی قرار دهند و موارد مشکوک اجازه 

ورود به کشور داده نخواهد شد.
ندارد  واکسن  ویروس  این  داد:  ادامه  وی 
باید مراقبت های پیشگیرانه برای  و مردم 

جلوگیری از ابتالء را رعایت کنند.

اگر دو هفته قبل به قم رفته اید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه در صورتی که افراد عالئمی از سرفه، 
تنگی نفس و تب داشتند حتماً به پزشک 

معالج مراجعه کنند، گفت: با توجه به اینکه 
شهر قم به عنوان اولین شهر ابتالء گزارش 
شده اگر افراد سابقه مسافرت طی دو هفته 
گذشته به قم را داشته باشند  چنانچه  عالئمی  
داشته باشند ، به عنوان مشکوک شناخته 
گیرند.  قرار  مراقبت  تحت  باید  و   می شود 
اینکه شستن  بیان  با  فیروزآبادی  دهقانی 
مکرر دست ها با مایع های شستشو و مواد 
ضدعفونی ضروری و به مقدار قابل توجهی 

از انتقال ویروس جلوگیری می کند، تصریح 
بیماری  از  دچار عالئمی  که  افرادی  کرد: 
آنفوالنزا هستند حتی االمکان سعی کنند به 
منظور جلوگیری از ابتالء سایرین و هم به 

منظور بهبود سریع تر، از منزل خارج نشوند.

ماسک 410 تومان
بخشنامه ای  در  هم  دارو  و  غذا  سازمان 
قیمت فروش ماسک را به صورت رسمی به 
داروخانه ها و مراکز پخش اعالم کرده است. 
بر این اساس قیمت فروش هر عدد ماسک 

۴1۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.
انجمن دارو سازان ایران هم خبر از آمادگی 

1۳ هزار داروخانه عضو این انجمن برای 
آموزش روشهای مقابله با ویروس کرونا به 
مردم داده است و طی نامه ای تاکید کرده 
است که داروخانه ها خط اول مقابله و آگاهی 
بخشی در بین مردم در خصوص بیماری 
با  است  امده  نامه  دراین  باشند  کرونا می 
توجه به حساسیت های موجود ضرورت دارد 
تا ضمن مشارکت در طرح های آموزشی 
به منظور  آحاد جامعه  به  و اطالع رسانی 
پیشگیری از بیماری، نظارت های الزم بیش 
ا زگذشته به منظور دسترسی یکسان به لوازم 
پزشکی و ملزومات دارویی مورد نیاز مبذول 
شود. جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت هم 
گفته به باشگاه خبرنگاران که تنها افرادی 
مورد آزمایش قرار می گیرند که عالئم آشکار 
کرونا را داشته باشند و فردی که عالئم و 
شرح مثبت از ابتال به این ویروس داشته 
نمونه  و  قرار می گیرد  آزمایش  باشد مورد 
آن به آزمایشگاه  مرجع ارسال شده و نتیجه 
به وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی 
تاکید کرده ، صرف  او  فرستاده می شود.  
برای  اصرار  و  بیمارستان  به  افراد  مراجعه 
انجام آزمایش در هیچ پروتکلی در جهان به 
معنای انجام حتمی آزمایش مورد نظر نیست

اتمام حجت دادستانی 
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای 
گفت:  کشورهم  کل  دادستانی  مجازی 
دادستانی کل کشور تمام موارد و اخبار مرتبط 
با ویروس کرونا را رصد می کند و اگر موردی 
به ما گزارش شود پیگیری می کنیم او ادامه 
بیماری  درباره  شایعات  انتشار  :موارد  داد 
کرونا در کشور بعد از رصد به دادستانی های 
کنندگان  منتشر  علیه  و  گزارش  مربوطه 
اعالم جرم می شود و نسبت به شناسایی و 

دستگیری افراد اقدام می شود.

سد مرزی مقابل کرونا ویروس

ت
ترن

   این
س:

عک

)ادامه سرمقاله(  تکذیب شایعه ابتالء به ویروس نوظهور دراستان 

۲ - بر اساس تصمیم مردم که در جای خودش 
همه  است،  فراوان  تفسیرهای  و  تحلیل  قابل 
نمایندگان استان تغییر پیدا کردند! این موضوع به 
شدت قابل توجه و تأمل است و نکات مهمی را در 

خود پنهان دارد.
۳ -  علیرغم همه این مطالب، تخریب هایی هم 
در فضای انتخاباتی انجام شد، ولی در اقدامی 
بسیار قابل تقدیر، برخی از نامزدها که اکنون 
منتخب مردم هستند نه تنها وارد فاز تخریب 
متقابل نشدند، بلکه علیرغم فشار اطرافیان، با 
تمسک به اخالق و تقوای انتخاباتی، به رعایت 
مهم،  امر  این  کردند.  تأکید  اخالق  و  حقوق 

بسیار قابل تقدیر و توجه است.
برادری  و  تعامل  فضای  استان،  فضای   -  ۴
است.  رسالت رسانه،  نمایش و برجسته سازی 
این تعامل و حفظ آن و جستجوی حفره های 
کم کاری و یا عدم حضور است. لذا روزنامه 
آوای خراسان جنوبی همچنان که در همه این 
بیست و سه سال اقدام کرده است، به صورت 
عادالنه توانمندی ها و ظرفیت ها و فعالیت 
های نمایندگان محترم را مطرح و در جای خود 
انتقاد منصفانه و طرح نقدها در خصوص  به 
و  کارشناسان  نگاه  با  نماینده  عملکردهای 

موشکافانه اقدام خواهد نمود.
۵ -  نمایندگان منتخب به شدت نیازمند تجربه 
نمایندگان اسبق، سابق، فعلی و نامزدهای شرکت 
کننده در انتخابات اخیر هستند. به نظر می رسد 
شکل گیری مجمع مشورتی این نمایندگان، برای 

استان واجب و مهم و مؤثر و مفید  است.
6 -  پیش بینی می شود در فصل جدید آغاز 
با  استان  توسعه  مردم،  منتخبین  نمایندگی 
حضور نمایندگان جوان و دارای انگیزه، شرایط 
متفاوتی را تجربه کند. این فرصت، مغتنم است 
و کار را برای برخی مدیران خموده و کم کار، 
در  باید  الجرم  کرد.  خواهد  شدت سخت  به 
این حوزه نیز تحولی صورت گیرد و همپای 
فریاد »نوخواهی« مردم سراسر استان، فرآیند 
»نوگرایی مدیریتی« نیز  جریان پیدا کند. ما به 
آینده استان امیدواریم و قطعاً مردم نیز این امید 

را بیش از گذشته خواهند داشت.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(  
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آگهی فقدان سند مالکیت
۱- نظر به اینکه آقای حسین ماهی بیرجند به وکالت از ورثه مرحوم غالمرضا مرادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت 
۲۸۱ سهم مشاع از ۴۷۱ سهم ششدانگ پالک ۱۰۲۷ فرعی از شماره ۲۴۹ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۶۵۵۹ صفحه 

۳۵۲ دفتر امالک جلد ۱۲۰ به نام آقای غالمرضا مرادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم 
فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. ۲- نظر به اینکه آقای محمد قاسمی به وکالت از ورثه معصومه شیبانی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۸۵ فرعی از شماره ۲۴۵ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۴۹۵۸۷ صفحه ۶۸ دفتر امالک جلد ۳۲۷ به نام معصومه شیبانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله 
ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. ۳- نظر به اینکه آقای محمد قاسمی به وکالت از ورثه معصومه شیبانی به استناد دو برگ استشهادیه 
 گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۸۶ فرعی از شماره ۲۴۵ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد 
به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۴۹۴۶۱ صفحه ۹۲ دفتر امالک جلد ۳۲۶ به نام معصومه شیبانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاسیس شرکت بلند پایه خاوران )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به شماره ثبت ۶۱۶۴ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸۹۹۲۰۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه کارهای ساختمانی و عمرانی)طراحی - نظارت - اجرا - مشاوره - نقشه 
برداری( انجام خدمات اجرای ساختمانی و تاسیسات و راه سازی و سد سازی و آبرسانی اعم از اجرای ساختمان 
های بتنی و فلزی ساخت و نصب انواع سوله و اجرای انواع سقف های ساختمانی و صنعتی اجرای کامل 
تاسیسات ساختمانی مانند لوله کشی آب و لوله کشی شوفاژ و اجرای کانال های آب فاضالب و لوله کشی و 
آبرسانی شهری و روستایی و اجرای مخازن و تعمیر و نگه داری تاسیسات ساختمانی و صنعتی و لوله کشی 
گاز و اجرای پل های فلزی و بتنی و اجرای راههای شهری و روستایی و اجرای سدهای خاکی و بتنی و سنگی 
اخذ و اعطای نمایندگی واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانی و لوازم و ماشین آالت 
ساختمانی به شرکت های معتبر داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت اخذ دریافت تسهیالت بانکی از 
بانکها و موسسات اعتباری و ارزی شرکت در نمایشگاه های مرتبط با فعالیت شرکت، شرکت در مناقصه ها و 
مزایده در رابطه با فعالت 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 عدل ، خیابان عدل ، کوچه عدل ۲]معلم ۲[ ، پالک ۳۸ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۷۶۹۸۱۷۷ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی 
تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰/۲۰۷ 
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ نزد بانک صادرات شعبه مطهری بیرجند با کد ۲۰۷ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: آقای مهدی طاهری به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۵۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم 
شهناز طاهری به شماره ملی ۰۶۵۳۱۷۰۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای وحید فروغی 
آزاد به شماره ملی ۳۳۹۱۹۶۰۸۴۱ به سمت نایب رئیس 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای وحید فروغی آزاد 
) مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: خانم هما رقیمی 
به شماره ملی ۰۶۵۲۰۰۷۳۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم سحر پرهیزی به شماره 
ملی ۰۹۲۴۸۷۲۹۰۱ 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 )773481(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

آدرس:
خیابان شهید رجایی  

نبـش رجایـی 15
09155614880

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.

09155618482 32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0912 18 58 405
0912 5878 100
0912 5353 628
0912 562 2846
0912 538 9334

0912 590 7352
0912 647 0489
0912 7117 641
0912 888 9534
0912 9292 566

0912 024 0300
0912 078 2300
0912 061 0018
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 05 222 03
0912 05 222 04
0912 0888 733
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 0320 161
0912 0320 163
0912 0320 164
0912 0320 151
0912 0320 171

0912 098 0852
0912 098 0858
0912 0338 911
0912 0338 913
0912 0338 914

تاسیس شرکت آراز هیراد بیرجند )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ به شماره ثبت ۶۱۱۷ به شناسه 
ملی ۱۴۰۰۸۸۲۰۰۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: آزمایشگاه های تست جوش و بتن و مصالح ساختمانی مجری ذیصالح 
ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری - مجری ذی صالح ساختمان مسکن و شهرسازی - پیمانکاری 
_ مشاوره و طراحی - اجرای لوله کشی گاز شهری اداری ، مسکونی ، تجاری - اجرای تاسیسات برقی و 
مکانیکی - طراحی ساختمان - دفتر پیشخوان الکترونیک شهری. 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 غفاری ، خیابان پرستار، کوچه شهید غفاری 
۲۲]پرستار ۱۶[ ، پالک ۱۸ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۷۹۴۴۵۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۴۲۸۶۴/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ 
نزد بانک تجارت شعبه مدرس با کد ۴۷۴۵ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای رامین 
باقری به شماره ملی ۰۶۴۰۳۴۴۱۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای سعید 
اقبالی به شماره ملی ۰۶۴۰۳۷۸۰۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم راضیه الله به 
شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۶۱۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای مهدی چینی به شماره 
ملی ۳۶۲۱۴۶۵۱۰۳ 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای غالمرضا اقبالی به شماره 
ملی ۰۶۵۰۲۱۹۶۱۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای محمد باقری به شماره ملی 
۰۶۵۲۳۵۷۶۲۸ 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 )775516(
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شرایط ایده آل
به شرط تعامل قوا
برای توسعه استان

شکر خدا مردم استان دوباره حماسه 
آبروی  خودشان  حضور  با  و  آفریدند 
از  اول  مرحله  در  من  شدند.  استان 
هم استانی هایم تشکر می کنم که 
با مشارکت باال دل حضرت آقا را شاد 
کردند و بار دیگر مهر والیتمداری را 
از  زدند.  انتخابات مجلس  بر صفحه 
مسئولین استان نیز علیرغم نارضایتی 
هایی که در سطح کشور بوده از باب 
اما عملکردشان در  اقتصادی  مسائل 
خراسان جنوبی قابل دفاع و انگیزه ای 
برای امید به آینده و مشارکت بیشتر 
بود لذا از استاندار و تیم شان هم به این 
خاطر تشکر می کنم و اما به نمایندگان 
معرض  در  را  خود  که  نیز  منتخب 
انتخاب مردم قرار داده و توانستند پیروز 
این میدان شوند هم تبریک می گویم. 
امیدوارم حاال که قاطبه مجلس اصولگرا 
در  از طرفی  و  و یک دست  هستند 
استان نیز مدیران توانمندی حضور دارند 
با تعامل و تدبیر مناسب چرخ توسعه 
استان را سریعتر کرده و اولویت هایشان 
را برای توسعه هماهنگ کنند . موقعیت 
استان در سال ۹۹ از منظر سیاسی در 
که  چرا  بود  خواهد  موقعیت  بهترین 
استاندار ارتباطات خوبی در قوه مجریه 
دارد و حسابی کاری است. نمایندگان 
جوان و همراه با نگرش سیاسی غالب 
در مجلس هستند و برنامه های تعاملی 
شان به خوبی شکل خواهد گرفت و در 
قوه قضائیه نیز ظرفیت آیت ا...  رئیسی 
که نماینده استان در خبرگان هستند نیز 
ویژه و حائز اهمیت است پس بدون 
هیچ بهانه ای باید به سوی توسعه رفت 
به امید خدا تا دور از مسائل سیاسی فقط 

برای مردم کار شود.  
س . د  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

پایان انتخابات بدون تخلفات موثر در استان

ایرنا - رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان خراسان جنوبی گفت: از شروع روند رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی تا پایان حضور پرشور مردم پای صندوق های 
رأی ، تخلفات موثری گزارش نشد. حجت االسالم علی محمدی افزود: تخلفات جزئی از طرف سرناظران به ما اعالم شده که آنها را به دادستانی اعالم کردیم اما این تخلفات معموال متداول 

است مثل حرفی که شاید در یک سایت به نقل از کسی گفته شده و این گونه تخلفات همواره بوده است. وی گفت: در حال حاضر از روند برگزاری انتخابات رضایت کامل داریم.

 

جناب   محترم،  استاندار  خدمت  سالم 
طبق  نفر  هزار  پنج  معتمدیان  آقای 
روستای  یک  در  فعلی  محاسبات 
می  زندگی  درمیان  مرکزی  بخش 
مصمم  نوغاب  روستای  بنام  کنیم، 
دفاع از حقوق شهروندی خود هستیم. 
سالهاست به دلیل تبعیضات بین شهر 
خدمات  جمعیت  تناسب  به  روستا  و 
نوغاب شهروندان  ما  نداریم   رفاهی 
 درمیان از حضرتعالی درخواست پیگیری  
اجرایی  ازمسئولین  و  داریم  مشکالت 

شهرستان گالیه مندیم.
۹15...811
اجناس  بازار  در  نظارتی  هیچ   واقعا 
صورت نمی گیرد. مجلس برای سال 
مالیات  سیگار  و  نوشابه  برای  آینده 
زیادی پیش بینی کرده و هنوز تصویب 
نشده سیگارهای بازار توسط عده ای 
سودجو  و محتکر جمع آوری شده تا 
بعد از عید به قیمت دلخواه  فروخته  
شود. این چه وضعی است اگر اعتراض 
 . نکش  است  بد  میگن سیگار  کنیم 
ظرف یک هفته چهل درصد به قیمت 
سیگار... در بیرجند اضافه کردند. ما مردم 
همین مملکت هستیم. تو را به خدا قسم 

یک کم نظارت کنید.
۹15...۹37

با عرض سالم جوانی هستم متأهل 
است  شده  سال  ده  فرزند،  دو  دارای 
ازدواج کردم ومستأجرم، باهزار بدبختی 
با داداشم یه قطعه زمین توی روستای 
دستگرد بیرجند خریدیم و برای ساختن 
ام کرده  جواز  گرفتن  به  اقدام   آن 
مسکن  بنیاد  اداره  توی  دوماه  حدود 
ولی مجوز ساخت  پایین شدم  و  باال 
اینکه  خاطر  به  فقط  ندادن  بهمون 
زمینمون صد و چهل متره، میگن باید 
صد و شصت متر باشه، آخه زمین کش 
نمیاد که بکشم بشه صدوشصت متر به 

خداخسته شدم.
۹15...140

آقایان مسئول مربوطه اداره راه فکری 
برای آسفالت جاده بیرجند به عرب آباد 
بردارید پدر جلوبندی ماشینهامون تو این 
گرونی قطعات دراومد. خوبه که جاده 
ترانزیت مملکتمون است لطفا فکری 

به حال آسفالت این جاده کنید. 
۹15..032
دوستان محترم در اداره پست لطفا سایت 
پست رو برای رهگیری مرسوله های 
سعی  روزه  دو  بفرمایید.  کنترل   پستی 
می کنم اطالعات مربوط به مرسوله پستی 
خودم رو از سایت مشاهده کنم ولی نمیشه.
۹15...212

حدود 10 روز پیش مسئولین محترم بعد 
از 41 سال اومدن محله پایین شهر پارک 
انقالب رو کلنگ زنی کردن. امیدواریم این 
طرح رو کاغذ نمونه و هر چه زودتر اجرایی 

بشه تا محله از حالت بیابون وار در بیاد.
۹15...767

و  راه  کل  اداره  از  سالم،  عرض  با 
شهرسازی استان بابت راه اندازی پل غیر 
 همسطح محور شوشود تشکر می شود
ولی این کار نیازمند اتصال 500 متری به 
 بزرگراه پیامبر اعظم )ص( نیز می باشد
تا مسیر ورودی به داخل شهر را کوتاه 
کار  این  با  را  افتتاحیه  این  لذا  کند. 

تکمیل تر نمایید. باتشکر
۹3۹...3۹0

آسفالت خیابان غفاری بخصوص اول 
بلوار افتضاحه الاقل برای جلوگیری از 
آسیب به اتوبوس های خودتان هم که 

شده آسفالتش کنید.
۹15...4۹6
روستای  به  شهر  آرین  جاده  آسفالت 
خنگ خیلی خراب است.لطفا مسئولین 
اداره راه پی گیری نمایند . متأسفانه هر 
از چند گاهی به اصطالح لکه گیری 
میکنن اما بهتر که نشده هیچ شباهتی 

به یک جاده آسفالته هم نداره.
۹15...6۹۹
کی  تا  کشور  مسئولین  دانم   نمی 
می خواهند به  این تولید کنندگان به 
اصطالح خودرو که باتوجه به تحریم ها 
و ضرر و زیان بسیار باج دهند و این ضرر 
و زیان را از گرده مردم نقد کنند قانون 
اقتصاد می گوید جایی را که ضرر می دهد 
باید تخته کرد پس چرا این به اصطالح 
کارخانه های خودرو سازی را نمی بندند. 
شاید مردم کمی نفس راحت بکشند.
۹15...۹65
از پارک جنگلی چه خبر؟ چه اقداماتی 
نظر  و  سمع  به  لطفا  دادین  انجام 

همشهریان   برسانید. ممنونیم  
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

گروه خبر- نمایندگان چهار حوزه انتخابیه 
خراسان جنوبی در یازدهمین دوره مجلس 
مردم  قاطع  رأی  با  اسالمی،  شورای 
این  در  مردم  مشارکت  شدند.  مشخص 
به  استاندار  گفته  به  بنا  انتخابات  از  دوره 

بیش از 60 درصد رسید.
ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  گزارش  به 
انتخابات استان خراسان جنوبی، از مجموع 
حوزه  در  مأخوذه  رأی   505 و  هزار   155
انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف »حسین 
رای  و 872  هزار  با 72  اسفزار«  خسروی 
بیشترین آرا را کسب کرد و به عنوان نماینده 
منتخب مردم این حوزه انتخابیه انتخاب شد. 
در این حوزه، محمدرضا مجیدی با 455۹5،  
بهترین  با ۹114، مهدی  علیرضا حسینی 
با  زاده  خراشادی  محمدرضا   ،3۹55 با 
3175، فاطمه کارگر با 2۹26، سیدمحسن 
 1330 با  ایروانی  ابوالفضل   1634 علوی، 
تا آخرین  با 1188 رأی  ابراهیم روهانی  و 
مرحله انتخابات مجلس حضور داشتند. در 
این رقابت علیرضا امام دادی 1071، حسن 
 ،517 زاده  گندم  حمیدرضا   ،823 صفری 
دانیال سعیدی، 4۹7 و علی کریمی مزیدی  

153 رأی  مردمی بدست آورد.
در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه » مجید نصیرایی« با کسب 37 هزار 
و 334 رأی از مجموع  84 هزار و 74 رأی 
مأخوذه به عنوان منتخب مردم در این حوزه 
به مجلس یازدهم راه یافت. زهرا علیزاده ثانی 
با 20 هزار و 73۹ رأی، محمد فردوسی پور با 
10 هزار و 660 رأی و محمد بخشی محبی 
با 7410 رأی، محمد رحمتی با 2۹52 رأی، 
با 20۹5 رأی، محمد کریم  یزدانیان  حمید 
عابدی با 1781رأی، فاطمه محمدزاده با 651 
رأی، محمدرضا قنبریان با 4۹0 رأی، مهدی 
عبداللهی با 3۹5 رأی و حسین قهارزاده با 1۹7 

رأی در رتبه های بعدی در انتخابات بودند.
 »سلمان اسحاقی« نیز با کسب 21 هزار و 
۹34 رای از مجموع 75 هزار و 744 رأی 
مأخوذه در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه 
نماینده منتخب مردم این دو شهرستان شد. 
با 14  نام مهدی بصیری  این حوزه،  و در 
14هزار  جاللی  مصطفی  سید   ،65۹ هزار 
4۹6 ، محمد حسن وجدی 8 هزار و۹55، 
فواد احمدی 4هزار و 878 ، آصف رضایی، 
4هزار و 104، سید جواد احمدی با هزار و 
و   232 و  هزار  مقدم  حسینی  علی   ،828
در  ترتیب  به  رای  با  1۹6  بلوطی  محمد 
ثبت  مردمی  آراء  کسب  بعدی  های  رتبه 

نهبندان و سربیشه  انتخابیه  شد. در حوزه 
»مصطفی نخعی« با کسب 17 هزار و 341 
رأی از مجموع 52 هزار و 153 رأی مأخوذه 
بیشترین آرای این حوزه را از آن خود کرد 
و نماینده منتخب مردم در این حوزه شد. 
دیگر داوطلبان ا زاین حوزه شامل محمدرضا 
رئیسون 14 هزار و 167 رأی، نظر افضلی 

فر  فرجامی  رأی، مهدی  و 426  10 هزار 
و  رأی   3۹1 مینایی  مرضیه  رأی،   8510
رأی کسب کردند. محمد محمودی 223 

استان مرزی خراسان جنوبی 11 شهرستان 
و چهار حوزه انتخابیه دارد که از 70 نامزد 
هفته  یک  مدت  در  شده  صالحیت  تایید 
تبلیغات نامزدها، 30 نفر انصراف دادند و در 
روز رأی گیری 40 نامزد با هم رقابت کردند. 
حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف با 

14 نفر بیشترین تعداد نامزد را داشت.

پاسخ مثبت مردم به یک ائتالف 

به گزارش ایرنا، براساس اطالعات دریافتی 
از تبلیغات نامزدها، حسین خسروی اسفزار 
و  درمیان  بیرجند،  انتخابیه  حوزه  در 
خوسف، حجت االسالم مجید نصیرایی در 
فردوس، طبس، سرایان و  انتخابیه  حوزه 
بشرویه و سلمان اسحاقی در حوزه انتخابیه 
قاینات و زیرکوه، گرایش اصولگرایی دارند 
و مصطفی نخعی از حوزه انتخابیه نهبندان 
است.  مستقل  گرایش  دارای  سربیشه  و 
همچنین حسین خسروی اسفزار در حوزه 
انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف و مجید 
نصیرایی در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه در این دوره از انتخابات 

نیروهای  ائتالف  شورای  واحد  نامزدهای 
انقالب اسالمی در این دو حوزه انتخابیه 
بودند. رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی که ساعت 8 صبح 
سراسر  با  همزمان  اسفند  دوم  )جمعه( 
کشور در خراسان جنوبی آغاز شد، به دلیل 
روز  از ساعت 18  مردم  استقبال گسترده 

جمعه در سه مرحله تا ساعت 23:30  در 
ابالغیه  براساس  و  تمدید شد  استان  این 
وزارت کشور در تمامی شعب تا زمانی  که 
رای گیری  فرایند  داشتند،   حضور  مردم 
فرماندار  ناصری  گفته  به  یافت.  ادامه 
این  در  رأی  أخذ  صندوق   153 بیرجند 
این  برای 10 درصد  بود  فعال  شهرستان 
شعب تعرفه مازاد ارسال شد. 127 داوطلب 
خراسان  استان  انتخابیه  حوزه  چهار  در 
انتخابات  دوره  یازدهمین  برای  جنوبی 
ثبت نام کردند و  مجلس شورای اسالمی 
در نهایت اسامی 70 نامزد شامل 65 مرد 
و پنج زن برای این استان از سوی شورای 
نگهبان اعالم شد . البته برا ساس آخرین 
آمار از این تعداد 30 نفر انصراف دادند و 

40 نفر در عرصه رقابت باقی ماندند.

بیش از ۶۰ درصد مشارکت

میزان  مورد  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
انتخابات  از  دوره  این  در  مردم  مشارکت 
از 60 درصد واجدین شرایط  گفت: بیش 
دوره  یازدهمین  در  استان  در  دادن  رای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت 
کرده اند. 564 هزار و ۹ نفر در این خراسان 
محمد  دهند.  رای  توانستند  می  جنوبی 

با  استان  مردم  افزود:  معتمدیان  صادق 
نشان  انتخابات  در  خود  گسترده  حضور 
دادند به سیاست های نظام وفادار هستند 
عزت  و  سربلندی  و  استقالل  امنیت،  و 
اظهار  وی  است.  مهم  آنان  برای  کشور 
کرد: تاکنون بر اساس رتبه بندی استان ها 
انتخابات  در  مشارکت  میزان  لحاظ  از 

هستیم. استان  دومین  یازدهم،  مجلس 
استاندار ادامه داد: این موضوع وظیفه ما را 
به عنوان خادمان مردم سنگین تر می کند 
باشیم  مردم  مشارکت  قدردان  باید  و 
انجام  احسن  نحو  به  را  خود  وظایف  و 
دهیم.وی گفت: مردم کشور به خصوص 
مشکالت  همه  وجود  با  جنوبی  خراسان 
صندوق  پای  هم  باز  دارند  که  اقتصادی 
های رأی حاضر شده و وفاداری خود را به 

نظام و انقالب اسالمی نشان دادند.

تشکر نماینده منتخب از مردم
 

مردم  منتخب  خسروی  اسفزار  حسین 
یازدهمین  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
با صدور بیانیه ای از مردم قدردانی کرد. 
در بخشی از پیام او آمده است: »با یاری 
خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر 
خامنه ای  امام  مدبرانه   رهبری  و  )عج( 
ایران  مردم  دیگر  بار  )مدظله العالی(، 
اسالمی حماسه ای نو آفریدند و به مصداق 
آیه  شریفه  »در میان مؤمنان مردانی هستند 
که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
خود  دیرینه   پیمان  و  عهد  ایستاده اند؛«، 
را با نظام اسالمی و آرمان های بنیانگذار 

فقید جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام 
خمینی )ره( و نایب بر حقشان، مقام معظم 

رهبری، تجدید کردند.

فرصت 7 روزه برای شکایت

بیان   با  هم  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 

استان  مردم  منتخب  نماینده های  اینکه 
مجلس  دوره  یازدهمین  در  حضور  برای 
شورای اسالمی مشخص شدند، گفت: به 
استناد تبصره های 2،1 و 3 ماده 68 قانون 
اسالمی،افرادی  شورای  مجلس  انتخابات 
شکایت  انتخابات  برگزاری  نحوه  از  که 
دارند، می توانند ظرف مدت 7 روز از تاریخ 
أخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه 
خبر  خوش  کنند.  تسلیم  نگهبان  شورای 
قابل  شکایت هایی  مرحله،  این  در  افزود: 
رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا 
شاکیان، شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، 
اصل  و  تلفن  شماره  کامل،  نشانی  شغل، 
امضای شاکی را داشته باشد و در  صورتی 
را  که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی 
متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته 

باشد، قابل تعقیب و پیگیری است. 
استاندار  اجتماعی  امنیتی و  معاون سیاسی، 
از تمامی نیروهای نظامی، انتظامی، اعضای 
هیئت های  فرمانداران،  نمایندگان  شعب، 
نظارت و بازرسی برای ایجاد انتخاباتی پرشور 
در استان قدردانی کرد. خوش خبر از خبرنگاران 
و پوشش رسانه ای یازدهمین دوره انتخابات 
و  کرد  تشکر  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
افزود: پوشش مطلوب و مناسب انتخابات سبب 

افزایش و استقبال بیشتر مردم شد.

منتخبان   بهارستان
شیو

 آر
س: 

عک

نمایندگان استان درمجلس با مشارکت بیش از 60 درصد مشخص شدند

قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد. 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا...)ص( محله غفاری بیرجند
با فرا رسیدن سال جدید در نظر دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و کمک به معیشت 

خانواده های بی سرپرست ، ایتام ، محسنین ، معلولین ، سالمندان و بیماران 
صعب العالج با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و

سخاوتمند جامعه ) پزشکان نیکوکار، خیرین محترم ، شرکت ها و ...( گام برداشته و بهاری نو
 به نیازمندان هدیه دهد. همراهی شما عزیزان را در این مسیر زیبا ارج می نهیم.

چشم انتظار یاری سبزتان هستیم 

شماره کارت مجازی : ۶۰3۷۹۹۷۹۵۰۰۴۸3۶۴ 
پرداخت از طریق تلفن همراه : کد # ۴۵۰3*۸۸۷۷ *

شماره تماس : ۰۹۱۵۱۶3۹۰۸۶-3۲3۴۷3۲3
 آدرس : خیابان غفاری - بیست متری جرجانی - جنب مسجد محمد رسول ا... )ص(

رهام  درخشان  عقاب  شرکت  تاسیس 
 1398/11/16 تاریخ  در  خاص(  )سهامی 
ملی  شناسه  به   6155 ثبت  شماره  به 
دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14008970439
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: صادرات و واردات و خرید و فروش 
و بسته بندی محصوالت کشاورزی )زعفران، 
و  مناقصات  در  شرکت  خشکبار،  زرشک(، 
مزایده های دولتی، اخذ تسهیالت بانکی از 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی 
کشاورزی.  محصوالت  تولید  خصوصی،  و 
از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  درصورت 
تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط.  مراجع  از 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، محله اسدی ، کوچه 
شهیدمنتظری 5 ، کوچه ))چهکندی نژاد(( 
کدپستی  همکف،  طبقه   ،  21 پالک   ،
9714993996 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 
بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
شماره 499 مورخ 1398/11/02 نزد بانک 
ملی ایران شعبه حکیم نزاری با کد 9023 
هیئت  اعضای  است.  گردیده  پرداخت 
مدیره: آقای احسان بهدانی به شماره ملی 
هیئت  عضو  سمت  به   0640270158
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به  بهدانی  حسین  آقای  سال،  مدت 2  به 
شماره ملی 0652521061 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم مهناز 
شهابادی به شماره ملی 0653182910 به 
مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت 
2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضای مشترک آقای حسین بهدانی )رئیس 
هیئت مدیره( و آقای احسان بهدانی )مدیر 
عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان 
آقای محمد حسین شهابادی به شماره ملی 
0652747485 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی و آقای محمدرضا 
شهابادی به شماره ملی 2269386582 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 
)773482(



موفقیت و انرژی

واکنش 

برای خودتان وقت بگذارید 

کمی عمیق تر به خودتان نگاه کنید، فاصله 
گرفتن از آدم های منفی و وقت صرف کردن 
برای خودتان گاهی راهی بسیار عالی و موثر 
شرایط  در  را  خودتان  احساسات  که  است 
گوناگون محک بزنید و با هم مقایسه کنید.

 زمان هایی در زندگی وجود دارد که به هر 
اطراف  را  منفی  های  آدم  مجبوریم  دلیلی 
با  بگیریم  یاد  اگر  اما  باشیم  داشته  مان 
گذاشتن  وقت  و  افراد  این  از  گرفتن  فاصله 
می توانیم  کنیم  شارژ  را  خود  خودمان،  برای 
 به یک صلح و آرامش درونی برسیم و درگیر 
قضاوت های بی وقفه ای نشویم که ذهن مان 

را آشفته کند.

چرا نمی توانیم یک 
دوست خوب و  نزدیک داشته باشیم؟

مهم ترین علل ناتوانی در دوست یابی تربیت 
خانوادگي است. بعضی خانواده ها روابط محدود 
و بسته را به فرزندان آموزش داده اند یا آن ها 
را محتاط، محافظه کار، بی اعتماد به سایرین و 
 غیر اجتماعي بار آورده اند. در این چنین مواقع 
روان شناس خانواده می تواند با تحلیل الگوهای 
رفتاری و سیستم خانواده، علت را برطرف کند 
و به فرد کمک کند که وی فراتر از الگوهای 
خانواده رفتار کند. مدام شکایت کردن می تواند 
علت این باشد که چرا هیچ دوستی ندارید و 
افرادی که این کار را اغلب انجام می دهند شاید 
متوجه رفتارشان نمی شوند. همیشه نالیدن می 
تواند سبب شود مردم ما را بدبینانه ببینند، یا این 
که همیشه حس کنیم قربانی شدیم. ناله کردن 
می تواند کاماًل ما را خودخواه کند. یکی از اصلی 
در  ناتوانی  خوب  دوست  نداشتن  علل  ترین 
برقراری رابطه با سایرین به علت خجالتی بودن 
بحث مفصل  بودن یک  است. علل خجالتی 
خواهد بود ولی به طور کلی این مسأله از اعتماد 
به نفس پایین، احتیاط و محافظه کاری بی اندازه 
، عدم باور به خود ناشی مي شود. حس حقارت 
و کم تر بودن از سایرین، دقیقا مانند غرور، شما 
را از سایرین دور مي کند. به سایرین نزدیک 
نمی شوید زیرا زشت، ضعیف، بی هنر و به طور 
کلی سایرین از شما خوش شان نمی آید؛ ولی 
این تفکر اشتباه است. هر کس در کنار بدی ها، 
مزایایی هم دارد که می تواند به آنها خوش بین 

بوده و براي آغاز دوستی به آنها اتکا کند.

استفاده از نخ دندان به شکل صحیح

سطح دندان یک سطح محدب است، بنابراین اگر 
نخ دندان به طور صاف بر روی این سطح قرار گیرد 
در برخی نقاط با سطح دندان برخورد و در برخی 
نقاط دیگر تماسی با دندان نخواهد داشت. بنابراین 

برای عملکرد صحیح، ابتدا بایستی نخ دندان با 
حرکت لغزشی از نقطه تماس دو دندان مجاور 
عبور داده شود و پس از وارد شدن در فضای بین 
دندانی، دندان را کامال در برگرفته و به آرامی به 

سمت باال و پایین کشیده شود.

قبل از خواب صورت را پاکسازی کنید

کنید.   استفاده  ژل شستشوی صورت  یک  از 
خواب  از  قبل  باید  پوست  از  محافظت  برای 
صورت خود را پاک سازی کنید و آرایش خود 
در  آرایش  اگر  کنید.  پاک  کامل  طور  به  را 

تمام طول شب روی صورت شما بماند باعث 
جمع شدن میکروب ها بر روی پوست صورت 
می شود. بنابراین آرایش خود را قبل از خواب 
با کمک ژل شستشوی صورت مناسب پوست 

خود پاک کنید.       

بالش مخصوص برای گردن درد

از بالش های دورگردنی استفاده کنید. اگر مجبور 
هستید در طول روز با کامپیوتر کار کنید یا پشت 
فرمان بنشینید، این نوع بالش برای شما بهترین 
گزینه است. هنگام استفاده از این نوع بالش، 

سنگینی سر روی بالش می افتد و گردن مجبور 
به تحمل وزن سر نیست. البته نوع دیگری از 
این بالش های شکل وجود دارد که دور بدن قرار 
می گیرد و برای کسانی که گودی کمر داشته و 

مجبورند به پهلو بخوابند مناسب است.

پیشگیری از آلزایمر، از سنین پایین

 اقدامات پیشگیرانه برای دوری از ابتال به آلزایمر 
دوران  از  قبل  و  پایین  سنین  از  افراد  همه  را 
سالمندی باید آغاز کنند. اصالح شیوه زندگی 
شامل تغذیه سالم، ورزش منظم، تقویت حافظه، 

یادگیری و شناخت، انجام فعالیت اجتماعی مورد 
عالقه و رضایت بخش و مراقبت از سالمت 
روانی و اجتماعی از ما در برابر آلزایمر به میزان 
بسیار موثری محافظت می کنند. حل جدول و 

سودکو و یادگیری زبان خارجی مفید است. 

سفید کننده دندان همراه با  حساسیت

تقریبا نیمی  از افرادی که از محصوالت سفید 
از  درجاتی  می کنند،  استفاده  دندان  کننده 
از آن  را پس  لثه  التهاب  حساسیت دندانی و 

تجربه می کنند. 

اگر هنگام استفاده از محصوالت سفید کننده 
اثر  در  دندانی شدید و  دندان دچار حساسیت 
دندان هایتان  سرد  و  گرم  مایعات  نوشیدن 
دچار دردهای گذرایی شد و یا لثه هایتان قرمز 
کننده  این محصوالت سفید  شد،باید غلظت 

دندان خانگی را کمتر انتخاب کنید  

در نارسایی کبدی باید در ابتدا عوامل یا بیماری های زمینه ای و راه های انتقال بیماری ها شناسایی و رفع شوند. 
از مهمترین علل هپاتیت های مزمن، هپاتیت B و C است که موجب نارسایی کبدی می شوند. راه های انتقال 
بیماری ها، بیشتر وسایل آلوده ای هستند که خون آلوده را وارد بدن می کنند. سرنگ ها و سوزن های آلوده ای 
که افراد معتاد با آن ها تزریق انجام می دهند، خالکوبی و تاتو، استفاده از وسایل دندان پزشکی و جراحی استریل 
نشده و استفاده از وسایل شخصی به صورت مشترک در خانواده، عوامل انتقال بیماری ها و ایجاد نارسایی 
کبدی در افراد هستند. انتقال بیماری هپاتیت از طریق مادر به کودک و مصرف الکل، از دیگر عوامل ایجاد 

نارسایی کبد هستند. قارچ هایی که بسته بندی نشده و آلوده هستند از عوامل ایجاد هپاتیت است.

هر روز میوه و سبزیجات میل کنید. به جای خوردن کیک و بیسکوییت یک عدد هویج کوچک یا یک 
عدد سیب میل کنید. با همین کارهای ساده می توانید مواد مغذی خوبی برای مقابله با انواع بیماری ها و 

به خصوص سکته های مغزی و قلبی دریافت کنید.
ساالدها را پر از بروکلی و گوجه فرنگی کنید. مهم نیست برای ناهار یا شام چه دارید. در کنار هر غذایی 
ساالد سبزیجات حاوی انواع سبزیجات داشته باشید. برای تزیین غذا از سبزیجات رنگی و سبزی های 
معطر استفاده کنید. در این صورت مواد مغذی و آنتی اکسیدان هایی جذب خواهید کرد که سیستم ایمنی 

را تقویت و بیماری ها را از شما دور می کنند.

مصرف روزانه میوه و سبزی فراموش نشودچگونه می توان از نارسایی کبدی پیشگیری کرد؟

محققان دریافته اند که گریه کردن می تواند برای حفظ 
با  فوائد  این  باشد.  داشته  فایده  روان  و  سالمت جسم 
اولین گریه نوزاد در زمان تولد شروع می شود و آثار آن بر 

سالمت، برای بزرگساالن نیز دیده شده است.
خاصیت سم زدایی از بدن:سه نوع مختلف اشک وجود دارد 
که شامل اشک  غیرارادی،  اشک مداوم و اشک احساسی 
می شود. اشک های غیرارادی چشم ها را از آلودگی هایی 
همچون دود و غبار پاک می کند. اشک های مداوم چشم ها 
را نرم کرده و آن ها را در برابر عفونت ها حفظ می کند. 

اشک های احساسی هم فواید بسیاری برای سالمتی دارند. 
 خاصیت خودتسکین دهندگی: گریه کردن یکی از بهترین 
مکانیزم ها برای خود تسکین دهندگی است. بررسی ها 
نشان می دهد گریه کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک را 

فعال کرده که به آرام شدن بدن کمک می کند.
گریه کردن برای مدت طوالنی به تولید اکسی توسین و 
مخدرهای درون زا منجر می شود. این ماده های شیمیایی 

کمک می کند درد جسمی و روحی فرد تسکین پیدا کند.
 اگر احساس تنهایی می کنید گریه کردن روشی است که 

اطرافیان را متوجه نیاز شما به کمک می کند. از زمان تولد، 
گریه کردن رفتار ضمیمه ای بوده و کاربرد آن به شکل های 

بسیاری برای جلب حمایت و دیگران بوده  است.
گریه کردن در زمان غم داشتن و اندوهگین بودن مهم 
است و به فرد کمک می کند تا با واقعیت روبرو شده و 
از دست دادن اعضای خانواده یا دوست خود را راحت تر 
بد رخ  اتفاقات  به  واکنش  در  تنها  بپذیرد. گریه کردن 
یا  دلیل شادی، ترس  به  فرد  اوقات  و گاهی  نمی دهد 

مضطرب بودن گریه می کند.

فواید گریه کردن  
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چرم   - مانند  و  مثل  بي    -۳
خوشبو-  حقه و فریب ۴- قدم  
اثر - چربي-  از کوههاي کشور 
- نغمه و آهنگ ۵- قوم خرم 
آبادي-  بیماري قندي - ضرب 
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برکه - برنج فروش - ماه سوم 
میالدي ۱۵- گل چهارفصل - 

نژاد کشور ارمنستان

عمودي: ۱- زبان کوچک-  تاجر 
مال باخته ۲- دشمن سالمت - 
نیزه   - یوشیج  نیما  از  اثري 
کوتاه ۳- نتیجه و ثمره - خانه 
و  پیرامون   - ریز -عکس  هاي 
گرداگرد ۴-  نقاش دانمارکي قرن 
بیستم - بیني-  شهر رازي - از 
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۵-  خورشید - از برادران حضرت 
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الهه ماه و جنگل روم - از روزنامه 
هاي انگلیسي ۱۲-  رنگ و فام 
- عضو صورت  - همراه تیر مي 
اندازند - حکم و دستور ۱۳- یار و  
رشته اي در شمشیربازي-  آفریده 
شدگان ۱۴-  فالني - هر فصل 
شاعر   -۱۵ -کارورز   قرآن  
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)شهید حسین شهابی،  بشرویه(: کسانی که دنبال مقام و ریاست هستند از آنها دوری جسته چون آخر امر انقالب آنها را افشا خواهد کرد و رو سیاه دنیا وآخرت خواهند بود مادران شهدا 
وای پدران عزیز از دست داده وای فرزندان پدر از دست داده ببالید و افتخار کنید. چون وقتی در آخرت به امام حسین ) ع ( برسید می گویید حسین جان من هم عزیز خودم را در راه اسالم دادم.
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لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.
۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

۰915   866   8۰۰2 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

به یک کارگر ساده جهت کار در مصالح 
ساختمانی با حقوق )۱/۲۰۰/۰۰۰تومان( و به 
یک همکار خانم از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۸ 

شب با حقوق ۴۰۰ هزار تومان نیازمندیم.
 ۰۹۱۵۵۶۲۸۱۱۳ – ۰۹۱۵۲۶۵۹۴۳۳

۳۲۳۷۱۳۱۵

یم
ند

ازم
نی

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰
یک شرکت راهسازی به یک آشپز جهت 

کار در نایبند طبس  نیازمند مي باشد. 
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازی به یک آقا )مجرد و 
جوان( همراه با ماشین ۴۰۵ یا سمند جهت امور 

 کارپردازی و امور خارج شهر نیازمند است.
یم ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹

ند
ازم

نی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

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

آگهـی  استخـدام 
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز و توانایی هاعنوان شغلی
حداقل ۵ سال سابقه کارمدیر مالی

حداقل ۲ سال سابقه کارتاسیسات کار
حداقل ۲ سال سابقه کاربرق کار صنعتی

---کارگر ساده
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۷۸۴۳۱۳

یم
ند

ازم
نی

 پروانه بهره برداری واحد پرورش 
جوجه گوشتی به شماره ۰۱۱۳۸/ص/۹۳ 

 و تاریخ صدور ۱۳۹۳/۵/۲۷ 
به نام مهدی لطفی به شماره ملی 
۵۲۳۹۸۵۷۹۵۴ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دی
قـو

مف

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

کارگـاه صنعتی دقیق
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*پیکر مرحوم نادعلی قاسم پور رضایی 
پدر شهید مهدی قاسم پور رضایی، در 
ارسک بشرویه تشییع و به خاک سپرده 
شد. شهید مهدی قاسم پور رضایی سال 
۱۳۶۴ در ۱۶ سالگی در منطقه عملیاتی 
فاو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

*خودروی حامل هزار و ۹۲۰ قطعه 
مرغ غیر مجاز و بدون مجوز بهداشتی 
شد.  توقیف  درمیان  شهرستان  در 
فرمانده انتظامی درمیان گفت: مأموران 
انتظامی این  شهرستان هنگام گشت 
اصلی”بشرویه  محور  کنترل  و  زنی 
مشکوک  کامیون  یک  -بیرجند”به 

شدند و خودرو را متوقف کردند.
صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل   *
دستی و گردشگری استان با بیان اینکه 
از ابتدای سال ۶۰ هزار نفر از ۱۸ موزه 
استان بازدید کردند گفت: ۴۶ بازارچه 
صنایع دستی برای نوروز ۹۹ در استان 

پیش بینی شده است.

 

2 قاچا قچی حشیش
 در دام قانون 

انتظامی  مأموران   - سیما  و  صدا 
از  بازرسی  در  سرایان  شهرستان 
کیلوگرم  یک خودروی سواری ۷۰ 
گزارش  به  کردند.  کشف  حشیش 
جنوبی  خراسان  انتظامی  جانشین 
شهرستان  انتظامی  مأموران  گفت: 
خودرو های  کنترل  هنگام  سرایان 
پارس  پژو  سواری  یک  به  عبوری 
دستور  آن  راننده  به  و  مشکوک 
افزود:  ایست دادند. سرهنگ دادگر 
متهمان بدون توجه به ایست پلیس 
از محل متواری شدند که مأموران 
را  خودرو  مهار  طرح  اجرای  با 
پاک  و  آن  از  بازرسی  در  و  متوقف 
سازی محل، ۷۰ کیلو و ۵۳۰ گرم 
گفت:  وی  کردند.  کشف  حشیش 
این عملیات خودرو توقیف و ۲  در 
سیر  برای  پرونده  تشکیل  با  متهم 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل 
به  دادگر  سرهنگ  شدند.  معرفی 
صورت  در  کرد:  توصیه  شهروندان 
فروشندگان  با  برخورد  و  مشاهده 
نظمی  بی  هرگونه  و  مخدر  مواد 
با مرکز  نظم عمومی،  در  اخالل  و 
تماس  ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 

 و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

اخبار کوتاه

 جذب نیمی از تسهیالت 
مکانیزاسیون کشاورزی

حدود ۱۷ میلیارد تومان تسهیالت مکانیزاسیون 
جنوبی  خراسان  برداران  بهره  به  کشاورزی 
پرداخت شد. به گزارش صدا و سیما، مدیر امور 
سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان 
ردیف اعتباری تخصیص یافته به استان برای 
مکانیزاسیون کشاورزی را ۳۷ میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: از این رقم ۱۶ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده 
است.  بهدانی با بیان اینکه این اعتبار برای 
خرید کمباین، تراکتور و دستگاه های کارنده 
مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: این مقدار 
اعتبار به ۴۴۰ پرونده برای خرید ماشین آالت 
و یا توسعه و مکانیزه شدن دستگاه ها و ماشین 
آالت پرداخت شد. وی گفت: از آغاز امسال 
تاکنون هزار فقره پرونده برای دریافت بیش 
از ۵۰ میلیارد تومان تسهیالت به بانک عامل 
این تسهیالت  معرفی شدند. بهدانی گفت: 
۱۵ درصد با بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان 
پرداخت می شود. وی افزود: بهره برداران عالوه 
بر خرید ماشین آالت و دستگاه ها می توانند 
برای توسعه و مکانیزه کردن دستگاه ها نیز از 
تسهیالت بهره  مند شوند. بهدانی گفت: توسعه 
مکانیزاسیون برای کاهش هزینه های تولید 
و کاهش استفاده از نیروی انسانی و افزایش 

ضریب مکانیزاسیون انجام می شود.

آغاز واریز سود سهام عدالت 
برای ۵۷۶ هزار نفر

واریز سود سهام عدالت برای ۵۷۶ هزار و 
۳۰۷ نفر در استان آغاز شد. به گزارش صدا و 
سیما، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی خراسان 
خراسان  برای  مجموع  در  گفت:  جنوبی 
جنوبی ۶۷ میلیارد و ۸۱۶ میلیون تومان سود 
به مرور تا پایان سال واریز می شود. جعفری 
با بیان اینکه این سود مربوط به عملکرد سال 
ازای هر  به  این اساس  بر  افزود:  ۹۷ است 
سهم یک میلیون تومانی ۲۰۵ هزار تومان 
سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز 
با  متناسب  نیز  مشموالن  سایر  و  می شود 
میزان سهام عدالتی که دارند، سود دریافت 
می کنند که این میزان سود، بسته به ارزش 
متغیر  مشموالن  از  یک  هر  عدالت  سهام 
خواهد بود. وی گفت: مشموالن سود سهام 
عدالت در این استان ۶۵۰ هزار نفراند، اما از 
این تعداد، ۵۷۶ هزار و ۳۰۷ نفر شماره شبای 
خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردند 
واریز  سود  افراد  این  برای  آن،  تایید  با  که 
می شود. تاکنون در سه مرحله پرداخت سود 
سهام عدالت، حدود ۱۰۱ میلیارد تومان برای 
مشموالن خراسان جنوبی  پرداخت شده است.

قطع 10 ساعتی گاز شهر سه قلعه 

امداد  پایگاه  اتصال  و  شبکه  توسعه   برای 
جاده ای شهر سه قلعه به شبکه گاز شهری 
گاز مشترکین شهر سه قلعه روز دوشنبه ۵ 
اسفند از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت 
عمومی  روابط  گزارش  شد.به  خواهد  قطع 
شرکت گاز استان، این شرکت از مشترکین 
واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم 
در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری 
از بروز خطرات و حوادث شیر اصلی گاز را قطع 
نمایند و در صورت هرگونه مشکل، مراتب را از 

طریق ۱۹۴ به امداد گاز اطالع دهند.

کاری- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
در  ها  معلولیت  آمایش  طرح  بررگزاری  از 
استان همزمان با  چهار استان دیگر از جمله  
پایان  تا  و سمنان  بوشهر  ایالم،  مازندران، 

اسفند برگزار می شود.
عرب نژاد با بیان اینکه هدف از اجرای این 
طرح را تعیین شیوع کم توانی  و شناسایی علل 

مرتبط با کم توانی در کل شهرستان های و 
روستا های استان  است، ادامه داد:  در این طرح 
برای ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر رندومی پرسشنامه 
انجام می شود. وی یادآور شد: نُرم معلولیت در 
خراسان جنوبی به نسبت میانگین کشوری 

قدری باالتر و اجرای این طرح الزم است. 
وی  با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 

که ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته 
می کنند،  فعالیت  پرسشگر  است ۲۰  شده 
خاطر نشان کرد: طبق سرشماری سال ۸۵ و 
۹۰ شیوع معلولیت در کشور یک و سه دهم 
درصد و در خراسان جنوبی دو و سه یا دو نیم 
درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه بیشترین 
معلولیت  ها بر اثر ازدواج  هاي فامیلي و ژنتیکي 

ایجاد مي شود ، خاطر نشان کرد:  با توجه به پر 
رنگ بودن ازدواج هاي فامیلي در استان مشاوره 
و آزمایش  هاي ژنتیک اهمیت ویژه اي دارد 

که به این مهم توجه چنداني نمي شود.
مدیرکل بهزیستی استان حوادث جاده ای را 
مهمترین عامل معلولیت  و قطع نخاع عنوان 
کرد و افزود: اگر جلوي ورودي تصادفات را 

گرفته و مشاوره هاي ژنتیک را جدي بگیریم 
بحث سالمت اجتماعي محقق خواهد شد. 
وی  یادآور شد:  طرح شیوع شناسی انواع کم 
توانی یا معلولیت در سازمان بهزیستی کشور  
خراسان  استان های  در  گذشته  سال  در  
صورت  به  خوزستان  و  گلستان  رضوی، 

پایلوت اجرا شده است.

آغازطرح آمایش معلولیت ها در استان

امروز آب در برخی نقاط بیرجند قطع است

غالمی- امروز یکشنبه  ۴ اسفند  ماه ، برای انجام تعمیرات شبکه،  شهروندان مناطقی از جمله کوچه های کارگران زوج از ۱۴ تا ۲۶، کوچه های کارگران از ۱۵تا ۲۵، کلیه کوچه های زوج 
و فرد خیابان های امامیه، الهیه، ارکیده ، مجیدیه، امیدیه، میالد و همچنین خیابان موسی بن جعفر)ع( از ۲۰ تا ۳۴، انتهای خیابان های وحدت، ایثار، صمدی  از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با قطع 

آب مواجه خواهند بود. در همین زمینه  شرکت آب و فاضالب شهری استان  از شهروندان خواسته  عالوه بر پیش بینی تمهیدات الزم، از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری کنند.

یک میلیارد تومان به اعتبارات  ایجاد و حفظ  فضای سبز بیرجند اضافه شد

محمودآبادی- شهردار برای کنترل و اشراف 
کامل به شرایط فضای سبز شهر بیرجند تیم 
ویژه ای را تشکیل داده است و برای اینکه 
بتواند به اهداف سبزش در شهر دست یابد 
یک میلیارد تومان اعتبار اضافه بر اعتباری 
که قبال برای فضای سبز شهر بیرجند در نظر 

گرفته بود، اختصاص داد.
با  بیرجند  گذشته  روز  شهر  شورای  جلسه 
حضور شهردار، رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری و همچنین مشاور شهردار 
در امور فضای سبز تشکیل شد. جلسه ای که 
قرار بود در آن از قول های سبز شهردار در 
بدو ورودش به شهرداری بیرجند گزارشی ارائه 
شود و همچنین ارائه برنامه های این سازمان 

برای نوروز ۹۹ در بیرجند.
بخش های زیادی از شهر مورد توجه شهردار 
و همکارانش قرار گرفته است و البته قول ۱۰ 
هزار اصله نهالی که از آذر ماه تاکنون بیش از 
۶ هزار از آن کاشته شده است و اگر بتوانند در 
چند روز باقی مانده به پایان سال آن تعداد باقی 
مانده نیز بکارند. اما مهمترین دغدغه مشاور 
شهردار در این جلسه آفت هایی بود که طی 
چند سال اخیر رمق درختان را گرفته است. در 
برخی بخش های شهر به خصوص خیابان 
حافظ چنان بر جان درختان سایه انداخته که 
گاهی باید گفت حیف قطره های آبی که پای 

درخت پر آفت ریخته می شود. 

یک گیاه پزشک در چارت فضای سبز
صفایی مشاور شهردار در این باره معتقد است 
امسال بهترین کار ممکن را شهرداری بیرجند 
انجام داده است چرا که به چارت فضای سبز 
شهرداری بیرجند یک گیاه پزشک افزوده 
شده و او با نظارت دقیق و کوچه به کوچه 
و محله به محله گزارش کاملی از اوضاع و 
احوال درختان بیرجند به این سازمان ارائه 
در  اکنون مشاور شهردار  و هم  است  داده 
امور فضای سبز و همچنین رئیس سازمان 
بیرجند  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر 

اشراف کاملی روی درختان این شهر دارند.

وی گزارشی از انواع اقداماتی که برای احیای 
فضای سبز بیرجند تاکنون انجام گرفته به 
اعضای شورای شهر ارائه داد. مهمترین این 
اقدامات مبارزه با آفات، هرس های مناسب و 

چال کود برای درختان بود.
وی توضیح داد: متأسفانه باید گفت طی ۳۰ 
سال گذشته درختان این شهر از تغذیه مناسب 
خاک بی بهره بوده اند به طوری که هجوم 
آفات با نبود تغذیه مناسب بالی جان تعداد 
زیادی از این درختان شده است. اما با تیم 

کارشناسی جدید تغذیه و نگهداری درختان 
 با دقت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

که  هایی  بخش  در  توانستیم  که  جایی  تا 
درختان دچار آفت شده اند، شناسایی انجام و 

اقدامات حفاظتی خوبی انجام دهیم.

۷0 نقطه سبز برای بخش خصوصی
صفایی با اشاره به قلیایی شدن خاک به دلیل 
کمبود و سختی موجود در آب ادامه داد: با 
ایجاد تغییر در بستر ها توانستیم مواد غذایی 
بگذاریم.  اختیار درخت  در  بهتری  و  بیشتر 
مشاور شهردار به این نکته اشاره کرد که با 
ایجاد روش چال کود و انجام آزمایش های 
خاک و آنالیز فرمول تغذیه برای درختان پهن 
برگ اضافه کرد: این امیدواری وجود دارد که 
طی سال آینده فضای سبز بیرجند رنگ و 
روی بهتری پیدا کند.  وی همچنین از رویکرد 
واگذاری بخشی ازفعالیت های فضای سبز به 

بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۷۰ نقطه در 
سطح شهر بیرجند در نظر گرفته شده که قرار 

است به بخش خصوصی واگذار شود.

استقبال از بهار
در ادامه این جلسه رئیس سیما، منظر و فضای 
سبز شهری نیز از برنامه های این سازمان 
که  هایی  برنامه  داد.  خبر   ۹۹ نوروز  برای 
البته مانند سال قبل در آن خبری از فراخوان 
المان نوروزی نخواهد بود به این دلیل که او 

و همکارانش به همراه شهردار به این نتیجه 
در  جویی  صرفه  برای  باید  که  اند  رسیده 
اعتبارات و هزینه ها المان هایی برای میادین 
طراحی شود که فقط ویژه نوروز نباشد. از آن 
سو می توان با گل آرایی و طرح های دیگر به 

میادین شهر رنگ و بوی عید داد.
امیر ابراهیم زاده افزود: بزرگترین چالش ما 
برای فضای سبز شهر بیرجند تأمین آب بود 
که خوشبختانه با اجرای طرح جداسازی آب 
شرب از فضای سبز توانستیم بر اساس آمار 
شرکت آب و فاضالب بیرجند ۲۷ درصد در 
کاهش مصرف آب فضای سبز موفق شویم.  
وی از دستور العمل افزایش سرانه فضای سبز 
در مراکز استان ها و کالن شهرها خبر داد 
و گفت: ما نیز باید در بیرجند این سرانه را 
افزایش دهیم که با توجه به آب مورد نیاز تنها 
راهکار عملیاتی کردن این موضوع استفاده از 

پساب فاضالب شهر است. 

نور  برای  برنامه های شهرداری  وی درباره 
پردازی در برخی بلوار ها،نصب المان و نیز 
اهمیت توجه به ورودی های شهر گفت: برای 
همه ورودی های شهر طرح هایی در نظر 
گرفته شده از جمله میدان سردار سلیمانی که 
به زودی طرح مورد نظر در آن اجرایی خواهد 
شد. ابراهیم زاده درباره طرح های زیباسازی 
 و بهسازی دیگر میدان ها نیز اضافه کرد:

 ایده های نور پردازی و گل کاری در برخی از 
بلوارها در حال اجرا است.

یک میلیارد برای فضای سبزشهرداری
 شهردار بیرجند نیز در این جلسه از اختصاص 
یک میلیارد تومان به فضای سبز شهر بیرجند 
عالوه بر اعتبار قبلی که برای آن در نظر گرفته 
شده بود خبر داد و گفت: تمام تالش مان را 
می کنیم که همه امور در این زمینه کارشناسی 
شده جلو برود. اضافه شدن یک گیاه پزشک 
برای بررسی علمی مشکالت درختان و مبارزه 
با آفات و ... تا طراحی های دقیق برای میادین 
شهر که همه با اعتبارات ویژه ای اجرا خواهد 
و  سلیمانی  میدان سردار  درباره  جاوید  شد. 
نصب المان مناسب در آن اطالعاتی ارائه داد و 
از اینکه قرار است المان میدان شهدای بیرجند 
نیز تغییر کند اما اقدامات اجرایی آن سال آینده 

انجام خواهد شد.

لطفا  طلبکار نباشید
شهردار بیرجند درباره ورودی شهر از سمت 

به  پاسخ  در  ا...عبادی  آیت  میدان  و  یزد 
خبرنگار ما این طور گفت: در نظر بگیرید که 
آن میدان در محدوده شهر بیرجند نیست به 
این معنی که شما نمی توانید از شهرداری 
انتظار داشته باشید در بخشی که به شهر 
تعلق ندارد حتما کاری انجام دهد. اما با این 
حال وقتی از راه و شهرسازی خواستیم به این 

موضوع ورود کنند پاسخی دریافت نکردیم.
جاوید از جلساتی که با فرماندار و معاون استاندار 
درباره این میدان داشته است خبر داد و اینکه 
عاقب اجرای طرح این میدان دو هکتاری بر 
گردن شهرداری بیرجند افتاده است.وی ادامه 
داد: فراخوان داده شد و باالخره طرح مورد نظر 
در جلسه داوران تایید و برای بررسی نهایی به 
فرمانداری و استانداری ارجاع شد و با توجه به 
بزرگی طرح در اعتبارات سال ۹۹ شهرداری 
بیرجند قرار گرفته است. به گفته وی هزینه 
مطالعات و طراحی این میدان ۲۳۰ میلیون 

تومان شده است.

کارهای خاص برای بند دره
وی تاکید کرد: در حال حاظر در تمام بخش 
ها به ویژه میادین در بحث های زیرساختی 
هزینه می شود تا از همه نظر بتوان برنامه 
ریزی بلند مدت برای منظر شهری داشته 
دیگر  ی  ویژه  کارهای  از  وی  باشیم. 
شهرداری اقداماتی که قرار است برای بند 
دره ی بیرجند انجام شود را نام برد. و گفت: 
است  انجام  در دست  دره  بند  جامع  طرح 
که درمسیر جاده طرح هایی از جمله پیاده 
راه، پیست دوچرخه سواری، فضای سبز و 
تأمین  خدماتی  و  رفاهی  های  زیرساخت 
می شود. وی ادامه اد: زیرساخت هایی از 
جمله محل اسکان مسافر،احداث آالچیق، 
سرویس بهداشتی، پارکینگ و سایر امکانات 
با نور پردازی مناسب و تامین روشنایی اجرا 
خواهد شد. برخی از اعضای شورای شهر نیز  
درباره برخی درخواست های مردمی برای 
فضای سبز به ویژه در مهر شهر نکاتی را به 

شهردار اعالم کردند.

بسته حمایتی سبز شهردار 

فی
ظری

س:  
عک

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری 42 )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

آگهی تغییرات شرکت شمیم پیشرفت فردا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5315 و شناسه 
مورخ 1398/04/22  العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 14005738671 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آدرس شرکت از محل قبلی به محل جدید استان خراسان جنوبی 
، کوچه معلم23]ش  بلوار معلم   ، بیرجند، معلم  ، شهر  ، بخش مرکزی  بیرجند  ، شهرستان 
مرتضوی،شهیدغفاری19[ ، پالک 46 ، طبقه همکف با کد پستی 9717855658 تغییر یافت و 

ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )777240(

آگهی تغییرات شرکت شمیم پیشرفت فردا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5315 و شناسه ملی 14005738671 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد 
علی کیانی با کد ملی 0922356671 و خانم صدیقه کفاشی با کد ملی 0651274788 و خانم محدثه کیانی 
با کد ملی 0640683381 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای 
محمد رضا کفاشی به شماره ملی 0651278309 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی به شماره ملی 
0640210937 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- 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 )777241(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مهتاب گستر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1674 و شناسه 
 ملی 10360033897 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای هاشم رزاقی به شماره ملی 0651856337 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
 پیمان گنجی به شماره ملی 0651869188 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شادی تلوک 
به شماره ملی 1930099207 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای هاشم 

رزاقی )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 )773054(

ملی  شناسه  و   5315 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  فردا  پیشرفت  شمیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
14005738671 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
محمد علی کیانی با کد ملی 0922356671 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم صدیقه کفاشی 
با کد ملی 0651274788 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم محدثه کیانی با کد ملی 0640683381 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت 
از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد علی کیانی )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 )777239(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مهتاب گستر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1674 و 
شناسه ملی 10360033897 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای هاشم رزاقی به شماره ملی 0651856337 و آقای پیمان گنجی به شماره 
ملی 0651869188 و خانم شادی تلوک به شماره ملی 1930099207 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم زهرا طالبی به شماره ملی 5639929367 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم هاجر سپهری به شماره ملی 0651639883 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - 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 )773055(

شناسه  و  ثبت 3981  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند  پویش  توان  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ 1397/11/27  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10360032370 
استان  جدید  آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  اصلی  مرکز   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، منتظری ، خیابان شهید 
 ، سوم  طبقه   ، پالک 0   ، ای]طالقانی5[  کوشه  هاشم  سید  شهید  خیابان   ، منتظری   محمد 

واحد جنوبی کدپستی 9714894701 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 )774274(

حوادث
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
ثاَلثٌَة یَفَرُح بِِهَنّ الِجسُم و یَربو: الّطیُب، ولِباُس اللَّیِِّن، وُشرُب الَعَسِل

سه چیز است که بدن با آن، شاداب و سرزنده می  شود: بوی خوش، لباس نرم و خوردن عسل.
)طّب النبّي صلی ا... علیه و آله : ص 6(

سفر به عتبات تعلیق شد

فارس- سرپرست معاونت عتبات سازمان حج 
و زیارت از متوقف شدن سفر زمینی و هوایی 
به عتبات خبر داد و گفت: روند اعزام زائران 
عتبات در جلساتی با مسئوالن عراقی بررسی 

و دوشنبه نهایی می شود.

زمان توزیع کارت کنکور 
دکتری ۹۹ مشخص شد

ایرنا- کارت ورود به جلسه کنکور دکتری سال 
۹۹ از روز سه شنبه توسط پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود 

و به مدت سه روز ادامه دارد.

نمکی: کرونا را شکست می  دهیم

ایرنا- سعید نمکی وزیر بهداشت، به مردم اطمینان 
داد که ویروس کرونا را شکست خواهیم داد.

طال، سکه و ارز افزایشی شدند

دیروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
5 میلیون و 76۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی 
طرح قدیم 5 میلیون و 670 هزار تومان معامله شد. 
قیمت طالی 18عیار هم 5۹3 هزار و 800 تومان 
ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال 
در بازارهای جهانی با قیمت 1643.46 دالر معامله 
می شود. ارز نیز با گذشتن از مرز 14 هزار و 500 

تومان، به روند صعودی خود ادامه داد.

فروش تعهدی بورس 
امروز عملیاتی می شود

ایبنا- رئیس سازمان بورس از تکمیل و ورود 
ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از امروز خبر 
داد و گفت: این ابزار در کمیته فقهی سازمان 
بورس با عقد وکالت و به گونه ای تنظیم شده 

که از نظر شرعی قابل قبول باشد.

 FATF بازگشت ایران به لیست سیاه
مشکلی برای نرخ ارز ایجاد نمی کند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت ایران 
به لیست سیاه FATF، گفت: عملکرد بانک 
مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان 
خاطر را نزد مردم ایجاد کرده است که چنین 
وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات 

نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

روحانی : راه گفت وگوی برجام 
را با اتحادیه اروپا نبسته ایم

روحانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توافق 
هسته ای را به نفع منطقه و جهان می دانیم و 
اقدام آمریکا در خروج از برجام به ضرر ملت های 
منطقه، جهان و خود مردم آمریکا بوده است، 
گفت: همه باید تالش کنیم برجام حفظ شود 
و ما در این زمینه راه گفت وگو با اتحادیه اروپا 
را نبسته ایم. در طول ۲1 ماه گذشته از خروج 
اروپا  اتحادیه  متاسفانه  برجام  از  آمریکایی ها 
نتوانسته گام موثری در راستای روابط دوجانبه 

و اجرای تعهداتش در برجام بردارد.

محمد قوچانی: ما از اصولگرایان 
شکست نمی خوریم، به خود می بازیم

محمد قوچانی عضو شورای حزب کارگزاران 
گفت: ما )اصالح طلبان( از اصولگرایان شکست 
نمی خوریم، ما به خود یعنی به کارنامه »امید« 

و به قهر »مشارکت« می بازیم.

دیگر نمی توانیم به جشن های 
کریسمس آمریکا برویم!

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به 
تحریم شدن توسط آمریکا با کنایه گفت: دیگر 
نمی توانیم به جشن های کریسمس آمریکا برویم.

تقی پور: مجلس دهم به تمایالت 
دولت گرایش داشت تا به منافع مردم

رضا تقی پور از وزرای دولت احمدی نژاد گفت: 
مجلس فعلی گرایش زیادی به دولت داشت 
به  مشکالت  و  مسایل  تمام  به  همواره  و 
صورت جناحی و بدون در نظر گرفتن مسایل 
که  دیدیم  و  اندیشید  می  مردم  مشکالت  و 

نتوانست رضایت مردم را جلب نماید.

ربیعی: عده ای دولت را به
 »کرونا هراسی« متهم کردند

ربیعی با بیان اینکه اولین و مهم ترین تصمیم 
در دولت، شفافیت در برخورد با موضوع و بیان 
هر آنچه رخ داده و خواهد داد به مردم با کمال 
صداقت بود، گفت: عده ای متأسفانه حتی دولت 
را متهم کردند برای بی رونق کردن انتخابات 

»کروناهراسی« ایجاد کرده است.

پمپئو خواستار بازگرداندن اقدامات 
مقابله ای FATF علیه ایران شد

اعضای  از  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
تا  خواست   )FATF( مالی  اقدام  ویژه  گروه 
از جهان  نیاز را برای حفاظت  اقدامات مورد 
در برابر آنچه او تامین مالی تروریسم ناشی از 

ایران خواند، بازگردانند.

اثرات FATF در بلندمدت 
مشخص خواهد شد

مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه 
بر این باور است که باید توجه داشته باشیم 
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه در شرایطی 
است که ریاست دوره ای بر عهده کشور چین 
پیوند  نزدیک ترین  اکنون  که  چین  است. 
اقتصادی را با ایران دارد تالشی برای قرار 
نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به طور 
حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران 
با تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، 
چین، عراق و... تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، 
به نظر می رسد از وضعیت بحرانی فعلی به 
کرد.« خواهیم  گذار  بحرانی تر  وضعیتی 

تاکید کرد: »قرار گرفتن  ادامه  در  محبعلی 
تبعات و  به طور حتم   FATF لیست در 
نتایج خاص خود را به همراه خواهد داشت. 
خواهند  منفی  صورت  به  قطعا  آثار  این 
در کوتاه مدت  آثار شاید  این  بود. هر چند 
حتم  طور  به  بلندمدت  در  اما  نشود  رویت 
کرد.« خواهد  بدتر  و  آشفته تر  را  وضعیت 

ادامه  در  بین الملل  مسایل  کارشناس  این 
تصریح کرد: »اکنون مساله این نیست که 
موضوع  بلکه  شود،   FATF عضو  ایران 
واقع مساله  نهاد است. در  این  با  همکاری 
عضویت در FATF و رعایت استانداردهای 
یک  در  مالی  گروه  این  درخواست  مورد 
عضویت  زیرا  نیستند؛  ارزیابی  قابل  راستا 
نیازمند پیوستن به کنوانسیون های مختلف 
و رسیدن به استانداردهای بین المللی است. 
باید توجه داشته باشیم سفارت روسیه نیز طی 
بیانیه ای از ایران خواستار شد، خواسته های 
کند. اجرا  و  رعایت  را  مالی  اقدام  کارگروه 

انتخابات مجلس امسال با حوادثی که 
در ماه های منتهی به اسفند رخ داده با 
تردید هایی برای بخشی از مردم برگزار 
شد. از سوی دیگر بخشی از بدنه اصالح 
طلبان معتقد بودند رای ندادن یک حق 
بیان  برای  می تواند  فرد  هر  که  است 
اعتراضات خود از آن استفاده کند. شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان نیز 
در هفته های پیش نتیجه تصمیم خود 
برای نحوه شرکت در انتخابات را اعالم 
کرد و در بیانیه ای از عدم ارائه لیست واحد 
اصالح طلبان خبر داد. اگر چه احزابی 
فهرست  سازندگی،  کارگزاران  نظیر 
کاندیدا های مد نظر خود را منتشر کردند، 
مجموعه  رویکرد  معتقدند  بسیاری  اما 
یازدهم  انتخابات  در  طلبان  اصالح 

مجلس، عدم مشارکت بوده است. 
 

اولویت مجلس بعدی سختگیری 
علیه روحانی است؟

 نیویورک تایمز در گزارش های متعددی 
ورود  قوی  احتمال  از  ایران  انتخابات  از 
و  گفته  ایران  آتی  مجلس  به  تندرو ها 
نوشت: شاید انتخابات روز جمعه را بتوان 
یکی از عجیب ترین انتخابات جمهوری 

اسالمی دانست چرا که در هیچ یک از 
 انتخابات های تاریخ نظام، 7000 کاندیدا 
رد صالحیت نشده بودند. کاندیدا هایی که 
در میان آن ها نام میانه رو ها و اصالح طلبان 
دیده می شد. با این وضعیت سیاست های 
خواهد  سختگیرانه تر  داخلی  و  خارجی 
شد.این رسانه نوشته انتظار می رود مجلس 
بعدی ایران در برابر آمریکا رویکرد های 
تندی اتخاذ کند و بعید است برای مذاکره 
و توافق هسته ای جدید حمایتی صورت 
بگیرد و در نهایت حمایت از نیرو های نیابتی 

ایران در منطقه نیز تقویت خواهد شد.

سیاست های روحانی
 شکست خورده است

میانه روی  سیاست های  به  رسانه  این 
از  نوشته  و  کرده  اشاره  نیز  روحانی 
و  سیاست ها  ایرانی ها  از  بسیاری  دید 
مواجه  شکست  با  روحانی  برنامه های 
اولویت  حال  عین  در  است.  شده 
اجرای  کردن  سخت تر  بعدی  مجلس 
باقی  سال  دو  در  دولت  سیاست های 
مانده از دولت تا بهار ۲0۲۲ خواهد بود.

نوشته  گزارش  این  در  تایمز  نیویورک 

سیاست های  درباره  ایران  رهبر  اگرچه 
مجلس  اما  می زند،  را  آخر  نظام حرف 
می تواند به این نظرات شکل بدهد، از این 
سیاست ها دفاع کند یا از نتیجه اظهارات 
،  ۲4 رویداد  گزارش  به  کند.   انتقاد 
مقامات آمریکا هم درباره انتخابات ایران 
بریان  داشته اند.  متفاوتی  واکنش های 
هوک گفته متاسفانه از نظر مردم ایران، 
به طور محرمانه  قبال  واقعی  انتخابات 
انجام شده و نتایج نیز شمرده شده است.

 
رویکرد نظام ایران
 تندتر خواهد شد 

سی ان ان نیز در گزارشی با اشاره به احتمال 
پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس 
یازدهم به اهمیت انتخابات در ایران اشاره 
کرده و نوشته، مجلس نقش مهمی در 
سیستم سیاسی پیچیده ایران دارد. به همین 
دلیل تصمیم شورای نگهبان برای ممانعت 
از شرکت میانه روها در این انتخابات تاثیر 
مهمی بر سیاست های مقابله ای ایران در 
مقابل آمریکا دارد. این رسانه آمریکایی در 
ادامه نوشته با حذف کاندیدا های میانه رو از 
شرکت در انتخابات، نظام این پیام را مخابره 

کرده که رویکردش تند تر خواهد شد.

برجام شکست خورده ؛
اصالح طلبان به زانو درآمده اند

 این رسانه در ادامه ادعا های خود نوشته ،
انتخابات در ایران چیزی را تغییر نمی دهد. 
برجام شکست خورده، اصالح طلبان به 
زانو در آمده اند و روحانی اعتبارش را تا حد 

زیادی از دست داده است.
تقویت  از  نیز  بلومبرگ  و  رویترز 
اصولگرایان تندرو در پی اعالم نتیجه 
نوشته اند.  یازدهم  مجلس  انتخابات 
حضور  ایران  نوشته  انگلیس  گاردین 
تقویت  عامل  را  انتخابات  در  کم رونق 
ظریف  جواد  حتی  می داند؛  ترامپ 
افزایش  خواستار  هم  وزیرخارجه 

مشارکت در انتخابات شده است.

غرب درباره انتخابات ایران چه می گوید؟

دیپلماسی ایرانی- تصمیم ماه ژانویه ایران 
به عقب نشینی بیشتر از تعهدات برجامی، 
یک پاسخ مستقیم به اقدام ایاالت متحده 
به ترور سردار قاسم سلیمانی، رهبر نیروی 
قدس ایران نبود. اما هر دو تحول که به 
فاصله چند روز از یکدیگر رخ داد، نشان 
دهنده تشدید تنش ها بین ایران و ایاالت 
متحده بود که از تابستان سال ۲01۹ وارد 
سطح دیگری شده است. این مساله باید در 
هرگونه تالشی برای محافظت از ماهیت 
موسوم   ۲015 سال  ای  هسته  توافق 

به برجام مورد توجه قرار بگیرد. این در 
شرایطی است که هیچکدام از طرفین ، 
خواستار پایان برجام نیستند. اما هنوز معلوم 
از  پیش  توافق  نجات  امکان  آیا  نیست 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
در ماه نوامبر وجود دارد یا خیر، تقریبا با 
اطمینان می توان گفت که برجام دوره دوم 
ریاست جمهوری ترامپ را دوام نخواهد 
آورد. دولت های اروپایی باید به تالش 
مستقیم  گوهای  و  تسهیل گفت  برای 
بین ایاالت متحده و ایران ادامه دهند. در 

عین حال، باید از مکانیزم حل اختالف 
اقدامات  درباره  بحث  برای  برجام  در 
فوری در کاهش تنش ها و همچنین 
کشف مسیرهای محتمل به سمت یک 
توافق متعاقب برجام یا جایگزینی برای 
استفاده کنند.   آن در صورت فروپاشی، 
الزم است در این مباحثات به چگونگی 
تحقق پیشنهاد فرانسه که در ابتدا مورد 
تایید ترامپ نیز قرار گرفته بود مبنی بر 
تخصیص یک خط اعتباری اروپایی برای 
کمک به تسهیل فشار اقتصادی ایران، 

همچنین چگونگی غلبه بر مقاومت فعلی 
ایاالت متحده در برابر این ایده پرداخته 
بازیگران  اکثر  تمایل  به  توجه  با  شود. 
منطقه ای به کاهش تنش ها، احتماال 
اکنون زمان مناسبی برای پیشروی فراتر 
از مذاکرات دو جانبه و آغاز یک کنفرانس 
ایجاد  و  اعتمادسازی  برای  ای  منطقه 
امنیت و همکاری است. چنین روندی می 
تواند مذاکرات هسته ای جدید و احتماال 
طوالنی بین ایران و قدرت های مهم بین 
المللی را تقویت و احتماال طوالنی تر کند.

حرکت به سمت یک توافق هسته ای جدید

دنیـای  فـرش
  اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های 
ماشینی دست دوم )در حد نو( و انواع فرش 

نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه ،نبش شعبانیه 4

0935 750 9464  -0915  361 3797
31 17 31 32  علی زارع

فروش مغازه ساندویچی 
با موقعیت عالی  

 0۹1556128۹2

قابل توجه همشهریان
 بیرجندی
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عکاسی و ادیت توسط کادر خانم
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