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#  من ماسک می زنم

ابتالي روزانه به طور میانگین 88 نفر به کرونا در استان / خراسان جنوبی رتبه پنجم بیماران  بستری شده کرونایی   در 
کشور  /  متاسفانه رعایت دستورهاي بهداشتي افت قابل توجهي داشته و مسافرت ها، تجمعات خانوادگي و عدم استفاده از 
ماسک، سبب افزایش سرعت انتقال این ویروس شده است / شهرستان بیرجند جزو 45 شهر آلوده کشور است و وضعیت 
مناسبي ندارد / بخش  های مراقبت هاي ویژه بیمارستان ولي عصر)عج( بیرجند پر شده که اگر تعداد از حد معمول فراتر 
رود، قطعا با کمبود تخت آي سي یو مواجه خواهیم شد/ میزان موارد ابتالي روزانه به کرونا در خراسان جنوبي، تا پایان 
شهریور، به طور متوسط 18 نفر در روز بود که این آمار در نیمه اول مهر روزانه به 40 نفر رسید و هم اکنون با افزایش 
بیش از 2 برابري به 88 نفر در روز افزایش یافته است / شهر بیرجند به تنهایي به ازاي هر 100 هزار نفر جمعیت 
خود 722 نفر مبتال به کووید 19 دارد که 103 واحد از شاخص کشور بیشتر است ...  مشروح در صفحه 5

رتبه دوم خراسان جنوبی در
  میزان بروز  بیماری کرونا

 )ع(  شد
خادم مردم استان ،خادُم الرضا

محمد صادق معتمدیان ، اسطوره خدمت به مردم ، برای استانداری به خراسان رضوی رفت

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

َمرد خوبی که  استاندار هم بود

هفت، عدد مقدسی بود. و شاید از بیست و ششم آبان ماه 1397 که لقب و کنیه  
هفتمین استاندار خراسان جنوبی را روی صفحه طالیی این استان به نام »محمد صادق 
معتمدیان« ثبت کردند، تا این روزها که دوباره عقربه قرعه، چرخید و چرخید و چرخید 
 و به نام این َمرد بردبار کرمانشاهی رسید تا سکان مدیریت اجرایی استان بزرگ تری 
 به نام خراسان رضوی را به دستش بسپارند، برای ما خوش یمن و مقدس تر 
هم افتاد، آن هم در این ماه ها که دنیایی از اتفاق ها و حادثه ها و رویدادهای شیرین 
بر این استان و بر مردمش گذشت. از رفتن محبوب دل مردم استان که عالوه بر 
استاندارِ خوبی بودن، مرد خوبی هم بود و کارهای خوبی هم انجام داد و تعامالت 
 خوبی هم داشت،  همانقدر غمگین هستیم که از پیدا نکردن این گنج پربها در همه
 این سال های گذشته بر ما. افسرده و غمگین می شویم به دالیل مختلف، از جمله 
این دالیل اینکه؛ به او و کارهایش امیدها بسته بودیم و از جمله دالیل اینکه؛ می دانیم 
بعد از او، احتماالً  دیگر مدیری به توانمندی و لیاقتش نخواهیم دید.... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

 

 

 

مسئوالن با عقالنیت، مانع 
منازعات سیاسی شوند

رئیس جمهور : 

صفحه  ۶

 بگومگوهای سیاسی برای 
مردم آب و نان نمی شود

رئیس مجلس : 

روحانی اگر نمی تواند کشور 
را اداره کند کنار برود

مرعشی ، فعال اصالح طلب  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

خراسان جنوبی امن ترین استان برای سرمایه گذاری3روزهای طالیی هفتمین استاندار 2تکمیل فاز اول دهکده ورزشی تفریحی منطقه گردشگری بند دره  5

به  یاد اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه طاهره کاروان مقدم
یک سال از غروب دلتنگی هایمان سپری شد، ولی طنین 

صدای دلنشینت همچنان در گوش ما و چهره زیبایت در یاد ماست.
اکنون که به واسطه حفظ سالمتی شما عزیزان از برگزاری مراسم 
 سالگرد معذوریم با ذکر صلوات و فاتحه ای یاد و نام آن عزیز سفر کرده

 را گرامی می داریم.
خانواده های : کاروان مقدم - زهرایی

جناب آقای احمد محبی
مدیرکل محترم روابط عمومی استانداری 

خراسان جنوبی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که 
نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت و سربلندی برایتان مسئلت داریم.

محمد شاهمرادی و پسران

کرمـان انـدود - کاهگـل آمـاده   
   09162476752 - کالنتری

سردار سرتیپ مسروری فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ فرشید فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

جناب سرهنگ رضایی رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

جناب سرهنگ عباسی رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

  آرامش، امنیت، اعتماد، عدالت، پویایی و نشاط جامعه ، زیبا کلماتی است که با نام نیروی انتظامی 
به قلب و جان مردم این سرزمین جاری می شود. 

هفته نیروی انتظامی را حضور شما بزرگواران تبریک عرض نموده و تالش های خالصانه همه 
حماسه سازان نیروی انتظامی را در راه برقراری قسط و امنیت ارج می نهیم. توفیقات روز افزون شما را 
 در استقرار نظم و امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

  سید محمد حسین زینلی
  مدیرعامل شرکت کویرتایر

خانواده های محترم دشتی ، محمدی ، مزروعی ، حیرت ، امیرآبادی زاده و لطفی
با ابراز همدردی، درگذشت

 مرحومه حلیمه محمدی
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید 

خانواده خیریه

همکار محترم سرکار خانم ملیحه مزروعی 
درگذشت تأسف انگیز مادر بزرگ عزیزتان

 مرحومه حلیمه محمدی 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی

 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان – شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه، فرزین، صابر تنها

همکار گرامی جناب آقای رضا علی نژاد مفرد
مشیت الهی براین تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این بارزترین 
تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان کربالیی محمدعلی  علی نژاد مفرد 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
ریاست و پرسنل دانشگاه جامع علمی  کاربردی استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ ستاد ناصر فرشید 
فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم مسروری 
فرمانده محترم  مرزبانی خراسان جنوبی 

و کلیه پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان
هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگمردانی جان برکف که بی تردید

 کار و تالش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه ساز استقرار سالمت اجتماعی
 و امنیت جامعه اسالمی است. 

هفته نیروی انتظامی گرامی باد
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

جناب آقای مهندس کاشانی 
نماینده محترم کمیسیون گردشگری اتاق تعاون

انتخاب شما بزرگواران باتجربه را به عنوان
 اعضای هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض می نمایم و امیدوارم همانند گذشته در مسئولیت جدید موفق باشید.

حسینی – رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

 مزایده عمومی– نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ)ریال(موضوعشماره فراخوان

2099005361000001

فروش تعداد 24 قطعه زمین با 
کاربری مسکونی واقع در خیابان 
غفاری 2 بیرجند طبق لیست و 

مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 5 درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر ملک 

مطابق نمونه های مندرج در 
اسناد مزایده

 www.setadiran.ir کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
برگزار می گردد.  مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 99/07/28 تا ساعت 13:00 مورخ 99/08/12 
از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

 مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14:00 مورخ  99/08/12
زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:00 مورخ  99/08/14 می باشد.

 تاریخ بازدید از 99/07/28 لغایت 99/08/05 ساعت  8:00 تا 12:00 با هماهنگی اداره امالک شهرداری می باشد
 نشانی مزایده گزار: خراسان جنوبی،  بیرجند ،  میدان ابوذر، شهرداری مرکزی  تلفن: 05631830102
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به 
آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 

تماس حاصل نمایند. 
محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند )لیست مشخصات امالک صفحه آخر(

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شادروان حاج رضا رحیم آبادی
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان عزیز می رساند.مراسم 
دوشنبه 99/07/28  امروز  بزرگوار  مرحوم  آن  خاکسپاری 
ساعت 9:30 صبح از غسالخانه به سمت آرامستان انجام 
می شود ضمنا به دلیل شیوع بیماری کرونا وحفظ سالمتی شما 
عزیزان و ضمن پوزش، ازهمه عزیزانی که مایل بودند درمراسم 
تشییع وعزاداری عزیزمان درکنارمان باشندتقاضاداریم باخواندن 

فاتحه ای روح مرحوم راشادگردانند.
خانواده مرحوم رحیم آبادی ،  ژرمنیان ، مقدم ، صباغی  
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َمرد خوبی که استاندار هم بود

* هرم پور

و  بود  کرده  پیدا  را  استان  توسعه  حیاتی  های  رگ   معتمدیان 
می دانست چگونه و چه وقت، آنها را به شاهرگ های تصمیم 
مسئولین کشور گره بزند. زندگی و حیات توسعه استان بعد از او، 

احتماالً نفس نفس خواهد زد.
بی دوست، زندگانی، ذوقی چنان ندارد
ذوقی چنان ندارد، بی دوست، زندگانی

در این چند ساعت که از اعالم خبر رفتن معتمدیان به خراسان 
رضوی می گذرد با خودم درباره دو چیز فکر می کنم؛ اول اینکه از 
دست چه کسی باید نارحت باشیم؟ از دست وزیر کشور؟ از عملکرد 
هیئت دولت یا هر کس دیگری؟ نه! من احساس می کنم از دست 
هیچ کس نباید ناراحت باشیم. اصاًل چرا باید ناراحت باشیم، وقتی 
این واقعیت را بپذیریم که معتمدیان هم به عنوان یک انسان 
پرتالش، برای زندگی و آینده اش حق انتخاب دارد. او هم حق 
دارد پس از سال ها تالش در این استان ارتقاء داشته باشد و داشته 
های مدیریتی  و تجربه هایش در استانی دیگر  و روی هم گذاشتن 
خشت به خشت هنر معماری اش در بنایی بزرگ تر آزمایش کند، او 
هم حق پیشرفت دارد می دانم که او هرکجا باشد، حتی اگر روزی 
روزگاری طوالنی هم بگذرد، باز هم برای استان خراسان جنوبی 
مفید خواهد بود، باز هم قدردان محبت این مردم خواهد بود و باز 
هم دلش برای این استان خواهد تپید. دوم اینکه با باور این مطلب 
که بعضی از انسان ها، نام شان ذهن ها را به سمت کلمات خاصی 
سوق می دهد، می اندیشم که نام معتمدیان، ذهنم را به طرف چه 
واژگانی سوق می دهد؟ بدون تعارف به چنین واژه هایی؛ تالش، 
فهم درست از توسعه، مدیریت در میدان، پیگیری، شناخت دقیق 
از مسأله، خستگی ناپذیری، مردمداری، خلوص، تعامل و البته دور 
بودن از هر حاشیه ای. »محمد صادق معتمدیان« مدیری بود  که 
با این ویژگی ها، همه جا، طالب دارد و همه جا موفق خواهد بود، 
هر چند به شدت معتقدم هیچ کجا برای قلب و ذهن او، خراسان 
جنوبی و هیچ مردمی برای او، مردم خراسان جنوبی و محبت های 
بی شمارشان نخواهد شد. اکنون هر چند با دلی آزرده خاطر از 
بعضی تصمیم های مسئوالن علیرغم همه قول و قرارهایشان و 
قلبی نگران از رویدادهای آینده برای استان و ذهنی آشفته از احتمال 
بر زمین ماندن طرح ها و پروژه ها و ایده هایی که فقط شانه های 
قوی او تحمل کشیدن بار سنگین شان را داشت، به اراده و تصمیم 
و انتخاب خودش و تصمیم مسئوالن محترم کشور، به اجباری 
مصلحت اندیشانه، تمکین می کنیم و امیدواریم که این مجاهد 
راه خدمت به مردم، این سرباز خالص عرصه سازندگی و توسعه 
در استان و این هفتمین فرمانده خاضع و خاشع در جبهه پیشرفت 
استان، در هر سنگری که  قرار گرفت، بیش از همیشه، موفق و 

پیشتر و بیشتر از دیگران، سربلند باشد.
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدايا به سالمت دارش
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

معتمدیان ماندنی است 

*  بهروزی فر

مرداد ماه بود که خبر تلخ تصمیم دولت، مبنی بر جابه جایی استاندار خراسان جنوبی منتشر شد و غم را 
مهمان خانه دل های مردم فهیم این دیار کرد، اهالی قدرشناس این دیار به پاس سپاسگزاری از تالش 
های ۲0 ماهه معتمدیان، گالیه های خود را به گوش دولتمردان رساندند و با پیگیری های جدی، به 
هر دستاویزی متصل شدند تا متولیان امر را از این تصمیم نامیمون منصرف سازند. از آن طرف، مردمان 
خونگرم خوزستان که از پیشینه فعالیت های معتمدیان در خراسان جنوبی شنیده بودند، دل به حضورش 
بستند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی این منطقه هم به طور جدی این خواسته و مطالبه را دنبال 
کردند تا بتوانند با حضور استانداری مردمی، چالش های موجود استان شان را بزدایند و تنش ها را به صفر 
برسانند. باری به هر جهت ! عواملی دست به دست هم دادند و سبب شدند که دولت از تصمیم جدی 
خود برگردد و حتی مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز حراست این وزارتخانه در جریان حضور خود در 
استان خراسان جنوبی در شهریور ماه، به طور رسمی اعالم کرد؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان 
جنوبی می ماند. این خبر، خاطر همه را آسوده کرد و اهالی استان اطمینان پیدا کردند که حداقل تا پایان 
عمر دولت و طی یک سال آینده از حضور معتمدیان منتفع می شوند و او می تواند تمام کارهای مهمی 
که در استان شروع کرده را، خود! به اتمام برساند. با مهر تأیید دولت بر ماندگاری معتمدیان، او کارش را 
جدی تر از گذشته شروع کرد و طی همین مدت کوتاه، دیدارهای زیادی را در تهران رقم زد. پیگیری 
هایش سبب شد، موضوع کنسرسیوم ریلی خراسان جنوبی در دستور کار نشست اعضای هیئت امنای 
 ارزی قرار بگیرد. برای رفع موانع پیش روی افتتاح کارخانه فوالد با اهالی ایمیدرو دیداری ترتیب داد. 
وزیر نیرو را دید تا با استفاده از ظرفیت وی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و افغانستان، مرز وسیع استان را گوشزد کند و با تذکر این نکته که برخالف همه مرزهای کشور، ماهیرود 
تنها مرز ایران بوده که در این دوران شیوع کرونا، حتی یک روز هم تعطیل نبوده است، از او بخواهد در 
رایزنی های خود با سران کشور همسایه، این طوالنی ترین مرز مشترک را به خاطر داشته باشد.  در دیدار با 
معاون وزیر راه و شهرسازی، تسریع در روند اجرای پروژه ریلی استان را خواستار شد و از پروژه دوبانده سازی 
محورهای مواصالتی به عنوان مهمترین مطالبه مردم یاد کرد. برای دیدار مدیرعامل بانک رفاه نیز هماهنگی 
های الزم را انجام داد تا بر شتاب بخشی لیدر کنسرسیوم بانکی ابرپروژه راه آهن تأکید کند.  تقدیر و تشکر 
از خدمات و اقدامات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( را بهانه کرد تا رؤسای 
 دو مجموعه را به اجرای تعهدات شان در تفاهم نامه های محرومیت زدایی درح و درمیان دلگرم تر کند. 
و کمی بعد، وزیر جهاد کشاورزی را به استان دعوت کرد و همه گیر و گرفت های دامداران و کشاورزان را به 
او نشان داد. سفر وزیر جهاد کشاورزی مثل دیگر وزرا با وعده های بسیار خوبی همراه بود، قول و قرارهایی 
که می تواند با پیگیری مدیران ارشد در بخش کشاورزی و دامداری که از پیشران های توسعه استان نیز می 
باشند، تحولی عظیم ایجاد نماید. وزیر رفت و تنها دو روز بعد، خراسان  جنوبی، میزبان رئیس قوه قضائیه شد. 
حضور آیت ا... رئیسی هم فرصت خوبی برای مرور مشکالت و کاستی های استان بود. نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشراف به مباحث استان، همه حوزه های مدنظر معتمدیان را مورد ارزیابی 
قرار داد و با وعده پیگیری مسایل تا حصول نتیجه، خراسان جنوبی را به مقصد تهران ترک کرد.  معتمدیان 
بالفاصله بعد از رفتن مهمان ویژه استان و پشت سر گذاشتن دو روز کاری سخت، راهی درمیان شد و جمعه 
ای به یاد ماندنی برای مردم این دیار رقم زد. زمین چمن افتتاح کرد، کلنگ احداث مدرسه شبانه روزی را به 
زمین زد، مراسم بهره برداری از ایستگاه فرستنده دیجیتال را همراهی کرد، روبان گشایش خانه بهداشت 
را برید و.. و ثابت کرد اگر به مدیران گوشزد می نمود که از هر فرصتی برای خدمت رسانی استفاده کنند، 
خودش به این حرف ایمان دارد.  او شنبه پر مشغله ای را هم پشت سر گذاشت و باالخره در یکی از روزهای 
 میانی هفته رفت تا جلسه هیئت دولت را همراهی کند و متأسفانه دیروز حکم جدیدش را دریافت کرد. 
معتمدیان به تهران رفت تا بعد از آن به مشهد برود اما جایش را برای همیشه در بیرجند خالی کرد.  مرد 
اندیشه و عمل رفت اما خاطره  خوبی هایش همیشه ماندنی است و کارهای بزرگی که برای استان کرده، 

هیچ گاه تباه نخواهد شد. مردم، َقدرَت را می دانند، ای مرد بزرگ!! 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این یادداشت به 099۲۲134۲8۷ ارسال بفرمایید(

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خبر داد: 
خراسان جنوبی، جزو امن ترین  استان های کشور 
برای سرمایه گذاری است.  عابدی با اعالم این خبر 
گفت: بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی 
بر”پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران طی فصول 
سال 98” که با سنجش “شاخص امنیت سرمایه 
گذاری در ایران” انجام شده، خراسان جنوبی و یزد 
گذاری  سرمایه  برای  کشور  استان های  امن ترین 
هستند. وی با تأکید بر این که خراسان جنوبی، قبل 
از این هم به عنوان اولین استان امن کشور معرفی 
شده بود، ادامه داد: برای رسیدن به این موفقیت، 
تالش های فراوانی توسط شخص استاندار، حوزه 
اقتصادی استانداری و دستگاه های اجرایی مختلف 
صورت گرفته است. معاون استاندار تصریح نمود: 
برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله 
اقدامات شایان توجهی است که به صورت مکرر و 
بدون وقفه انجام گرفت تا مشکالت و موانع سد راه 

تولید کنندگان حل و فصل گردد.
عابدی افزود: حمایت از سرمایه گذاران واقعی بیش 
از موارد مطرح شده در قانون و پیگیری پرداخت 
تسهیالت برای متقاضیان سرمایه گذاری در استان 

از دیگر اقدامات مؤثر در این موفقیت می باشد.
وی با اشاره به نقش اشتغال ایجاد شده از طریق 
این  در  عشایری  و  روستایی  تسهیالت  پرداخت 
ارزیابی ها خاطر نشان کرد: بر اساس آمار اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق ۲ هزار 
و 883 پرونده متقاضی از محل تسهیالت روستایی و 
عشایری  381 میلیارد و ۷00 میلیون تومان پرداخت 
علیرغم  ها  نظارت  استمرار  واسطه  به  که  شده 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، با کمترین 
میزان انحراف هم روبرو بوده است. به گفته وی؛ 
تسهیالت روستایی و عشایری  در مناطق مرزی با 
کارمزد 4 درصد و در دیگر مناطق با کارمزد 6 درصد 
به متاضیان پرداخت شده است. معاون استاندار از 
ایجاد زیرساخت های الزم برای دسترسی راحت تر 
متقاضیان کسب و کار به مجوزهای مورد نیاز هم 
به عنوان عاملی مؤثر در امنیت خاطر سرمایه گذاران 
یاد کرد. عابدی گفت: در همین راستا سامانه های 
یاور، دادور و نقشه استعالمات صدور مجوز در استان 
فعال شده و به زودی نیز پنجره فیزیکی کسب و 
کار نیز راه اندازی می شود. وی ادامه داد: از طریق 
این سامانه ها، متقاضیان کسب و کار می توانند در 

کوتاه ترین زمان ممکن استعالمات مورد نیاز خود 
را از دستگاه های اجرایی دریافت نمایند. به گفته 
وی؛ این اقدام، روند اجرای کار را از زمان ارائه طرح 
و اقدام به عملیاتی کردن آن تا تحقق برنامه مورد 
نظر سرمایه گذار کوتاه تر می کند. شایان ذکر است: 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
در این تحقیق با پایش 38 مؤلفه، ۷ نماگر و 9 حوزه 
کسب و کار، وضعیت 31 استان را به لحاظ امنیت 
سرمایه گذاری در سال 98 ارزیابی نموده است. طبق 
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس؛ برای سنجش حس امنیت سرمایه گذاری 
توسط تولیدکنندگان کشور، یک شاخص وجود دارد 
که از هفت زیرشاخص به نام نماگر تشکیل شده که 
خود نماگر هم از چند زیرشاخص دیگر به نام مؤلفه 
تشکیل شده است. این زیرشاخص ها به دو دسته 
تقسیم می شوند؛ یک دسته آمار های رسمی منتشر 
شده توسط نهاد های معتبر )مؤلفه های آماری( است 
و دسته دیگر از سنجش اداراک فعاالن اقتصادی 
)مؤلفه های پیمایشی( به دست می آیند که از ترکیب 
این دو دسته، شاخص امنیت سرمایه گذاری حاصل 

می شود.

ایرنا - سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بهره برداری  پروانه  با صدور  گفت:  جنوبی  خراسان 

برای 33 واحد صنعتی در سال جاری برای 4۷۲ نفر به 
صورت مستقیم در استان اشتغال ایجاد شد.

عباس جرجانی افزود: نیمه نخست امسال 33 فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی در استان خراسان جنوبی 
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
6۵ درصد رشد را نشان می دهد. وی بیان کرد: برای 
صدور این تعداد پروانه بهره برداری سه هزار و 84۷ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که این 
میزان نیز حدود 4۷0 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد داشته است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 

خراسان جنوبی عنوان کرد: این پروانه های بهره 
برداری برای تولید محصوالتی از قبیل کنسانتره 
هوا،  فیلتر  بنتونیت،  پودر  ماسک،  سنگ،  زغال 
کانی  محصوالت  و  پالستیکی  محصوالت 
غیرفلزی صادر شده است. وی پیش از این گفته 
بود: ۵8 فقره مجوز معدنی نیمه نخست امسال در 
این استان صادر و زمینه اشتغال 80 نفر به صورت 
اول  ماه   6 افزود:  جرجانی  شد.  فراهم  مستقیم 
معدنی،  بهره برداری  پروانه  فقره  سال جاری 14 
9 فقره گواهی کشف و 3۵ فقره پروانه اکتشاف در 

خراسان جنوبی صادر شده است.

خراسان جنوبی امن ترین استان

برای سرمایه گذاری در کشور 

۴۷۲ شغل در ۳۳ واحد صنعتی خراسان جنوبی ایجاد شد

معاون اقتصادی استاندار خبر داد :

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
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* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (
* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  ۳۷00 ۶10 0۹1۷ - ۳۷00 ۷10 0۹12

   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید ۶

* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته
* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره

* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : ۶242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا
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موفقیت و انرژی

مراقبت از افکار

رویای تان را  عملی کنید

باید یک چک لیست تهیه کنید و موفقیت های 
کوتاه مدتی که تعریف کرده اید را در آن فهرست 
کنید. حاال می توانید بعد از عبور از هر مرحله ای که 
تعریف کرده اید، به نشانه پیروزی مقابل آن موضوع 
تیک بزنید و از کوتاه شدن راهی که در پیش دارید 
احساس غرور و خوشحالی کنید. با احتیاط اما با انگیزه، 
در مسیری که طراحی کرده اید قدم بگذارید. پیش نیاز 
وارد شدن به این مسیر، مشخص کردن نیازهایتان 
است. اگر قرار است در زمینه ای آموزش ببینید، با 
افرادی ارتباط برقرار کنید یا اینکه تجهیزاتی را فراهم 
کنید، دست به کار شوید. رویای شما درست در لحظه 
ای که روی مبل نشسته اید برآورده نمی شود. پس 
از جا بلند شوید و برای عملی کردنش  تالش کنید.

مراقب  افکار خود باشید

»افکار خود را تغییر دهید تا دنیای تان تغییر کند«. 
 به طور خالصه، افکار ما انسان ها به احساس منجر 
می شود. احساس به عمل و عمل به نتیجه. هیچ 
فکری مجانی میهمان ذهن شما نیست. تک تک 
افکار شما را می توان یا دارایی محسوب کرد و یا 
بدهی. این افکار، هم می توانند شما را به سمت 
موفقیت سوق دهند و هم می توانند شما را از آن دور 
کنند. آنها هم می توانند به شما قدرت ببخشند و هم 
شما را تضعیف کنند. به همین دلیل است که انتخاب 
آگاهانه این افکار در زندگی شخصی و شغلی بسیار 
اهمیت دارد. رفتار و زندگی ما نشان می دهد انسان ها 
همانی می شوند که بیشتر مواقع به آن می اندیشند. 
افکار شما در سخنان، نحوه بیان و رفتارتان نقش 
تعیین کننده ای دارد. نتایجی که در زندگی و به ویژه 
در زندگی شغلی خود به دست می آورید، محصول 
مستقیم همین افکار هستند. اگر فکر می کنید می 
توانید درآمد بیشتری داشته باشید، پس قطعاً می 
توانید و در نهایت خواهید توانست. اما اگر ذهنیت شما 
این باشد که هیچگاه موفق به کسب درآمد بیشتر 
نخواهید شد، واقعاً هم درآمد بیشتری کسب نخواهید 
کرد. پس در طول روز مراقب گفتگوی درونی خود 
باشید. آیا نحوه صحبت کردن شما با خودتان مالیم 
و محبت آمیز است یا هر بار که مرتکب اشتباهی می 
شوید خود را شدیداً سرزنش می کنید؟ اگر واقعاً می 
خواهید درآمدی که استحقاقش را دارید داشته باشید، 
به گونه ای با خودتان حرف بزنید که نشان دهد شما 
انسانی منحصر به فرد با استعدادها و توانایی های 
خاص هستید. مجموع تحصیالت، تجربه، دانش، 

مشکالت، موفقیت ها ی  استثنایی می سازد.

برنج قهوه ای به جای برنج سفید

برنج قهوه ای نسبت به برنج سفید دارای مقدار 
بسیار بیشتری از برخی انواع ویتامین B )شامل 
B1، B3، B6 و B9(، منیزیوم، پتاسیم و آهن است.  
ای  قهوه  برنج  با  سفید  برنج  کردن  جایگزین 

میزان قند خون را بهبود می بخشد و به کنترل 
وزن کمک می کند. برای پختن برنج قهوه ای، 
یک فنجان برنج را با دو فنجان آب مخلوط کنید 
و حرارت دهید تا آب به جوش آید، سر قابلمه را 
بپوشانید و بگذارید برای 45 تا 50 دقیقه دم بکشد.

نکته هایی برای استفاده از روغن مایع

روغن مایع را در دمای 20 درجه نگهداری کنید.  به 
تاریخ مصرف روغن مایع توجه کنید زیرا مصرف 
روغن مایع تاریخ مصرف گذشته برای سالمتی 
مضر است. روغن مایع باید در ظرف های شفاف و 

به دور از تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود. 
نوع روغن مصرفی خود را در طول بازه های زمانی 
تغییر دهید. هرگز از روغنی که یک بار استفاده شده، 
مجددا استفاده نکنید زیرا سبب ابتال به سرطان را 

افزایش می دهد.
 

  E  کاهش عالئم پیری با ویتامین

رادیکال های آزاد همه جا هستند. آن ها می توانند از 
خورشید، آالینده ها، دود سیگار و بسیاری از منابع 
دیگر به ما برسند، همچنین به طور طبیعی در بدن 

ما وجود دارند. 

کالژن ها  می توانند  ناپایدار  مولکول های  این 
یک   E ویتامین  که  آنجا  از  کنند.  تخریب  را 
تأثیر  با  می تواند  است،  قوی  آنتی اکسیدان 
بر روی پوست مبارزه کند و  آزاد  رادیکال های 

موجب جوانی و لطافت پوست شود.

مزیت مراقبه صبحگاهی

فواید  تواند  می  روزانه  مدیتیشن  تمرین  یک 
سالمت جسمی زیادی داشته باشد. اگر اول صبح 
مراقبه خود را انجام دهید، ممکن است به شما 
برای داشتن روزی آرام کمک کند.اگر به محض 

بیدار شدن از خواب احساس اضطراب نسبت به 
بقیه روز خود و استرس در مورد لیست کارهایی که 
باید انجام دهید دارید، صبح مدیتیشن کنید و ببینید 
تأثیر آن بر بقیه روز شما چیست.در حقیقت، مراقبه 

صبحگاهی استرس شما را بهبود می بخشد.

عناب و سرماخوردگی

مصرف چند دانه عناب و جوشانده عناب برای 
انواع  و  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  سرفه،  درمان 
گلودرد بسیار توصیه شده است. چای عناب در 
شرق آسیا یک نوشیدنی بسیار گوارا محسوب 

نیز  از سرماخوردگی  جلوگیری  به  که  می شود 
کمک می کند. اگر دچار سرماخوردگی شده اید و 
از خشکی سینه و سرفه رنج می برید، عناب داروی 
گیاهی مناسب و کارآمدی است. عناب دارای لعاب 

فراوان، پروتئین، مواد قندی و ویتامین C است. 

نشانه های ویروس کرونا از جمله عالئمی مانند تب، سرفه های خشک، تنگی نفس و از دست دادن بویایی و چشایی 
بسیار با اهمیت هستند. از آن جهت که لیست عالئم شاخص این بیماری بسیار طوالنی است نباید از هیچ یک از آنها 

غافل شد. قابل توجه است، بسیاری از افرادی که به این بیماری مبتال می شوند ظاهرا عالئمی ندارند.
بسیاری از بازماندگان بیماری کووید 19 اعالم کردند که از عالئم طوالنی مدت این بیماری رنج بردند. در اینجا به 
هفت مورد از غیر منتظره ترین عالئم ویروس کرونا اشاره می کنیم که عبارت اند از تبخال، لب های ترک خورده و 
خشک، وزوز گوش، سنکوپ، زخم شدن زبان یا درد زبان، بوهایی که فرد بیمار ممکن است به طور تصادفی حس کند 

اما به طور واقعی در محیط وجود ندارد و همچنین لکه هایی که در میدان دید بیمار به صورت شناور ظاهر می شود.

تحقیقات بر روی 216 کودک مبتال به ویروس کرونا د نشان داد، از هر 5 کودک )23 درصد( یک نفر عالئمی مانند 
ورم ملتحمه )چشم صورتی( یا مالش چشم داشته اند. ملتحمه یک غشای نازک و شفاف است که روی صلبیه چشم 
را پوشانده و به دالیل عفونی و غیرعفونی ممکن است دچار التهاب و ورم شود. این امر می تواند در هر دو چشم یا تنها 
در یکی از چشمان رخ دهد.در این تحقیق که بر روی کودکان با میانگین سنی 7 سال انجام گرفت مشخص شد 43 
درصد از کودکان بیمار هیچ کدام از عالئم ابتال به کرونا را نشان نداده اند. همچنین در میان کودکانی که دارای عالئم 
بوده اند یک سوم آن ها تب و یا سرفه خشک داشتند همچنین 22 درصد کودکان انواع مختلف عالئم مرتبط با چشم 

را از خود نشان داده اند.یکی از موضوعات رایج در میان کودکان مبتال به کرونا، مالش چشم است. 

درگیر شدن چشم کودکان مبتال به کروناعالئمی که خبر می دهد به کرونا مبتال شده اید

برای دستیابی به طالی موفقیت در هر کسب و کاری، باید بتوانید 
نسبت به سایر افراد متفاوت فکر کنید. ماهیت اصلی کسب و 
کارتان چیست؟ چه راهکار هایی برای افزایش سود رسانی آن در 

نظر دارید؟ باید متفاوت اندیشیدن را بیاموزید.  
تغییر را پس از آن که ناگهان خود را در شرایط بحرانی یافتید، آغاز 
نکنید بلکه همواره به فکر برداشتن گام های موثرتر و مفیدتر از 
قبل باشید. برای مثال: چه نکاتی در راستای رشد کسب و کارتان 
نیاز است که آن ها را از قلم انداخته اید؟ قدم بعدی در جریان 
 برنامه ریزی شما چیست؟ آیا دیدگاهی که دنبال می کنید، 

واقع بینانه است؟ زمانی که جوانب مختلف کسب و کارتان را دائما 
مورد بررسی قرار می دهید، همیشه برای آینده آماده خواهید بود.

لیوان ایده های خود را هیچ گاه خالی نبینید! به هر راه حل ممکنی 
برای کمک به کسب و کار خود تفکر کنید. به عنوان مدیر یک 
کسب و کار الزم است از یک الگوی ذهنی مثبت برخوردار باشد. 
زمانی که به خود و ایده هایی که به ذهن تان می رسد ایمان 

داشته باشید، هر کاری ممکن خواهد شد. 
ریسک پذیری نیز یکی دیگر از الگوهای این خودباوری است.
مثبت بودن در کسب و کار فرصت تصمیم گیری های درست 

را فراهم می آورد و در نهایت می توانید به نحو کامال محاسبه 
شده و منطقی ریسک کنید. این همان طریقه دستیابی به تفکر 

متمایز در روند کسب و کار است.
خود را درگیر مسائل بی ارزش نکنید! بسیاری از مواردی که آن ها 
را به چشم محدودیت نگاه می کنید می توانند در اصل فرصتی 
مناسب برای شکوفایی و رشد کسب و کار باشند. البته همواره 
ویژگی واقع نگری را حفظ کنید. موانع و محدودیت ها را مورد 
بررسی قرار دهید، آن ها را آنالیز کنید و از هر کدام که ممکن است 

برای ارتقای موقعیت کاری خود بهره گیری کنید.

مسیر فکرتان را عوض کنید تا موفق شوید
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یاد یاران

 )شهید حسن خطیبی، طبس(: واینک من بنده حقیرخداوند با قلبي آکنده از عشق به خداوند فریادمي زنم که اگر با ریختن خون ناقابل من بر تداوم اسالم عزیز افزوده 
مي شود پس اي سالح هاي دشمنان اسالم قلب مرا دریابید که جز این سعادت نمي بینم.

جدول ۴۷۵۶                        

امریکاي  در  افقي: 1- کشوري 
خوزه-  سان  پایتختي  با  مرکزي 
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن 
به موجب... است 2- مستحضر، 
پابرجا 3- ماه سوم  یار-  واقف- 
کردن  برمال  غرور-   - بهار 
نوعي   - حاجت   - حمله   -4
شدن  خالي  صداي  شیریني 5- 
شاعر  ریلکه  نام  تیوپ-  باد 
آلماني- متخصص، ماهر 6- گاو 
یالدار تبت- چغندر پخته- بسیار 
ترسیده- نت چهارم  7- اقیانوس 
ساکت - کشوري در جنوب غربي 
آفریقا - نمناک ۸-  داراي وضع 
پیامبري  نیما-  زادگاه  ناگوار- 
ورزش  درنده-  شیر  طایفه-   -9
تهدید   - آرام  رود   -10 ذهني 
پوچ - موشواره - اتاق انگلیسي 
11-  آباد نیست - معالجه - چیز 
12- گازانبر - بي حرکت- پشت 
و  درست  افسار-  هم 13-   سر 
کامل - نژاد روسي 14- مددکار- 
دریاچه قزاقستان - حسرت و دریغ  

-15 درجه ارتشي- فداکاري

تاریخي  آثار  از  عمودي:  1-  
بهشهر در استان مازندران- مأمور 
اجراي قانون  2- کلمه شرط - 
ماهي کنسروي - با نقش آید  3- 
آسان- مرکز افغانستان- ضرر 4-  
یورش- فرمانده بدن- خشکي- 
سرخناي  5- تسمه ستبر- سالن- 
سپر شکسته!  6- راه شاعرانه - در 
صبحانه میل کنید - آدم آهني 7-  
کشور مبارک - صندوق کودکان 
ملل متحد - نوعي نان  ۸- بزرگ 
ده - فریب - همراهي با دیگران به 

نرمي  9- شغلها - سخني که براي 
به دست آوردن دل کسي و جلب 
محبت یا توجه او گفته میشود- 
اسباب منزل  10- تاول ویروسي 
لب - رشته پهن- درهم پیچیده 
11- شهر سوهان- میراب- داد و 
ستد  12- خطاب محترمانه براي 
مردان- تاقچه باال- نت آخر- ب 
عبادت   -13 ساکن  یجنبش، 
مرادف   - مشرق   - غیرواجب 
بهمان  14- ورزش چیني- این 
گل از نظر تنوع رنگها  کم نظیر 
است-  از بروج فلکي  15- عبادت 

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
تعجارمدنواشیوخ1
ادادسکیمنادرو2
لادهنازورمیتی3
الوبارلشرپرش4
رتاکادرتسولت5
ناقولادهارسن6
خرفلواسیمرزا7
لاتقکشراسنایب8
قامسرابنانله9
همدیلارانرکم1۰
مهینوقینعمین11
اوایراماداون12
نیمرهکراتمینا13
نارادمامنعنام14
درونایردیمشچمه15

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با 
موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴6۲ ی
ش
رو

ف

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش ۱۷ شهریور ۳۲
۰۹۳۶۵۶۴۳۵۹۶ - عباسپور

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  ۱۶۳۶ ۱۶۱  ۰۹۱۵

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹1۵۲17۴۹۹8 - ۰۹1۵۳6۲۴۹۹8  
۳۲۲18۴۹۰ - ۳۲۲18۲۲۹

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

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

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

۰۹1۵8۲۵۴17۲ یم
ند

زم
نیا

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ض

عر

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

۰9157563875 - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۴/۵ متری تا ۵/۵ و 6/۵ متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید ۱۳        همراه ۰۹۱۵۱۶۰۰۹8۷  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد ۶- پالک ۶8      تلفن: ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

ژه
 وی

ف
فی

تخ
با 

ی
ود

فق
م

مدرک فارغ التحصیلی ایمان یارنژاد 
سهل آبادی فرزند غالم محمد به شماره 
شناسنامه 8۵ و کد ملی ۰7۰۳8۴۴۵۰۴ 

صادره از تربت حیدریه مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی شیمی صادره از واحد 

دانشگاهی آزاد بیرجند با شماره 
1۴871۳1۰1۳۵۵ مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

یم
ند

زم
نیا

استخدام لبنیات سنتی قائم
مدرکتعدادوضعیت تاهلجنسیتشغل

لیسانسیک نفرمتاهلآقاحسابدار

فوق دیپلم۲ نفرمتاهلآقافروشنده

دیپلم۲ نفرمتاهلآقاکارگر ساده
ساعت مراجعه به دفتر 8 صبح الی 1۴

آدرس: میدان سوم مدرس- باهنر غربی – نبش چهارراه شهید نوربخش
شماره تماس: ۰۹۰۳7۰8۰1۴۴

به چند نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر 
در کارگاه های ساختمانی نیازمندیم.

ساعت تماس: ۹ الی 1۳ 
۰۹1۵8۳۴78۴7 یم

ند
زم

نیا



۵
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شناسایی ۸۲ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ در خراسان جنوبی

صداوسیما- ۸۲ مورد مثبت جدید کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان شناسایی شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: از ۱۲۱ آزمایش انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته ۸۲ مورد 
جدید کووید ۱۹ شناسایی شدند. دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۲۷ مورد مربوط به بیرجند، ۱۷ مورد قاین، ۷ مورد فردوس، ۶ مورد درمیان، ۵ مورد بشرویه، ۴ مورد سرایان، ۳ مورد خوسف، 
۲ مورد نهبندان و یک مورد مربوط به زیرکوه است. وی با اشاره به ثبت ۳ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته، افزود: آمار جان باختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی به ۲۰۹ نفر رسید.

بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل   *
خراسان جنوبی گفت: امسال ۲۰ هزار و 
۴۳ تن گندم در قالب خرید تضمینی از 
کشاورزان این استان خریداری شد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ 

درصد افزایش داشته است.
* مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فعالیت های  و  برنامه ها  گفت:  استان 
حضوری تمامی مراکز آموزشی دولتی 
و خصوصی، نگارخانه ها، سینما ها و 
موسسات فرهنگی و هنری، تا ۲ آبان 

برگزار نخواهد  شد.
* ۲۵۰ هنرمند خراسان جنوبی با احیای 
رشته قدیمی سفره آردی در زمینه تولید 

این محصول فعالیت  دارند.
* نانوای متخلف در بیرجند به پرداخت 
۷۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق 

دولت محکوم شد.
* مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: ۳۲۵ 
میلیارد تومان سهمیه ساخت مسکن شهری 

و  روستایی امسال به استان  ابالغ شد.
* دو قطعه زمین به ارزش ۱۵ میلیون 

تومان در شهرستان فردوس وقف شد.
* معاون صنایع دستی و هنر های سنتی 
خراسان جنوبی از اشتغال ۵۰۰ هنرمند در 

رشته پالس بافی خبر داد.
* ۳ هزار و ۶۰۴ امدادگر در نیمه نخست 
سال جاری آموزش های توان افزایی و 

مرور تمرین ها  را  فرا گرفتند.
* رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
از احیای ۹۵ رشته قنات از ابتدای سال در 

استان خبر داد. 
* پرسنل شرکت توزیع برق استان در 
یک ماه گذشته، ۱۱ طرح برق را برای ارائه 

خدمات بهتر  به  مشترکان اجرا  کردند.

اخبار  کوتاه 

امام جمعه بیرجند: ایجاد نظم در جامعه 
از رسالت های نیروی انتظامی است

نماینده ولی فقیه در استان گفت: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت های متعددی 
دارد و ایجاد نظم در جامعه از رسالت های ارزشمند 
المسلمین سید  آن است. حجت االسالم و 
علیرضا عبادی روز گذشته در دیدار فرماندهان 
انتظامی استان که به مناسبت آغاز هفته نیروی 
انتظامی برگزار شد، افزود: تالش برای انجام 
رسالت نیروی انتظامی به این منظور است که 
جامعه در شرایطی قرار بگیرید که چهره آن زیبا 
و مایه افتخار باشد. فرمانده انتظامی استان هم 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ تن انواع 
مواد مخدر در استان توسط ماموران انتظامی 
کشف شده است. سرهنگ ناصر فرشید در این 
دیدار افزود: از هفته ناجا سال گذشته تا کنون ۷۲ 
تن انواع مواد مخدر را در استان کشف کردیم 
که با اقدامات دقیق و سخت انتظامی انجام شده 
است. فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی نیز گفت: 
در حوزه مرز و امنیت عمومی استان وضعیت 
نتیجه زحمات  بسیار خوبی حاکم است که 
شبانه روزی همکاران نیروی انتظامی استان در 
همه بخش ها است. سردار علی اصغر مسروری 
افزود: همکاری بسیار خوب بین دستگاه های 
اجرایی خراسان جنوبی با نیروی های مسلح 
نیروی  اولویت های  براساس  و  دارد  وجود 
انتظامی در مرزهای استان کمتر از ۲ درصد در 
حوزه مواد مخدر قاچاق و جرایم مرزی را داریم 
که نشان از همراهی مرزنشینان با مرزبانی است.  

فراخوان اعطای تسهیالت حمایتی 
به فعاالن بخش هنری

صداوسیما- ثبت نام اعطای تسهیالت حمایتی 
قرض الحسنه ویژه فعاالن حوزه های نمایش، 
مؤسسات  لباس،  و  مد  موسیقی،  تجسمی، 
تک منظوره و آموزشگاه های آزاد هنری آغاز 
شد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: به منظور 
حمایت از صنوف فعال هنری و بهره مندی 
آن ها از تسهیالت حمایتی کم بهره در دروان 
الحسنه در  کرونا، تسهیالت حمایتی قرض 
نظر گرفته شده است. زمزم افزود: متقاضیان 
و  تماشاخانه ها  شامل  نمایش  رشته های  در 
هنری،  آزاد  آموزشگاه های  تئاتر،  گروه های 
صدابرداری،  استودیو های  شامل  موسیقی 
شرکت ها و مؤسسات تهیه و تولید آثار صوتی، 
هنر های تجسمی شامل گالری ها و انجمن 
ها مد و لباس شامل خانه های مد و مؤسسات 
تک منظوره در همه گرایش های هنری سراسر 
کشور، می توانند تقاضای خود را در سایت تحفه 
کنند. ثبت   www.tohfeh.gov.ir نشانی  به 

خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در نرخ بروز بیماری کرونا

آغاز طرح ملی اصالح و بهینه سازی مصرف گاز موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری در خراسان جنوبی

بیرجند جزو ۴۵ شهرستان دارای بیشترین ابتال به کرونا است

ابتالی روزانه به طور میانگین ۸۸ نفر به کرونا در استان
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به روند 
افزایشی بیماری کرونا در کشور به تشریح 
وضعیت این بیماری در استان ها پرداخت. 
بیشترین  گفت:  سادات الری،  سیما  دکتر 
هفته  در  مثبت  بستری  موارد  بروز  میزان 
چهارم مهرماه به ترتیب در استان های قم، 
و  سمنان  ایالم،  لرستان،  یزد،  کردستان، 

خراسان جنوبی گزارش شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
خراسان جنوبی از نظر نرخ بروز بیماری کرونا 
و افزایش موارد انتقال در رتبه دوم کشور قرار 
دارد. دکتر دهقانی با بیان اینکه استان از نظر 
نرخ بروز بیماری رتبه دوم کشور و افزایش 
موارد انتقال بعد از استان ایالم در رتبه دوم 
قرار دارد،گفت: متاسفانه رعایت دستورهای 

بهداشتی افت قابل توجهی داشته و مسافرت 
از  استفاده  عدم  و  خانوادگی  تجمعات  ها، 
این  انتقال  سرعت  افزایش  سبب  ماسک، 
این  اینکه  بیان  با  است. وی  ویروس شده 
ویروس به رفتار ما بستگی دارد، افزود: اگر 
پروتکل های بهداشتی رعایت شود، شاهد افت 
بیماری خواهیم بود ولی اگر همچنان رعایت 
نشود، شاهد افزایش قابل توجه این بیماری 
هستیم. وی گفت: شهرستان بیرجند جزو ۴۵ 
شهر آلوده کشور است و وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: 
وقتی تعداد بیماران بستری زیاد شود به تناسب 
آن بیماران آی سی یو نیز بیشتر می شوند و این 
درحالیست که هم اکنون بخش مراقبت های 
ویژه جدید بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند 

نیز پر شده که اگر تعداد از حد معمول فراتر 
رود، قطعا با کمبود تخت آی سی یو مواجه 
خواهیم شد. دکتر دهقانی از دیر مراجعه کردن 
بیماران برای درمان به بیمارستان ها خبر داد و 
گفت: مردم دیر به بیمارستان مراجعه می کنند 
که در سخت شدن روند درمان آن ها خیلی 
تاثیر گذار است لذا باید با کوچکترین عالمتی 
حتما به پزشک مراجعه شود. وی با بیان اینکه 
کادر درمان خسته شدند، از همه ی هم استانی 
ها خواست تا  برای کمک به جهادگران عرصه 
سالمت و حفظ سالمتی خود و اطرافیانشان، 
حتما دستورات بهداشتی از قبیل استفاده از 
ماسک، رعایت فاصله حداقل یک تا دو متر 
و عدم حضور در تجمعات را رعایت کنند تا 
شاهد کمتر شدن این بیماری در استان باشیم.

کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
ویروس کرونا در استان هم گفت: میزان موارد 
ابتالی روزانه به کرونا در خراسان جنوبی، تا 
پایان شهریور، به طور متوسط ۱۸ نفر در روز 
بود که این آمار در نیمه اول مهر روزانه به 
۴۰ نفر رسید و هم اکنون با افزایش بیش از 
۲ برابری به ۸۸ نفر در روز افزایش یافته است.
اینکه میزان بروز موارد  با بیان  شریف زاده 
جدید در استان نیز نسبت به کشور و براساس 
جمعیت، دوبرابر  شده است، افزود: هم اکنون 
میزان بروز تجمعی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت در استان ۵۵۰ نفر است که در کشور 
این رقم ۶۱۹ نفر است. وی با بیان اینکه شهر 
بیرجند به تنهایی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت خود ۷۲۲ نفر مبتال به کووید ۱۹ دارد 

که ۱۰۳ واحد از شاخص کشور بیشتر است و 
وضعیت بدتری نسبت به کشور دارد، گفت: 
شهرستان بشرویه نیز به این شاخص نزدیک 
و در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۶۱۶ نفر مبتال 
تعداد  استان  شهرستان های  سایر  در  دارد. 
موارد تجمعی ابتال به این بیماری  از شاخص 
کشوری کمتر است. وی گفت: از نظر تعداد 
موارد بستری روزانه کرونا به کل بستری های 
حاد تنفسی در استان، بعد از  استان کردستان 
در رتبه دوم کشور قرار داریم. وی بر رعایت 
هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک 

تاکید کرد.

با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی، طرح ملی 
اصالح و بهینه سازی واحدهای مسکونی و 
تجاری همزمان با سراسر کشور در استان اجرا 
می شود. سید محمود هاشمی در تشریح این 

طرح گفت: در راستای سیاست های وزارت 
نفت، شرکت ملی گاز ایران اقدام به اجرای 
طرح ملی اصالح و بهینه سازی مصرف گاز 
موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری کرده 

است. مدیرعامل شرکت گاز افزود: در اجرای این 
طرح شرکت های واجد صالحیت با اخذ تائیدیه 
از شرکت ملی گاز ایران با توافق و اجازه مالکین 
نسبت به تنظیم مشعل، نصب رسوبگیر و عایق 

کاری موتورخانه اقدام می کنند. وی ادامه داد: پس 
از تایید ناظرین شرکت ملی گاز ایران، هزینه انجام 
شده مطابق با تعرفه شرکت ملی گاز ایران به 
شرکت های مجری پرداخت می شود. هاشمی 

ضمن اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مصرف با 
اجرای این طرح گفت: مشترکین و شرکت های 
  www.nigc.ir مجری با مراجعه به به آدرس 

در این طرح به صورت آنالین ثبت نام نمایند.

تکمیل فاز اول دهکده ورزشی تفریحی 
منطقه گردشگری بند دره بیرجند

تفریحی  ورزشی،  دهکده  اول  فاز  فارس- 
منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند با 
احداث چمن مصنوعی فوتبال سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی تکمیل شد. این پروژه ورزشی 
با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر 
۱۰ میلیارد ریال آماده افتتاح و بهره برداری 
شد. گفتنی است، فازهای دوم و سوم دهکده 
ورزشی و تفریحی منطقه نمونه گردشگری بند 
دره بیرجند، شامل زمین گلف و تنیس می باشد 

که در دست اجرا و تکمیل شدن است.

هفتـه نیـروی انتظـامـی بـر دالور مـردان عرصـه امنیـت و انضبـاط اجتماعـی مبـارک بـاد.

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 2700 تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

0۵۶۳22۵۵۱۱۸ - 0۹۳۵۸7۵۳۴۳۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری 

گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶0۳7-۹۹7۵-۹۹2۱-۵۳۱7
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: 0۵۶۳22۳7۶۶۶ – 0۵۶۳22۳۳۳۳۱ - 0۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶0۳7-۹۹7۹-۵00۴-۸۵۳۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن درویش زارگز  فرزند 
محمد حسین به شماره شناسنامه ۱۲۱۲ و کد ملی ۰۶5۱۹۳۰۷۰۷ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۱5/5۰ مترمربع قسمتی از 
پالک ۱۳۹۶- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ 
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت دیبا کاوش ونداد )سهامی خاص( به شماره ثبت 5۱۸۱ و شناسه ملی ۱4۰۰5۳۸۲۷۳۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز 
اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله مدرس)شهید باهنر( ، بلوار پاسداران ، خیابان شهید باهنرغربی ، پالک ۲۳ ، طبقه همکف، کدپستی 

۹۷۱۸۶۹5۳۶۱ 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 )۱00۷۹۷0(

تاسیس شرکت آترین سوالر انرژی خراسان جنوبی )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت 
۶۱۰۳ به شناسه ملی ۱4۰۰۸۷۸۲۳۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور مرتبط با انرژی خورشیدی و بادی شامل تامین 
تجهیزات و قطعات، تولید ، فروش، احداث نیروگاه و مزرعه ، اجرای پروژه های مرتبط، صادرات، واردات، تولید 
برق از طریق نیروگاه و فروش آن و شرکت در کلیه مناقصات دولتی و جلب مشارکت عمومی در احداث نیروگاه 
های پراکنده )پس از اخذ مجوزهای الزم( 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 پاسداران ، کوچه ۲۲بهمن4]پاسداران۲۱[ ، بلوار پاسداران ، پالک ۷۷ ، طبقه همکف 
کدپستی ۹۷۱۸۶۳5۳44 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 
۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۳۱-۹۶/۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ نزد بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهدا با کد 
۱۷۸۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مهدی مودی به شماره ملی ۰۶4۰۳۱۶۷۰۰ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حامد مودی به شماره ملی ۰۶5۳۲۱۰۳۶۱ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم الهه صباغ زاده به شماره ملی ۳۶۱۰4۸4۳۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت 
۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره 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 حامد مودی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای جمال شرفی دستجرد به شماره ملی ۰۶4۰۲۱۳4۲۱ به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی و خانم طلعت زمانی پور به شماره ملی ۰۶5۲۸۱۳۹۶۸ 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 )۱0۱۲۳54(

آگهی تغییرات شرکت آشیانه پرواز ققنوس شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۱۳۷ و شناسه ملی 
۱4۰۰۸۹۰۲4۲4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و مجوز شماره ۲۲5۶۱ 
مورخ ۱۳۹۹/۰5/۲۰ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- موضوع فعالیت در ماده ۲ 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ایجاد مراکز آموزش خلبانی فوق سبک و انجام پروازهای تفریحی - 
ساخت و تولید هواپیما و قطعات مربوطه ، خرید و فروش قطعات و تجهیزات هواپیمایی ، صادرات و واردات 
کلیه اقالم مجاز منوط به اخذ مجوز برابر مقررات جاری از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. ۲- تبصره 
۱ ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و بعد از اخذ موافقت 
کتبی از سازمان هواپیمایی کشوری هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر جا که صالح و مصلحت بداند 
منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید. ۳- تبصره ذیل به ماده ۲۳ الحاق گردید: ثبت صورتجلسات مجامع عمومی 
و هیئت مدیره منوط به اخذ تایید کتبی از سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. 4- ماده ۳۲ اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی 
عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشند. 5- بند 
ذیل به ماده 45 اساسنامه الحاق گردید: انتخاب مدیر عامل پس از موافقت و تایید کتبی سازمان هواپیمایی 

کشور خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۱0۱0۳4۱(

آگهی تغییرات شرکت باهر دارو آروین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۷4 و شناسه ملی ۱4۰۰۷۹۳۸5۳۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موضوع 
فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خرید و فروش ، واردات و 
صادرات و تهیه تولید و نگهداری تعمیر سیستم های آی سی تی و الکترونیکی و طراحی، نصب ، نگهداری، بهره 
برداری ، فروش،پشتیبانی و اپراتوری کلیه سرویس ها،اعطای نمایندگی.مشاوره و ارزیابی در طرح های کسب 
و کارهای مرتبط در حوزه ی خدمات الکترونیک و فروش الکترونیک. خدمات فنی و فناوری دارو،تجهیزات 
پزشکی و حوزه سالمت. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،مشارکت و شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی.اجرا و مشاوره در امور سایت و بازاریابی)غیرهرمی و غیر شبکه ای( 
در حوزه سالمت و سیستم های آی سی تی. طراحی نرم افزار های پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی-اخذ وام 
و تسهیالت بانکی بصورت ارزی و ریالی . انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع 
شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. ۲ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس، انقالب ، کوچه فرهنگ ۱ ، کوچه انقالب اسالمی۲  ، پالک ۰ ، طبقه 

همکف کدپستی ۹۷۷۱۶۸۶45۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۱0۱0۳۳6(

آگهی تغییرات شرکت باهر دارو آروین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۷4 و شناسه ملی ۱4۰۰۷۹۳۸5۳۰ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲5 و پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۷/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محسن سخنور به شماره ملی ۰۸5۰۰۲۶۱۶4 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/5 انتخاب گردید. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان سجادپردل برون )رئیس هیئت مدیره( و محسن سخنور )نایب 
رئیس هیئت مدیره( و سید حامد جلیلی )مدیرعامل( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضای آقای سیدحامد جلیلی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۱0۱0۳۳۷(

آگهی تغییرات شرکت کیان آرک رادمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5۷۷۷ و شناسه ملی ۱4۰۰۷5۶۸5۸۰ 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای حسن خیاط 
 به شماره ملی ۰۶5۳۱۱4۸۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام دعاگو به شماره ملی 5۲۲۹۳۳۷۶۸۰ 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه یغمایی فر به شماره ملی ۰۶5۱۹۶5۹۳4 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- خانم الهام دعاگو به شماره ملی 5۲۲۹۳۳۷۶۸۰ به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و 
سفته و قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و 

اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۱0۱0۳4۸(

خادم مردم استان ،خادُم الرضا )ع( شد
محمد صادق معتمدیان ، اسطوره خدمت به مردم ، برای استانداری به خراسان رضوی رفت

محمد صادق معتمدیان ، اسطوره خدمت به 
مردم ، برای استانداری به خراسان رضوی رفت 
و با تصویت هیئت دولت سکاندار مدیریت 
عالی خراسان رضوی شد. مدیر کل روابط 
عمومی استانداری خراسان جنوبی با تایید این 
خبر گفت: با توجه به خدمات ارزنده معتمدیان 
در استان خراسان جنوبی، در جلسه روز گذشته 
هیئت دولت - ۲۷ مهرماه- مقرر شد ایشان به 
عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شوند. 
وی تأکید کرد: پرونده عملکرد ۲۲ ماه حضور 

معتمدیان در استان خراسان جنوبی بسیار غنی 
و پربار است. مدیرکل روابط عمومی استانداری 
تصریح نمود: ایشان طی مدت فعالیت خود 
در استان به همه اقشار و گروه ها در مناطق 
مختلف توجه ویژه ای داشته اند.  محبی افزود: 
تحوالت چشمگیر در مناطق مرزی، توسعه راه 
ها، آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن، ایجاد 
از ۲۲  بیش  برای ساخت  زمینه های الزم 
هزار واحد مسکونی، تحقق طرح هزار هکتار 
 گلخانه، عملیاتی کردن پروژه هاب منطقه ای 

های  شهرستان  از  زدایی  محرومیت  شتر، 
مرزی نهبندان، سربیشه، زیرکوه و درمیان 
و... از مهمترین اقدامات معتمدیان در زمان 
حضور در خراسان جنوبی است. وی اظهار 
کرد: طی مدت زمان مدیریت ایشان در استان، 
حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرا، معاونین 
وزارتخانه ها، رؤسای سازمان ها و دستگاه های 
 حاکمیتی و سران کشور در استان بی نظیر 
بوده و همین حضور و رصد میدانی وضعیت 
موجود برای استان آورده های خوبی به همراه 

داشته است.به گفته وی  ؛ برنامه های راهبردی 
و عملیاتی معتمدیان در جریان پروژه های 
عمرانی، اقتصادی و رفاهی استان سبب شد 
خراسان جنوبی طی ۵ فصل پیاپی، رتبه اول 
کاهش نرخ بیکاری را از آن خود کند.  وی در 
پایان، معتمدیان را مدیری جهادی خواند که 
همواره در راستای رفاه مردم استان در تالش و 
تکاپو بود.  محبی گفت: حضور ایشان در کنار 
مردم، برخورد گرم و صمیمانه با اقشار مختلف، 
بازدیدهای مکرر از مناطق دور افتاده، سرکشی 

های سرزده و... از جمله صحنه های ماندگاری 
است که از معتمدیان در ذهن مردم خراسان  
جنوبی ماندگار است. به گفته وی؛ مردم این 
دیار، هرگز معتمدیان و تالش های بیش از حد 
 و خستگی ناپذیری وی را از یاد نخواهند برد. 
معتمدیان  است، محمد صادق  ذکر  شایان 
که از آذرماه ۱۳۹۷به عنوان هفتمین استاندار 
خراسان جنوبی منصوب شده بود، طی مصوبه 
هیئت دولت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به سمت 

استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:

لیَس اإلیماُن بالتََّحلّي وال بالتََّمنّي ، ولكنَّ اإلیماَن ما َخلََص في القلِب وَصّدقَُه األعماُل

ایمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلكه ایمان آن است که در دل خالص باشد وعمل آن را تصدیق کند.

)بحار األنوار : 6۹ / ۷2 / 26(

مسئوالن با آرامش و عقالنیت، 
مانع منازعات سیاسی شوند

نامزد نیابتی، ممنوع است 

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
ضرورت  بر  تاکید  با  دولت  اقتصادی 
حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در 
کشور، اظهار کرد: از جمله محورهایی 
که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ 
پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به 
عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری 
اختالفات  و  منازعات  کرده  اند،  ویژه 
داخلی است. حجت االسالم والمسلمین 
ضرورت  به  اشاره  با  روحانی  حسن 
دشمنان  توطئه  برابر  در  هوشیاری 
تصریح کرد: از همه مسئوالن، فعاالن، 
دلسوزان نظام و کشور دعوت می کنم 
که با حفظ آرامش و عقالنیت سیاسی 
و  شوند  منازعات  و  اختالفات  از  مانع 
اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه  
های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر 
سیاسی زمینه  ساز تحقق آرزوهای شوم 

بدخواهان این سرزمین شوند.

دبیر کل حزب اراده ملت ایران اسالمی، 
گفت: اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ از نامزد نیابتی حمایت 
نخواهند کرد و با نامزد اختصاصی خود 
وارد عرصه رقابت می شوند. حکیمی پور 
افزود: اگرچه در محافل سیاسی به ویژه 
انتخابات  مورد  در  بحث هایی  اصولگرا 
آنها  و  است  مطرح  جمهوری  ریاست 
بر این باورند که فضا برای حضورشان 
مهیاست و از االن خود را پیروز میدان 
می دانند اما اصالح طلبان هنوز به شکل 
جدی وارد مباحث انتخاباتی نشده اند. وی 
گفت: البته اصالح طلبان برای معرفی 
بدون  انتخابات ریاست جمهوری  نامزد 

مشکل نخواهند بود.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، از مجلس 
باشد  “پاسخگو  تا  خواست  یازدهم 
چرا کشور به اینجا رسیده است.” این 
نماینده سابق مجلس اظهار کرد: آنهایي 
را  کشور  سیاست هاي  و  استراتژي  که 
مي نویسند یک ترسیمي داشته باشند که 
آخر این مقاومت کجا ست؟ به مردم گفتند 
مقاومت کنند که مردم در حال مقاومت 
هستند. اما هزینه هاي مردم چندصد برابر 

افزایش پیدا کرده است. فقردر حال اضافه 
شدن است، تنگدستي بر مردم احاطه پیدا 
مي کند و سفره هاي مردم در حال کوچک 
و کم شدن است. باز مردم سکوت کردند 
و چشم به مسئوالن کشور دوخته اند. وی 
با بیان اینکه مگر مجلس شعار نمي دهد 
این  اگر  افزود:  گذارم،  ریل  من  که 
لوکوموتیو به یک مقصدي رسید که آن 
مقصد اشتباه بود ریل گذار بي   تقصیر است؟ 

این مثال بسیار ساده اي است. مجلس 
ریل گذار است و اکنون باید پاسخگو باشد 
که چرا کشور به اینجا رسیده است. وی 
گفت: مشکالت کشور به دلیل قطع ارتباط 
با بیرون است. ما به دلیل اینکه ارتباط مان 
با نظام بین الملل قطع است دچار چنین 
مقابل  در  مي خواهیم  شدیم.  شرایطي 
آمریکا مقاومت کنیم قبول، اما باید کانالي 
باز مي کردیم تا بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار 

کنیم. همه مي ترسند با ما ارتباط برقرار 
کنند..

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: 
آقای روحانی رئیس جمهور محترم در 
زمان »بحران فراگیر آمریکا« و »ترامپ 
تسلیم  به  دعوت  اضمحالل«  به  رو 
می کند و این حتی از وادادگی اطرافیان 
امام حسن علیه السالم هم بزرگ تر است. 

آنان امام مظلوم را وادار به صلح کردند 
و در واقع به نفع پسر هند جگرخوار او 
و حق او را قربانی کردند و البته در آن 
برابر جبهه شام  زمان جبهه عراق در 
ضعیف بود. صلحی که االن مطرح شده 
است قربانی کردن جمهوری اسالمی و 

حق آن در برابر یک دشمن رو به ضعف 
است و پس از آن صورت می گیرد که ما 
هزینه های بایسته یک »مقاومت پیروز« 
را پرداخته ایم و حاال زمانه ای است که 
باید هزینه های پی درپی به جبهه دشمن 

وارد کنیم.

از  انتقاد  ضمن  مجلس  رئیس 
گفت:  اخیر  افسارگسیخته  گرانی های 

بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و 
نان نمی شود. قالیباف گفت: هر آنچه 
و  سیاستگذاران  قانونگذاران،  حواس 
مردم  معیشت  و  سفره  از  را  مجریان 
پرت کند، امروز حواشی زائد و بی فایده 
و گزافه است و هر مسئول چه مدیر 
اجرایی باشد و چه نماینده مجلس، نباید 
بر طبل اختالف بی حاصل بکوبد؛ از 

این لحظه »روزه کار و تالش« بگیریم 
و هر آنچه را که جز کار برای تقویت 
بکوبیم.  دیوار  به  است  مردم  معیشت 
رئیس قوه مقننه ادامه داد: حداقل کاری 
که امروز یک مسئول می تواند انجام 
دهد، این است که در کنار مردم باشد تا 
آنها احساس بی پناهی نکنند و تحمل 
سختی زندگی را برای آنها ساده تر کند 

و امروز همه باید بدانند که بگومگوهای 
سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد 
اشاره  با  ادامه  در  مجلس  رئیس  شد. 
به انقضای محدودیت های تسلیحاتی 
شک  بدون  موضوع  این  کرد:  عنوان 
دولت  برای  توجه  قابل  یک شکست 
کم ِخرد آمریکا و رئیس جمهور پرادعا 

اما ناتوان و منزوی آن است.

آنهایی که از استراتژی مقاومت می نویسند بگویند آخر این مقاومت کجاست؟

کار روحانی حتی از وادادگی اطرافیان امام حسن )ع( هم بزرگ تر است

قالیباف: بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود

طلب  اصالح  فعال  مرعشی،  حسین 
گفت:  کارگزاران  حزب  سخنگوی  و 
کاندیداهای حزبی ما مشخص هستند، 
همتی،  هاشمی،  محسن  جهانگیری، 
زاده، هاشمی طبا، کرباسچی و  ملک 
خودشان  هنوز  البته  هستند  مطرح   ...

نپذیرفته اند. مرعشی به رئیس دولت 
اعتدال توصیه کرده که اگر توان اداره 
فعال  این  بکشد.  کنار  ندارد،  را  کشور 
سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: مردم 
دیگر به تنگ آمده اند، صبح که بیدار 
دیروز  که  کاالهایی  همه  شوند  می 

خریده اند ۱۰ الی ۱۵ درصد گران تر 
شده ؛ این چه اداره ای است؟ یک جای 
کار اشکال دارد. اگر آقای روحانی نمی 
تواند کشور را اداره کند کنار برود و اگر 
می تواند ادامه دهد، با مردم و مصالح 

کشور که نمی توان شوخی کرد.

مرعشی : روحانی اگر نمی تواند کشور را اداره کند، کنار برود

وزیر آموزش و پرورش: استفاده از 
پیام رسان خارجی در مدارس ممنوع است

وزیر آموزش و پرورش گفت: در تمام مدارس، 
استفاده از شاد تعیین شده است و اجازه ندارند 
کنند.  استفاده  خارجی  پیام رسان های  سایر  از 
او گفت: ظرفیت و تنوع خدماتی که االن در 
»شاد« وجود دارد در هیچ یک از سرویس های 
خدمت رسان آموزشی وجود ندارد و خوشبختانه 
روز به روز میزان استفاده از شاد افزایش یافته و 

مشکالت آن کاهش می یابد.

 صدور چک در وجه حامل ممنوع شد
نمایندگان مجلس با الیحه ممنوعیت صدور 
چک تضمینی در وجه حامل به صورت یک 
فوریتی موافقت کردند. بر این اساس صدور و 
تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها 
به مشتری، مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست 
توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی 
بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی 
چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست 
صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک 
تضمین  شده  چک  مبلغ  وصول  می باشد. 
توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده )ذینفع( که 
مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج 
گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی 

 و انتقال چک به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
 کاهش ۵۰ درصدی فروش لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه کاهش 
قدرت خرید مردم موجب ریزش ۵۰ درصدی 
فروش لوازم خانگی نسبت به پارسال شده است، 
گفت: قیمت های کنونی بازار به دلیل افزایش 
تمام شده،  قیمت  رفتن  باال  و  اولیه  مواد  نرخ 
»گران« است و مربوط به »گرانفروشی« در بازار 

 لوازم خانگی نمی شود.
 احتمال آغاز پذیره نویسی دارا سوم  

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه افراد امکان 
خرید ۵ میلیون تومان از صندوق دارا سوم را 
دارند، گفت: ممکن است پذیره نویسی ظرف 

یک الی دو هفته آینده آغاز شود.

جهانگیری برنامه ای برای ۱۴۰۰ ندارد

در  طلب  اصالح  روحانی  علیخانی  ا...  قدرت 
پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید آقای 
جهانگیری در انتخابات ۱۴۰۰ وارد خواهد شد، 
گفت: من اخیراً با ایشان دیدار داشتم، استنباط 
من این است که آقای جهانگیری برنامه ای 

برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ ندارد.

 قالیباف به انتخابات فکر نمی کند 
محمدصالح جوکار نماینده مجلس یازدهم گفت : 
سفر استانی رئیس مجلس مسبوق به سابقه 
است و رؤسای پیشین قوه مقننه در راستای 
روستاهای  و  شهرها  به  نظارتی  نقش  ایفای 
مناطق مختلف رفته و از نزدیک با مشکالت 
آشنا شده بودند. وی گفت: تاکید می کنم آقای 

 قالیباف به انتخابات فکر نمی کند.
آقای ذوالنور! به ضعیف ترین
  رئیس جمهور کمک نکنید

ملی مجلس  امنیت  رضایی، عضو کمیسیون 
به توئیت عجیب  شورای اسالمی در واکنش 
به  که  کمیسیون  این  در  همکارش  ذوالنور 
سوژه باب میل اصالح طلبان، اعتدالیون و حتی 
ضدانقالب خارج نشین تبدیل شده، نوشت:هدف 
تاریخ حول جنگ وصلح، منحرف  با  بازی  از 
کردن توجهات از بازی با معیشت مردم است.
انقالبی بصیر تن به این بازی جعلی نمی دهد و 
بیهوده نام رهبری را در کنار کلماتی بی منطق 
مثل اعدام وارد نمی کند. نباید با سروصدای بی 
حاصل، به ضعیف ترین رئیس کمک کرد تا از 

 جایگاه متهم به مظلوم نقل مکان کند.
پاسخ سید احمد خمینی به احتمال 
 کاندیداتوری پدرش در ۱۴۰۰ 

حسن  سید  فرزند  نوشت:  آنالین  همشهری 
پدرش  نامزدی  احتمال  خصوص  در  خمینی 
مشخص  تصمیم شان  می کنم  فکر  می گوید: 
است و در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهند شد 
و تمام این شایعات و گمانه زنی ها شاید برای 

 گرم کردن محافل یا بازی های سیاسی باشد.
ادعای سلیمی نمین درباره پشت پرده 

 حمایت کارگزاران از الریجانی
درباره  تحلیلگر مسائل سیاسی  نمین  سلیمی 
پشت پرده حمایت کارگزاران از علی الریجانی 
گفت:   ۱۴۰۰ انتخابات  در  کاندیداتوری  برای 
کارگزاران خیر و صالح الریجانی را نمی خواهد 
و فقط دارد با نام او بازی سیاسی می کند. وقتی 
جریان شان می تواند نامزد خود را معرفی کند چه 

 دلیلی دارد که روی رقیب سرمایه گذاری کنند.

توضیحات5درصد سپرده )ریال(قیمت پایه کل زمینقیمت پایه هر متر مربع)ریال(مساحت )مترمربع(شماره قطعه

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      661/409/000 13/228/180/000 121198/9266/500/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      579/623/000  000/ 11/592/460   222199/8758/000/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف      575/000/000 11/500/000/000 32320057/500/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف     575/057/500   57/500/00011/501/150/000  200/02  424

با توجه به حریم تعداد 3 سقف    574/000/000 11/480/000/000 57/400/000 525200

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   587/837/500 11/756/750/000    62620557/350/000

با توجه به حریم تعداد4 سقف       652/898/250 13/057/965/000  727204/3563/900/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   630/436/950   12/608/739/000  828195/9464/350/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   623/231/500 12/464/630/000 64/450/000  929193/4

با توجه به حریم تعداد 4 سقف   614/724/100  12/294/482/000  1030190/7664/450/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    611/260/000    65/000/00012/225/200/000 1131188/08

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    687/188/000 13/743/760/000 74/500/000 1232184/48

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    747/990/450    14/959/809/000 1333205/2172/900/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    562/375/500 11/247/510/000  1434174/3864/500/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف      573/487/200 1535178/2464/350/00011/469/744/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    585/906/750 11/718/135/000 64/350/000 1636182/1

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    597/893/550   11/957/871/000  1737185/9764/300/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    609/354/300 12/187/086/000  1838189/8364/200/000

با توجه به حریم تعداد 4 سقف    515/700/000 10/314/000/000 57/300/000 1939180

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   204018057/400/00010/332/000/000516/600/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   517/050/000 214118057/450/00010/341/000/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   224218057/450/00010/341/000/000517/050/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف   10/359/000/000517/950/000 234318057/550/000

با توجه به حریم تعداد 3 سقف    692/054/750  13/841/095/000 63/500/000 2444217/97

لیست مشخصات امالک مزایده شهرداری بیرجند  
ادامه از صفحه 1

جناب آقای دکتر جاوید
 شهردار پر تالش بیرجند

بر خود الزم می دانم از زحمات و تالش های مجدانه جناب عالی و همکاران تان 
در همکاری و همراهی پروژه ساخت زائرسرای ارزان قیمت خراسان جنوبی 
 در جوار مضجع شریف امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا )علیه السالم( 

تقدیر نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستارم.

مدیر عامل بنیاد زائر امام رضا )ع( خراسان جنوبی

خانواده های محترم علی نژاد ، صائبی و الله
با نهایت تأسف درگذشت

 مرحوم کربالیی علی علی نژاد 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما 

بزرگواران و خاندان معظم صبر و بردباری مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

خانواده های محترم دشتی و مزروعی
فقدان تأسف بار 

مرحومه حاجیه حلیمه محمدی
 )همسر مرحوم حاج محمدرضا دشتی( 

را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می نماییم، از درگاه احدیت علو درجات آن مرحومه 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم. 

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند


