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سرمقاله

دوشنبه * 5 آبان  1399 * شماره  4761 

استاندار هشتم و چالش 

سرعت گیرهای توسعه استان

* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( همین طور هر چه 
جلوتر می روید احساس می کنید سرعت گیرها به 
هر دلیل، بیشتر و بیشتر می شود؛ آن هم در مسیری 
که منطق ترافیک می گوید هیچ نیازی به سرعت 
گیر نیست.  عقل حکم می کند برای خرد نشدن 
جلوبندی ماشین تان و احیاناً صدمه ندیدن خودتان 
و خانواده و وسایل تان، سرعت را خیلی خیلی کمتر از 
حد معمول کنید. این اتفاق می افتد و می بینید چهل 
و پنج دقیقه گذشته و شما هنوز نصف مسیری را که 
قرار بود نیم ساعته برسید، طی نکرده اید. با اعصابی 
فراوان  با معطلی  ادامه می دهید و  یا  داغون شده، 
 و عقب افتادن از برنامه هایتان به مقصد می رسید 
و یا هم عطای تفریح خوب را به لقایش می بخشید 
و از همانجا بر می گردید! داستان استان ما هم چنین 
داستانیست. بیش از شانزده سال از تأسیس خراسان 
جنوبی می گذرد. در مسیر توسعه، سرعت گیرهای بی 
مورد، همیشه دردسرساز، ُکند کننده سرعت حرکت و 
خارج کننده سرنشینان از مسیر و انداختن آنها به شانه 
های خاکی و شاید حتی آسیب رساندن های متعدد به 
آنها یا حتی مدت های مدید، متوقف کردن شان بشود. 
ناکارآمد، تعلل در تخصیص بودجه ها    برنامه های 
تخصیص  در  سنجی  اولویت  فقدان  اعتبارات،  و 
اجرای  ها،  تصمیم  تحمیل  امکانات،  و  اعتبارات 
سندهای نامناسب، دور کردن مردم از مشارکت در 
توسعه، تهدید و ارعاب و حتی گاهی محدود و  خفه 
کردن رسانه ها، تغییر مدام اولویت های اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماعی، غالب شدن سیاسی کاری ها بر 
تخصص ها و از همه مهمتر، جابجایی ها و عزل و 
نصب های مکرر، مهم ترین سرعت گیرهای مسیر 
توسعه استان ها هستند. چند روز پیش در سرمقاله 
نوشته  نویسنده  روزنامه »خراسان« می خواندم که 
بود »معتمدیان« پانزدهمین استاندار خراسان رضوی 
بعد از انقالب است. یعنی بندگان خدا در آنجا هم به 
صورت میانگین، تقریباً هر دو سال و نیم یکبار، یک 
استاندار را تجربه کرده اند. اما آنها یک تفاوت مهم با 
ما دارند، آنها به تجربه آموخته اند که اگر قرار است به 
دلیل بی تدبیری و فهم غیردقیق و نامناسب برخی 
مسئوالن کشور از توسعه که حاصل جمع بی سوادی 
های انباشته شده در بعضی حوزه هاست، چنین جفایی 
در حق خودشان و مردم شان شود، ترجیح بدهندکه 
بهترین ها را انتخاب کنند و برای سکانداری استان، 
این  به  اینکه  نه  برگزینند،  را، »خودشان«  نخبگان 

سادگی ها اجازه بدهند »کسی« را به آنها تحمیل 
کنند. در فضای سکوت و خاموشی جالبی که این 
است  شده  حاکم  جنوبی  خراسان  استان  در  روزها 
)و من آن را عموماً ماحصل یک ناامیدی خطرناک 
اجتماعی و بغض فروخفته حیرت آور و تأمل برانگیِز 
دسته جمعی در میان مردم  استان می دانم(، خیلی ها 
به این می اندیشند که آیا استان، دوباره در مسیر توسعه 
قرار خواهد گرفت؟ آیا این سرعت گیرهای بی مورد، 
نفس توسعه استان را نبریده است؟ و آیا امیدی به آینده 
توسعه می توان داشت یا باید کاسه کوزه ها را جمع 
کرد و به کناری نشست و فقط نظاره گر شاهکارهای 
بی بدیل و تحمیلی دوستان دولتی بود؟ و اینکه اگر 
قبول کنیم نیروی انسانی کارآمد و توانمند یک مزیت 
است، آیا دولت و نظام قصد دارد به ما به ازای آنچه 
از مزیت های استان در این سال ها و به ویژه در این 
چند روز تحت عنوان جابجایی نیروی توانمند انسانی 
گرفته یا از ما اجاره کرده است، امتیازی حداقل در 
همان سطح  به ما بدهد؟ !! به نظرم می آید این ماجرا 
بدون راه حل نیست. مهمترین راه حل آن هم برداشتن 
این سرعت گیرها یا به حداقل رساندن آنهاست. به 
عنوان مثال جمیع شرایط استان اینک نشان می دهد 
انتصاب و حضور یک استاندار جدید، نه تنها پیش برنده 
شرایط و وضعیت نخواهد بود، بلکه خودش به صورت 
نسبی یک سرعت گیِر ساندویچی مقابل حرکت مسیر 
توسعه ای استان خواهد بود. استاندار جدید تا بیاید، 
روی صندلی و مسندش بنشیند، مدیران را بشناسد، 
طعم فرهنگ و سیاست استان را بچشد، از آخرین 
وضعیت بودجه ها و اعتبارات گزارش بگیرد و اوضاع 
دستش بیاید، خودش را پیدا کند و نهایتاً خواسته باشد 
آمادگی  ایام  و  شده  سال  پایان  بردارد،  را  اول  قدم 
برای انتخابات 1400. بعدش هم که تا مرداد دلش 
خواهد تپید که روی مسند قدرت باقی می ماند یا 
نه؟. چرا برای یک بار هم که شده، جسارت و جرأت 
اجتماعی پیدا نکنیم و روی انتصاب یکی از معاونین 
فعلی استانداری که هم شناخت خوبی از استان دارد 
و هم با شیوه نامه و کتاب توسعه »معتمدیان« برای 
خراسان جنوبی آشناست، به عنوان استاندار یا حتی 
سرپرست استانداری تا پایان دولت تأکید نکنیم؟من 
هم همپا و هم صحبت و هم فکر با جمعی از دلسوزان 
و نخبگان استان، احساس می کنم در شرایط فعلی، 
این طرح، بهترین، اثرگذارترین و بهترین تصمیمی 
است که می تواند هم برای استان منفعت داشته باشد 
و هم مصلحت مردم و سیاست ها و برنامه ها را تأمین 
کند و هم شأن تالش ها و کوشش های بی وقفه 
»معتمدیان« را در استان، حفظ کند. اگر  نمایندگان 
 محترم استان در مجلس، نخبگان، دلسوزان و رسانه ها 
حمایت کنند قطعاً سرعت گیرها، سرعت کمتری از 

حرکت توسعه ای استان ما خواهد گرفت.
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله 

به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 
کنندگان  از سوی سازمان حمایت مصرف   98
و تولید کنندگان به شرکت کویر تایر اعطا گردید.  
به گزارش روابط عمومی شرکت کویر تایر؛ سالیانه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
شرکت های داخلی را ممیزی می کند و بر اساس 

امتیاز کسب شده ، گواهینامه و یا تندیس اعطا 
می نماید. بنا بر این گزارش؛ در بررسی آیتم های 
مختلف مربوط به مشتریان،  از قبیل خدمات پس از 
فروش،  نحوه توزیع ، رعایت قیمت های مصوب و ... 
 بررسی و سپس بر اساس امتیاز ، خیلی از شرکت ها 
حائز امتیاز نمی شوند و برخی گواهینامه و برخی 

تندیس دریافت می کنند که اعطای گواهینامه 
یا تندیس روز 9 اسفند روز رعایت حقوق مصرف 
کنندگان به شرکت ها طی مراسمی اعطا می گردد. 
امسال به دلیل شیوع کرونا سازمان حمایت برگزاری 
مراسم را چندین مرتبه به تاخیر انداخت و در نهایت 

بدون مراسم گواهینامه به شرکت تحویل گردید.

 ایسنا - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
 بیرجند با بیان اینکه سامانه هایی راه اندازی شده 
افرادی که نیاز به انسولین دارند این نیاز خود را 
از داروخانه های منتخب دریافت کنند، گفت: با 
این روش، هرکس براساس نیاز خود انسولین 
دریافت می کند. از اسفند 98 تاکنون، انسولین 
پیدا  سختی  به  دیابتی  بیماران  برای  قلمی 
می شود. بیماران مبتال به دیابت در برابر ویروس 
انسولین،  کمبود  و  هستند  آسیب پذیرتر  کرونا 
می تواند آسیب های مرگباری برای این افراد به 
دنبال داشته باشد. سازمان غذا و دارو می گوید 
این افراد می توانند از نمونه های دیگر انسولین 
برطرف  به زودی  کمبود  این  و  کنند  استفاده 

شده،  رسانه ای  کمبود  این  که  حال  می شود. 
رسانه های معاند در آتش این مشکل می دمند 
و به گونه ای جریان سازی کرده اند که بسیاری از 

بیماران نیازمند انسولین را نگران کرده اند.
غالمرضا آهنی، معاون دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند کرد: میزان انسولین در دسترس به دلیل 
مسائل ارزی و تحریم مانند قبل نبوده و به وفور 
پیدا نمی شود. وی با بیان اینکه با تدابیر انجام 
شده اکنون این موضوع در حال هدفمند شدن 
است، افزود: انسولین از جمله داروهای وارداتی 
است که واردکنندگانی که مجوز واردات گرفته، 
آن را تحویل شرکت های پخش که عمدتا در 
استان ها  در  سپس  و  می دهند  است،  تهران 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون  می شود.  توزیع 
علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه سامانه هایی 
راه اندازی شده افرادی که نیاز به انسولین دارند 
این نیاز خود را از داروخانه های منتخب دریافت 
این روش،  با  و  این گونه  کنند، تصریح کرد: 
دریافت  انسولین  خود  نیاز  براساس  هرکس 
می کند. آهنی با بیان اینکه اگر شرایط به گونه ای 
شود که نیاز به سهمیه بندی شود، براساس نیاز 
بیماران انسولین توزیع خواهد شد، افزود: واقعیت 
این است در برهه ای که سایر استان ها در تامین 
خراسان  بودند،  شده  مشکل  دچار  انسولین 
جنوبی از این حیث مشکلی نداشت، اما اکنون 

دچار مشکالتی شده ایم. وی یادآور شد: تمام 
تالش ها بر هدفمند شدن توزیع انسولین است 
نیاز  انسولین مورد  و سعی خواهیم کرد حتما 
بیماران تامین شود. میرمحمدی، رئیس کمیته 
اقتصاد سالمت کمیسیون بهداشت نیز چندی 
پیش گفت: بخشی از کمبود انسولین قلمی در 
کشور به دلیل تحریم هاست که نمی توان ارز به 
آن اختصاص داد، یعنی هم کمبود ارز داریم و 
هم در نوع تخصیص ارز دچار مشکل هستیم. 
انسولین های  وارداتی تحت پوشش بیمه هستند 
و نسبت به خارج از کشور با قیمت مناسب توزیع 
می شود همین قیمت پایین نسبت به کشورهای 
همجوار باعث قاچاق معکوس انسولین قلمی 
شده است، یعنی  این نوع انسولین وارد کشور 
می شود و بعد به خاطر قیمت کم آن به کشورهای 
دیگر قاچاق می شود؛ اینها بخشی از علت کمبود 
انسولین در کشور است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر یک پارت از انسولین قلمی وارد کشور 
شده و قرار است از طریق داروخانه های معتبر به 
 مردم با ارائه  کارت ملی یا شرایط دیگر انسولین
بدهند. ان شاءا... پارت دوم و سوم آن نیز در راه 
است. کارهای آن صورت گرفته است. با وارد 
شدن این دو پارت بخش قابل توجهی از مشکل 

انسولین در کشور حل خواهد شد.

کویرتایر گواهینامه رعایت
 حقوق مصرف کنندگان گرفت

آیا انسولین در خراسان جنوبی سهمیه بندی می شود؟

افتخاری دیگر در کارنامه دستاوردهای ماندگار:

۵۴ هزار مشترک خراسان جنوبی مشمول 
طرح برق امید هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در 
حال حاضر ۵4 هزار مشترک برق در این استان مشمول طرح 
برق امید هستند که از مزایای این طرح برخوردار می شوند. 
بنا بر اعالم این شرکت، مهدی دادگر روز شنبه در نشست 
هماهنگی اجرای طرح برق امید، از آغاز اجرای این طرح در 
خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور از ابتدای آبان ماه 
امسال خبر داد. وی بیان کرد: مشترکانی که در ماه های گرم 
خرداد تا شهریور ماه متوسط مصرف ماهانه آنها در یک دوره 
تا 100 کیلووات ساعت باشد در دسته کم مصرف، 101 تا 300 
کیلووات ساعت خوش مصرف و مشترکان با مصرف بیش از 
300 کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف شمرده می شوند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق افزود: برای سایر ماه های 
سال نیز مشترکانی که مصرف آنها تا 80 کیلووات ساعت باشد 
شامل مشترکان کم مصرف، بین 81 تا ۲00 کیلووات ساعت 
خوش مصرف و بیش از ۲00 کیلووات ساعت طبق تعرفه بندی 
طرح برق امید، مشترک پرمصرف محسوب می شوند. وی با 
به وجود 31۷ هزار مشترک برق خانگی در خراسان  اشاره 
جنوبی گفت: براساس مقدار مصرف مشخص شده در طرح 
برق امید، بیش از ۵4 هزار مشترک خانگی در استان نیز به 
تناسب نحوه مصرف خود شامل تخفیف 100 درصدی بهای 

برق مصرفی در یک یا چند دوره در طول سال می شوند.

 سامانه علم سنجی دانشگاه بیرجند راه اندازی شد

سامانه علم سنجی دانشگاه بیرجند با هدف ارزیابی فعالیت های 
علمی و ترسیم نقشه علمی دانشگاه راه اندازی شد. مدیر امور 
پژوهشی دانشگاه بیرجند گفت: در این راستا به عنوان اولین 
از  با استفاده  گام، سامانه علم سنجی دانشگاه راه اندازی شد و 
این سامانه همکاران می توانند اطالعات دقیق تری از وضعیت 
علمی خود و دانشگاه داشته باشند. به گزارش روابط عمومی 
و  فناوری  پژوهش،  معاونت  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و 
حال  در  اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  و  دانشگاه  نوآوری 
آماده سازی نسخه نهایی و رسمی این سامانه هستند که در 
 هفته پژوهش راه اندازی خواهد شد. عالقه مندان از طریق نشانی

 http://scimet.birjand.ac.ir/University.php?id=1
می توانند به سامانه علم سنجی دانشگاه بیرجند وارد شوند.

قطعی ۱۲ ساعتی گاز برخی مشترکان روستاهای 
خانکوک و حسین آباد شهرستان فردوس

به منظور تزریق گاز، جریان گاز مشترکان روستاهای خانکوک 
و حسین آباد در تاریخ 99/8/۶ از ساعت ۶ صبح تا 1۲ ساعت 
قطع خواهد شد. روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکان 
واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم در این خصوص 
حوادث  و  خطرات  بروز  از  جلوگیری  منظور  به  و  لحاظ  را 
احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه 
مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع 
دهند. شایان ذکر است وصل گاز این مناطق، پس از پایان 
عملیات، توسط امداد گاز شهر فردوس صورت خواهد پذیرفت.

آگهی تغییرات شرکت یکتا پخش شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3314 و شناسه ملی 10360047234 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 
سجادشهر )محله دلگشا( ، خیابان گلستان غربی ، خیابان امامت ، پالک 170 ، طبقه همکف با کدپستی 

9719977688 تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1015008(

آگهی تغییرات شرکت آبی ساز کاریز )سهامی خاص( به شماره ثبت 5779 و شناسه ملی 14007611803 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - خانم فاطمه بوشادی به شماره ملی 0651649625 به عنوان بازرس اصلی و آقای نور محمد جان 
نثار مقدم بیرجند به شماره ملی 0652421148 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1015009(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی اداری آنی پاک طبس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1206 و شناسه ملی 
14005711486 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 1 - آقای رسول فاطمی به شماره ملی 0839979142 و آقای علیرضا مرادیان به شماره ملی 0839090013 
و خانم مریم زمانیان به شماره ملی 0839935579 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای حمید باقری به شماره ملی 0839771551 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی 
زمانیان به شماره ملی 0830116362 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 - پس از گزارش 

بازرس ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )1015011(

تاسیس شرکت محبوب پنجره سادات )سهامی خاص( در تاریخ 1399/05/01 به شماره ثبت 6277 به شناسه 
ملی 14009308786 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت : تولید درب و پنجره های دو جداره آلومینیوم ، تولیدو مونتاژ و فروش انواع درب و 
 پنجره دو جداره یو. پی . وی . سی ، تولید وفروش انواع شیشه دوجداره و چند جداره ، فروش یراق آالت یو .پی .

 وی . سی ، تولید و فروش پرو فیل های یو. پی . وی . سی و شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها 
و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت 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 ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز3 ، 
خیابان مبتکران شرقی ، بلوار صنعت ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719136133 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 18/6813 مورخ 1399/04/23 
نزد بانک قرض الحسنه مهرایران شعبه مدرس با کد 6813 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم 
محبوبه کارگر به شماره ملی 0640067379 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه 
سادات حسینی پور به شماره ملی 0640739415 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای سیدحامد 
حسینی پور به شماره ملی 0653152310 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره 
 به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ،
 قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای سید حامد حسینی پور )مدیر 
عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای علیرضا کارگر به 
شماره ملی 0640576273 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محمد کارگر به شماره ملی 
 5239857555 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 )1015016(

آگهی تغییرات شرکت آبار سازه پاسارگاد )سهامی خاص( به شماره ثبت 4954 و شناسه ملی 14004490964 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 
ولیعصر )عج( ، خیابان نجات ، کوچه نجات 1]نسرین 1[ ، پالک 10 ، طبقه اول با کد پستی 9717913166 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )1015394(

به شماره ثبت 5600 و شناسه ملی  تغییرات شرکت تالشگران هوشمند سعادت )سهامی خاص(  آگهی 
14006933373 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
خانم زینب خسروی چاهک به شماره ملی 0889697302 و آقای مهدی فائقی نژاد به شماره ملی 0651857007 
و آقای سید جواد علم دار نقابی به شمار ملی 0900166436 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2- آقای اسماعیل وفائی نژاد به شماره ملی 0653135858 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
مریم مالکی به شماره ملی 0640022367 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 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 )1017104(

آگهی تغییرات شرکت تالشگران هوشمند سعادت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5600 و شناسه ملی 
 : اتخاذ شد  14006933373 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/03 تصمیمات ذیل 
1 - خانم زینب خسروی چاهک به شماره ملی 0889697302 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی 
 فائقی نژاد به شماره ملی 0651857007 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد علم دار 
نقابی به شمار ملی 0900166436 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته با امضای خانم زینب خسروی 
چاهک )رئیس هیئت مدیره( و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای سید جواد علم دار نقابی 
)مدیر عامل( و در غیاب مدیر عامل با امضای خانم زینب خسروی چاهک )رئیس هیئت مدیره( به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1017106(

تاسیس شرکت آراد پایور پارس )سهامی خاص( در تاریخ 1399/04/11 به شماره ثبت 6261 به شناسه 
ملی 14009253165 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: بهره برداری از دفاتر پیشخوان 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 پونه ، کوچه ))فرعی دوم آوینی(( ، کوچه پونه 8 ، پالک 3 ، 
طبقه همکف کدپستی 9717417979 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 19/54098 مورخ 1399/04/01 نزد بانک ملت شعبه مدرس با کد 
54098 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای سعید ابراهیم زاده به شماره ملی 0640305938 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد کرامتی نیک 
به شماره ملی 0653153538 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فهیمه محمدی مقدم 
 بیگلر به شماره ملی 0946132437 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان: آقای محسن کرامتی نیک به شماره ملی 0653231563 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی و خانم زهرا کرامتی نیک به شماره ملی 0653231571 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 )1018369(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری پدیده خضری شرکت تعاونی به شماره ثبت 120 و شناسه 
ملی 10980235323 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/05 و مجوز شماره 22348 مورخ 
1399/05/20 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم عصمت 
مرادی زاده به شماره ملی 0889324247 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زکیه زراعتگر به شماره ملی 
0880279850 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زراعتگر به شماره ملی 0889332800 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 2 - آقای حسین زراعتگر به شماره ملی 
0889332800 به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
 تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای خانم عصمت مرادی زاده )رئیس هیئت مدیره (
به اتفاق آقای حسین زراعتگر مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 

حسین زراعتگر ) مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیمبلوک  )1018373(

آگهی تغییرات شرکت پارس اسکلت قرن )سهامی خاص( به شماره ثبت 4658 و شناسه ملی 10360061261 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای هادی زرگری با شماره ملی 0653201044 و آقای حسین زرگری با شماره ملی 0653106297 
و خانم سارا زاغیان با شماره ملی 0946642095 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - خانم سما زاغیان با شماره ملی 0922530475 به سمت بازرس اصلی و خانم مهدیه 
جهانگرد به شماره ملی 0653149212 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 3 - پس از گزارش بازرس ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد تصویب 

قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1018372(

اصالحیه آگهی چاپ شده در روزنامه شماره ۴۷۶۰ به تاریخ ۹۹/۸/۳ 
دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند           تاریخ انتشار: ۹۹/۸/5
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند ساعت 15 روز پنجشنبه تاریخ 1399/8/22 در 
 محل سالن اجتماعات )مرحوم محبی( مرکز بهداشت شهرستان بیرجند واقع در خیابان معلم برگزار

می شود. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رای 

می باشد.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 
98  3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99  4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت سه سال شمسی  5- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  
6- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 98  7- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای 

مستعفی 8- تعیین خط مشی آتی شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات  بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید محمد مهدی رسولی احدی از ورثه مرحوم سید اسماعیل رسولی به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است 

که سند مالکیت ششدانگ یک حجره طاحونه مخروبه بادی پالک 396 فرعی از یک- اصلی شهر نهبندان واقع در بخش پنج شهرستان 
نهبندان که متعلق به پدر وی می باشد به علت اسباب کشی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ذیل ثبت 502 
صفحه 114 دفتر امالک شماره یک ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا به استناد 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی اعتراضی دارد یا مدعی سند 
مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.
سید مهدی پروین محبی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان





موفقیت و انرژی

مناسبت ها

یک تمرین ساده برای خالقیت 

 به اطراف تان نگاه کنید و یکی از چیزهایی که می 
بینید را در نظر بگیرید. مهم نیست چه باشد بعد خود را 
در حالی تصور کنید که فقط شما هستید و آن چیزی 
که در نظر گرفته اید. در واقع فرض می کنید آن چیز، 
تنها دارایی مادی شما در کره زمین است و باید از 
آن پول در بیاورید. بعد غرق در فکر و حتی تصورات 
شگفت انگیز و دور از ذهن شوید که چگونه می توانید 
با آن تک جنس، پول در بیاورید. ممکن است برخی از 
راه هایی که به ذهن تان می رسد عجیب و غریب باشد 
ولی نترسید چون قرار نیست همین االن مثاًل تابلوی 
روی دیوار را بردارید و بروید با روش های نامتعارف از 
آن پول درآورید  یا کتاب تان را در دست بگیرید و با 

خواندن آن از افرادی که مایلند پول بگیرید!

علت بوی خوش نوزادان چیست؟

از دالیل خوشبویی بدن نوزادان ترشح ماده ای 
شیمیایی است که از غدد عرق نوزاد ترشح می 
تنها  رایحه  این  ماندگاری  که  آنجایی  از  شود. 
 چند هفته بر روی بدن نوزاد به طول می انجامد 

می تواند تحت تاثیر متابولیسم بدن نوزاد باشد که 
وقتی وی شروع به خوردن و نوشیدن می کند و 
دیگر برای تغذیه به شیر مادر وابسته نیست، تغییر 
می کند. علت بوی خوب نوزادان ماده ای است که 

بدن جنین در رحم با آن پوشیده شده است.

 آب هویج از کبد محافظت می کند

کاروتنوئیدها در آب هویج برای سالمت کبد کار 
می کند. مطالعات متعدد نشان می دهد که اثرات 
ضد التهابی و آنتی اکسیدانی کاروتنوئیدها در برابر 
بیماری کبد چرب )غیر الکلی( بسیار مفید است. 

کبد چرب زمانی رخ می دهد که چربی بر روی کبد 
تجمع  کند، به طور معمول رژیم غذایی ضعیف، 
وزن اضافی یا چاقی و عوامل ژنتیکی منجر به کبد 
چرب در بدن می شود و در نهایت ممکن است به 

زخم کبد و آسیب های بیشتر پیشروی کند.

بعد از حمام آب بنوشیم یا نه؟

این  مردم  بین  متداول  کارهای  از  یکی  امروزه 
است که بالفاصله پس از خروج از حمام یا استخر 
و سونا، حتی گاهی در داخل استخر یا حمام، آب 
یا نوشیدنی های سرد و تگری می خورند و این 

کار برایشان لذت بخش نیز هست. این کار  مضر 
است.  نوشیدن آب سرد در حمام و بالفاصله پس 
از آن شایسته نیست و موجب می شود که سردی 
ظاهری و مزاجی آب به سرعت به اعضای اصلی 

بدن مخصوصا قلب برسد و مزاج آنها را سرد کند.

مصرف غذای سنگین ممنوع!

های  وعده  از  تواند  نمی  ساز،  و  نحوه سوخت 
سنگین در پایان روز حمایت کند. عالوه بر اینکه 
بدن نمی تواند مواد غذایی مصرفی در پایان روز را 
به خوبی هضم کند، عدم تحرک هنگام خواب نیز 

کالری مصرفی را به انرژی تبدیل نمی کند. بر این 
اساس زنانی که پس از ساعت 6 بعدازظهر غذاهای 
سنگین و پرکالری مصرف می کنند، فشار خون، 
شاخص توده بدنی و قند باالتری دارند. از مصرف 

غذاهای سنگین و به ویژه پرکالری اجتناب شود.

اگر دو ماسک بزنیم کرونا نمی گیریم؟

اگر ماسک ما مناسب  و نفود ناپذیر باشد، زدن 
یک ماسک کافی است. وقتی دو ماسک می زنیم، 
تعریق و رطوبت بیشتری در ماسک ایجاد می شود 
و وقتی ماسک مرطوب شود عمال قابل استفاده 

نیست و نفوذناپذیری اش از بین می رود. اگر یک 
ماسک را درست استفاده کنیم یعنی کامال باالی 
بینی را بپوشاند و زیر چانه بیاید و منافذش بسته شود، 
زدن یک ماسک به طور صحیح، کارایی اش به 

مراتب بیشتر از این است که دو ماسک بزنیم.

در زمان نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک کننده ، از وسایل محافظت کننده استفاده نمایید و پیش 
از استفاده از آنها برچسب روي بسته بندي را مطالعه نمایید. هنگام استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی کننده، درب 
و پنجره را باز گذاشته و هواکش را روشن نمایید و پس از مصرف آنها به هیچ عنوان در این مکان ها توقف نکنید. از  
اختالط مواد شیمیایي مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده، لک بر و الکل جداً خودداري کنید. بخارات و گازهاي ناشي 
از این اختالط بسیار سمي و خفه کننده مي باشد. محصوالت شوینده و فرآورده های آرایشي- بهداشتي و سموم دفع 
آفات را دور از دسترس کودکان، در ارتفاع باال و در کمد مجهز به قفل نگه داری نمایید.  از نگهداری قرص برنج در 

منزل، آشپزخانه و کمد اجتناب کنید.           مرکز اطالع رسانی داروها و سموم

پنجم آبان ماه، روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و مواد شیمیاییتغذیه مناسب سدی در برابر کرونا 

اگر فرض کنید که مغز زمین ژیمناستیک است و تمام ابزارهای 
مختلف )حلقه ها، میله ها و چوب ها( را به عنوان روش های 
مختلف تفکر تصور کنید )مغز خالق، مغز ریاضیاتی، مغز تفکر 
انتقادی و...(، انعطاف پذیری شناختی این است که چقدر سریع 
و راحت می توانید بین روش های مختلف فکر خود را جابه 
جا و حرکت کنید. هر چه منعطف تر باشید، راحت تر می توانید 
الگوهای جدید را ببینید و ارتباطی منحصر به فرد بین ایده ها 

ایجاد کنید. 
با انبوه محصوالت جدید، فناوری های جدید و روش های جدید 

کار کردن، کارکنان الزم است که خالق تر شوند تا بتوانند از 
این تغییرات بهره ببرند. پیش بینی می شود که خالقیت، تبدیل 
به مهارتی کلیدی تر در آینده شود، بنابراین پیش از این که 
برچسب »غیر خالق« را به خودتان بزنید، به یاد داشته باشید 
که خالقیت فقط حوزه تخصصی افراد هنری مثل موسیقی 

دان ها و نویسندگان نیست. 
اگر بتوانید اطالعات ظاهراً پراکنده و نامرتبط را به یکدیگر ارتباط 
دهید و تمام ایده ها را در کنار هم قرار دهید تا چیزی »جدید« 
را معرفی کنید، پس شما آدمی خالق هستید. هماهنگی و 

همکاری در هر محیط کاری حائز اهمیت است و خوشبختانه 
انسان ها هنوز هم در انجام کارها بهتر از روبات ها هستند. تعامل 
انسانی در محیط کار شامل تولید تیمی می شود و کارکنان از 
نقاط قوت یکدیگر بهره می برند و به صورت منعطف با تغییرات 
سازگاری پیدا می کنند. چنین تعامل غیر روتینی در مرکز 
برتری انسان ها بر ماشین ها قرار دارد. همکاری و هماهنگی با 
دیگران شامل مهارت های ارتباطی قوی، آگاهی نسبت به نقاط 
قوت و ضعف دیگران و توانایی کار کردن با انواع مختلفی از 

شخصیت ها می شود.

مهارت های مهم برای رسیدن به موفقیت شغلی

دوشنبه ۵  آبان ۱۳۹۹ * شماره  ۴۷6۱
4

یاد یاران

)شهید علی رضایی،  بیرجند(:  برادران و خواهران از شما مي خواهم که راه سعادت بخش امام حسین )علیه السالم( را ادامه دهید و زینب وار زندگي کنید و تقوي را نصب العین خود خود 
قرار دهید که از سایه  تقوا و عمل صالح است که مي توان به رستگاري رسید.

9 ربیع االول، آغاز امامت 
حضرت ولی عصر)عج(  مبارک باد

نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام 
عصر علیه السالم است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی 
و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. پس از 
و  امامت  آسمان  تابناک  اختر  یازدهمین  شهادت 
والیت، حضرت امام حسن عسکری)ع( در هشتم 
ربیع االول سال 260 قمری، حضرت بقیه ا... االعظم 
امام مهدی)عج( سکاندار امت مسلمان گردیدند و به 
امر خداوند متعال از دیده ها پنهان گشتند. نهم ربیع 
االول سال 260 قمری، برابر با آغاز امامت آن امام 
بزرگ و امید مستضعفان جهان می  باشد. او خواهد 
آمد و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد همان گونه 
که از ظلم و جور ُپر شده است. شیعیان، این روز را 
به عنوان عید، جشن می گیرند و در آن، به شادمانی 
و عبادت می پردازند. روز جمعه، هشتم ربیع االول 
ـ.ق، امام حسن عسکری )ع( پس از  سال 260 ه
این که نماز صبح را خواندند، بر اثر زهری که معتمد 
به ایشان خورانده بود، به شهادت رسیدند.این حادثه 
در شرایطی روی داد که امام یازدهم افزون بر این 
که مانند پدران خود زمینه را برای غیبت آماده کرده 
بود، شب پیش از شهادت شان، دور از چشم مأموران 
خلیفه، نامه های بسیاری به شهرهای شیعه نشین 
فرستادند.پس از شهادت امام )ع( کم کم خبر فرزندی 
به نام مهدی علیه السالم پخش شد و تالش چند 
باره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی علیه السالم 

به نتیجه نرسید. 
دل های ملت مومن مسرور آغاز والیت و 

امامت امام زمان شان حضرت بقیه ا...  )عج( 
است

کم آبی بدن، به ویژه در نواحی با آب و هوای خشک باعث می شود مخاط بدن عملکرد خوب خود را نداشته باشد. 
بنابراین باید با تامین آب کافی برای بدن الیه های مخاطی را آماده نگاه داشت تا بتوانند به بهترین شکل از ورود 

ویروس ها و باکتری ها به بدن جلوگیری کنند. به طور میانگین نوشیدن روزانه ۸ تا ۱0 لیوان آب توصیه می شود.
خوردن شلغم و خانواده آن مانند تربچه و انواع ترب سفید و سیاه می تواند موثر باشد، این مواد به دلیل داشتن ترکیبات 
گوگردی، ضد میکروب و ضدویروس هستند و در تقویت سیستم ایمنی موثرند. برخی از ادویه ها مانند زنجبیل نیز 

در تقویت سیستم ایمنی نقش مفیدی ایفا می کند و برای باال بردن ایمنی بدن از خوردن لبنیات هم نباید غافل شد. 

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

جدول ۴۷61                        

۱- وقف یک ...... دائمی است.
2- ماه مدرسه

۳- مراکز اجتماعی، فرهنگی و 
قرآنی در بقاع متبرکه

۴- وقف یک نهاد مبتنی بر 
.............. است.

۵- همشنین درخت
این  در  ای  گربه  موقوفه   -6

شهرستان قرار دارد؟
بن  سیدحسین  امامزاده   -۷
موسی بن جعفر در این روستا از 
توابع شهرستان طبس قراردارد

۸- نیمه ی بیرجند
سازمان  نوروزی  طرح   -۹
بقاع  در  خیریه  امور  و  اوقاف 

متبرکه
بزرگ  موقوفه  موسس   -۱0

معروف به جایزه نوبل ایرانی
۱۱-  بهرام را گرفت

شهر  اطراف  در  مزاری   -۱2
بیرجند

پایان  بی   ............ وقف،   -۱۳
است.

۱۴- همسایه  به عربی
که  کوچکی  وسیله   -۱۵
میتوان برای مسافرین ترمینال 

وقف کرد
۱6- به وقف کننده گویند.

باقی  را   ................  ۱۷- وقف، 
می کند.

اوقاف  سازمان  طرح   -۱۸
از  حمایت  در  امورخیریه   و 
مهر  بضاعت،  آموزان   دانش 

............ نام دارد.
دانشگاه  از  یکی   -۱۹
که  غربی  معروف  های 
اداره  وقفی  سیستم   با 

می شود.
20- امام دهم

به معنی از صفات خدا   -2۱ 
روزی دهنده

22- ندای اعالم وقت نماز
2۳- میوه  بهشتی

 2۴- یکی از مکان های مهمی 
که می توان وقف کرد.

 2۵-یکی از روزنامه های محلی 
خراسان جنوبی

26- کوزه به زبان محلی
ضامنش رضا)ع(  امام   -2۷ 

 شده است.
در  که  پادشاهانی  از  یکی   -2۸

دوره او موقوفات غارت شد.
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با حل جدول و ارسال تصویر آن به شماره 0915۷201519 به سه نفر، مبلغ 2.000.000 ریال 
از طرف اداره کل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی اهدا خواهد شد.

برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره پالک ۵۵۱ ج ۸۹ ایران ۵۲ به نام احسان سیاسی 
به کد ملی ۰۶۴۰۲۱۳۱۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سمند تیپ سورن به شماره 
پالک ۸۱۱ ق ۱۶ ایران ۵۲ به نام حسن بصیری 

به کد ملی ۰۶۵۰۲۳۲۷۵۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

سند  )به نام ابوالفضل سلیمانی به کد ملی 
۰۶۵۱۰۴۷۳۹۰( و برگ سبز خودرو  سمند 

LX EF۷ به شماره پالک ۴۹۹ ج تیپ 
 H۰۱۳۶۰۴ ۱۴۷ ۸۹ ایران ۵۲  ، شماره موتور
 NAACJ۱JE۶EF۱۷۸۰۷۹ و شماره شاسی

به نام عبدالرضا انگشتری
 به کد ملی ۰۶۵۱۹۶۸۱۰۰ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

برگ سبز خودروی پراید هاچ بک به شماره 
پالک ۹۴۵ ب ۵۹ ایران ۵۲ به نام محمد 
دهجو به کد ملی ۰۶۵۳۲۵۰۳۰۴ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

قابـل توجـه 
کلینیـک های پزشکـی و اتحادیـه ها

طبقه فوقانی ساختمانی واقع در خیابان منتظری 
)بین منتظری ۵ و ۷( دارای ۸ اتاق و سالن بزرگ 

جهت اجاره به متقاضیان واگذار می گردد. 
تلفن تماس در ساعت اداری:۰۹۰۲۱۶۰۴۲۴۷

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3۰۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

۰5632255118 - ۰9358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

تاسیس شرکت یاقوت پروران دیار کهن )سهامی خاص( در تاریخ 1399/07/09 به شماره ثبت 1528 به 
شناسه ملی 14009478839 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، پخش ، بسته بندی خشکبار از قبیل زعفران ، پسته ، زرشک ، 
بادام و میوه جات تازه و خشک. صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی. تولید و عرضه محصول با کیفیت 
و فعالیت در راستای بهبود کیفیت محصول در مراحل کشاورزی و فرآوری و عرضه محصول. اشتغال زایی در 
سطح گسترده استانی و ملی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
 ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، 
 بخش سده ، دهستان سده ، روستا مرتضی رحمانی، محله مرتضی رحمانی ، کوچه علی دهقانی ، پالک 0 ،
 طبقه همکف کدپستی 9763186518 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-31/1783 مورخ 1399/06/25 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با 
 کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم عالیه سیفی به شماره ملی 0880074035 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای علی سیفی به شماره 
ملی 0880232013 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای جالل سیفی به شماره ملی 
0889580820 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای خانم عالیه سیفی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان: آقای ایمان شریفی نسب به شماره ملی 0880241691 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی و خانم زکیه شریفی نسب به شماره ملی 0880265248 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 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )۱۰۱۳۷۲۰(

ملی  و شناسه  ثبت 4960  به شماره  تغییرات شرکت جوان سازان کویر قهستان )سهامی خاص(  آگهی 
14004611621 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای محمد محمدی دستگرد به شماره ملی 5239634106 و خانم آمنه علیشاهی دستگرد به شماره ملی 
5239119651 و خانم خدیجه ساالری دستگرد به شماره ملی 5230087072 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم آسیه ساالری دستگرد به شماره ملی 5239928479 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم کنیز رضا محمدی دستگرد به شماره ملی 5239609845 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۱۰۱۳۷۲۳(

 آگهی تغییرات شرکت آبی ساز کاریز )سهامی خاص( به شماره ثبت 5779 و شناسه ملی 14007611803 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 
غفاری ، بلوار شهید آیت ا... غفاری ، خیابان جرجانی ، پالک 70 ، طبقه اول کدپستی 9717934799 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی سرمایه 
شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 6006000000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : مبلغ 6006000000 ریال منقسم به600600 سهم ده هزار 

ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۱۰۱۳۷۲۴(

آگهی تغییرات شرکت سرد گستر هامون )سهامی خاص( به شماره ثبت 1968 و شناسه ملی 10360036847 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان غالمرضا 
مفاخر به شماره ملی 0651685133و حسین پامرغی به شماره ملی 0651742765و مهدی مفاخر به شماره 
ملی 0651848024 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم 
الهه پامرغی به شماره ملی 0640208932 به عنوان بازرس اصلی و خانم فرحناز زهرائی به شماره ملی 
2268989178 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 )۱۰۱۳۷۲۶(

تاسیس شرکت کیا زر تجارت رادین )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1399/07/14 به شماره ثبت 6368 
به شناسه ملی 14009491578 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فرآوری و تولید و توزیع و پخش کلیه محصوالت کشاورزی، 
خوراکی ، دامی. صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز . حمل و نقل درون شهری، انبارداری. 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 ، دهستان کاهشنگ ، آبادی منطقه ویژه اقتصادی، 
محله منطقه ویژه ، بلوار ))بزرگراه شهیدکالنتری(( ، بلوار صادرات شرقی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
9739183916 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای جواد سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای 
 رضا سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره :

آقای جواد سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای رضا سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضای مشترک آقای جواد سلیمانیان )رئیس هیئت مدیره( 
و آقای رضا سلیمانیان )نایب رئیس هیئت مدیره( و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای 
جواد سلیمانیان )رئیس هیئت مدیره( یا آقای رضا سلیمانیان )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 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 )۱۰۱۳۷۲۵(
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توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

شناسایی ۱۴۷ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

صداوسیما- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۲ آزمایش جدید از افراد مشکوک به کرونا در استان گرفته شد که از این تعداد جواب ۱۴۷ آزمایش مثبت 
اعالم شد. دکتر دهقانی گفت : ۷۸ نفر از مبتالیان جدید مربوط به بیرجند، ۱۶ نفر طبس و قاین، ۱۴ نفر سرایان، ۸ بیمار مربوط به درمیان، ۷ نفر فردوس، ۵ نفر خوسف، نهبندان ۲ نفر و 

یک نفر مربوط به سربیشه است.وی افزود : همچنین با فوت ۳ بیمار کرونایی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته ، تعداد فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به ۲۴۹ مورد افزایش یافت.
* سرپرست استانداری خراسان جنوبی 
در پیامی درگذشت اولین عضو از خانواده 
مدافعان سالمت استان را تسلیت گفت.

* معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: ماسک سه الیه 
پزشکی در داروخانه های استان فقط باید 

با قیمت ۱۳۰۰ تومان به فروش برسد.
* معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ۱۱۰ 
عنوان کتاب در ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ نسخه، 
هفت ماه امسال در استان به چاپ رسید.
* مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: ۵۳ میلیارد و ۹۳۳ 
مردمی،  کمک های  تومان  میلیون 
خیرین و مراکز نیکوکاری استان در 
نیمه نخست امسال برای نیازمندان 

جمع آوری شده است.
* زغال سنگ پروده طبس موفق به 
کسب ۴ گواهینامه ایزوی بین المللی شد.
از  استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس   *
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ، برای 
اولین بار با ۵۰ درصد از شهریه ثابت 
خبر داد. زنگویی زاده گفت : این ۵۰ 
درصد حداکثر ۱۳۰ هزار تومان است و 
دانشجویان جدیدالورود پس از مراحل 
سیستم  در  واحد  انتخاب  و  نام  ثبت 
 reg.pnu.ac.ir نشانی  به  گلستان 
می توانند مابقی شهریه ثابت و متغیر خود 

را تا بازه زمانی امتحانات پرداخت کنند.
* رئیس اداره اوقاف بیرجند با اشاره به 
توزیع ۵۰ هزار ماسک رایگان از ابتدای 
شیوع کرونا در خراسان جنوبی، از توزیع 
۲۰ هزار ماسک رایگان دیگر به ارزش 

۳۵میلیون تومان در بیرجند خبر داد. 
* مردم استان از ابتدای امسال تاکنون 
۱۲۰۵۴ واحد خون به بیماران اهدا کردند.
گفت:  استان  انتظامی  فرمانده   *
ماموران پلیس در استان یک  تن و ۴۲۴ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر را از سوداگران 
مرگ در هفته گذشته کشف کردند. 
وی همچنین از دستگیری ۴۳ سارق 
در هفته گذشته خبر داد و گفت: سارقان 
دستگیر شده به ۱۰۰ فقره سرقت در 

استان اعتراف کرده اند.
از  سربیشه  انتظامی  فرمانده   *
انهدام باند قاچاق مواد مخدر در این 
شهرستان و کشف ۸۱ کیلو و ۳۵۰ 

گرم تریاک خبر داد.
در  طبسی  دارتر  رجبی،  زهرا   *
مسابقات دارت مجازی جهان به مقام 

هفدهم مشترک دست یافت.
* ۹۸ نفر امدادگر و نجاتگر با شرکت در 
آزمون های مهارتی و آمادگی جسمانی 

موفق به ارتقای درجه شدند.

اخبار  کوتاه 
بهورز روستای مهموئی اولین شهید 
مدافع سالمت خراسان جنوبی است

ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: اولین شهید مدافع سالمت استان، بهورز 
زحمتکش روستای مهموئی است که جان خود 
را تقدیم سالمت مردم کرد. محمد دهقانی روز 
شنبه با حضور در مزار این شهید مدافع سالمت 
در روستای مهموئی از توابع شهرستان بیرجند 
افزود: ان شاءا... بعد از این شاهد چنین حوادث 
غمباری نباشیم که نیروهای ارزشمندی مثل 
شهیده منصوره حسینی را در سن پایین از 
امیدوارم هم  کرد:  اظهار  وی  بدهیم.  دست 
پرسنل  زحمات  این  قدر  عزیز  استانی های 
بهداشت و درمان را بدانند و در راستای حفظ 
سالمت فرزندان خود، پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند تا بتوانیم هرچه زودتر با کمک 

شان این بیماری را پشت سر بگذاریم.

بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال تسهیالت 
کرونا در بیرجند پرداخت شد

فرماندار بیرجند گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
هزار و ۸۳۷ متقاضی در بیرجند موفق به دریافت 
تسهیالت دوران کرونا به مبلغ ۲۵۲ میلیارد و 
هفت میلیون ریال شده اند. ناصری در سومین 
نشست گروه کاری اشتغال شهرستان بیرجند، 
عملکرد این شهرستان را در جذب تسهیالت 
دوران کرونا قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: به 
همت دستگاه های اجرایی و بانک های عامل، 
۷۰ درصد تسهیالت درخواستی متقاضیان در 
این بخش پرداخت شده و بیرجند در جایگاه اول 

رتبه بندی  شهرستانی قرار گرفته  است.

۳۰۰ تن مرغ منجمد
در خراسان جنوبی توزیع می شود

استان  مهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
از توزیع ۳۰۰ تن مرغ منجمد به منظور تنظیم 
بازار استان خبر داد. قوسی گفت: میزان ۳۰۰ 
ُتن از ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور 
دام استان جهت بهره مندی تمامی خانوارهای 
خراسان جنوبی توزیع می شود. وی اظهار کرد: 
برای قیمت گذاری باید تمام زنجیره تولید مرغ را 
در نظر بگیریم که شامل مرغدار، متولی کشتارگاه 
و خرده فروش می شود. وی با بیان اینکه از سوی 
دیگر باید نگاه مان به مصرف کننده به ویژه اقشار 
آسیب پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: با احتساب 
هزینه های تولید، قیمت مرغ درب شرکت و 
کشتارگاه ۱۴ هزار تومان و برای مصرف کننده 

به قیمت ۱۵ هزار تومان توزیع خواهد شد.

همکاری پلیس و شهرداری زمینه ساز 
ایجاد جامعه ای سالم

شهردار و جمعی از مدیران شهرداری جهت 
در  امنیت  عرصه  کشان  زحمت  از  تجلیل 
چهار کالنتری شهر بیرجند حضور یافته و از 
خدمات ارزنده و تالش های نیروی انتظامی 
در ارتقای سالمت و استقرار امنیت، تعامل و 
 همکاری با شهرداری تقدیر و تشکر کردند.

کشف حدود نیم تُن انواع مواد مخدر در عملیات مشترک پلیسی

امام جمعه بیرجند: اهمیت بیشتری برای سالمت محوری لحاظ شود

آغاز کاهش قیمت مرغ در خراسان جنوبی

برداشت مرغوب ترین »طالی سرخ« جهان در خراسان جنوبی آغاز شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 
۴۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات 
جنوبی  خراسان  پلیس  مأموران  مشترک 
داد.  خبر  شاهرود  شهرستان  در  سمنان  و 
مأموران  گفت:  فرشید  ناصر  سرهنگ 
فرماندهی انتظامی استان با انجام اقدامات 
اطالعاتی و پلیسی اخباری دریافت کردند که 

سوداگران مرگ قصد انتقال مواد افیونی به 
 شهر های مرکزی کشور را دارند که بالفاصله 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی 
افزود: مأموران انتظامی خراسان جنوبی با 
همکاری ماموران انتظامی استان سمنان در 
یک عملیات هوشمندانه پلیسی ۲ خودروی 
سواری پژو پارس و پراید قاچاقچیان مواد 

مخدر را در مناطق کویری استان سمنان 
حوالی شهرستان شاهرود شناسایی و متوقف 
کردند. سرهنگ فرشید گفت: ماموران در 
 ۲۴۱ قاچاقچیان  خودرو های  از  بازرسی 
حشیش،  کیلوگرم   ۱۷۴ تریاک،  کیلوگرم 
۱۹ کیلو و ۶۵۰ گرم شیشه، ۱۱ کیلو و ۸۰۰ 
 گرم هروئین و ۲۰ کیلو و ۳۵۰ گرم سایر 

مواد مخدر کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: 
مأموران در این عملیات ۴۶۶ کیلو و ۸۰۰ گرم 
انواع مواد مخدر کشف، ۲ خودرو توقیف و ۳ 
متهم دستگیر کردند که متهمان به همراه 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام جمعه بیرجند گفت: در مسائل درمانی 

و  درمان محوری  موضوع  دو  حول  که 
به  باید  می شود  بحث  سالمت محوری 

موضوع سالمت محوری بیشتر اهمیت داد به 
طوری که برای بیماری کرونا خیلی روی آن 
تاکید است. به گزارش روابط عمومی دفتر 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند، حجت االسالم و المسلمین 
دیدار  در  شنبه  روز  عبادی  علیرضا  سید 
مدیرکل و معاونان اداره  کل بیمه سالمت 
استان با اشاره به اینکه مسئله سالمت به خود 
انسان بر می گردد، افزود: این رعایت بهداشت 
کردن  ضدعفونی  و  ماسک  از  استفاده  و 
از مقدمات  سطوح و دست در مورد کرونا 
نزدیک پیشگیری از بیماری است اما این 
بیماری یک مقدمات دور داشته که رعایت 
نشده و باعث رشد چنین ویروسی در جامعه 

شده است و اصوال تندرست محوری و رعایت 
بهداشت از مقدمات دور است. وی با اشاره به 
ارائه گزارش های هر ساله توسعه بیمارستان ها 
توسط مسئوالن مربوطه، خاطرنشان کرد: اما 
نسبت به بسیاری از مسائلی که به تندرست 
مواد  از  استفاده  مانند  است  مرتبط  بودن 
و  نوشابه ها  انواع  جمله  از  ناسالم  خوارکی 
خود  که  افزودنی  مواد  دارای  غذایی  مواد 
نقد  آن  به  ذیربط  کارشناسان  و  مسئوالن 
علمی دارند و در مورد آن مقاله می نویسند 
اما فروشگاه ها در سطح کشور موجود است 
و کسی کاری به آن ندارد. وی افزود: امروزه 
از  افراد  برای  زیادی  کننده  نگران  مسائل 
جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

پیش می آید که باعث ایجاد زمینه های انواع 
بیماری می شود اما در بسیاری از این موارد 
نسبت به آن بی تفاوت اند و به جای آن به 
توسعه انواع بیمارستان و داروهایی پرداخته 
می شود که حتی در میزان و نوع استفاده از 
داروها نیز نقدهایی وجود دارد اما نسبت به 
پیشگیری که از مقدمات دور بیماری است؛ 

کمتر پرداخته می شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد مسائل بیمه مردم 
و اموری که در اختیار سازمان بیمه سالمت 
است، سعی شود هم قانون رعایت شده و هم 
تا جایی که امکانپذیر است در این مورد مردم 
دچار سردرگمی نشوند و با  تالش و کوشش 

بتوانید سالمت روانی جامعه را برقرار کنید.

خراسان  روزبازار های  در  گرم  مرغ  قیمت 
جنوبی روند کاهشی یافت. به گزارش صدا 
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون  و سیما؛ 
استان گفت: با توجه به توزیع نهاده های دامی 
مرغداری های  در  ریزی  جوجه  افزایش  و 
روزبازار های  در  گرم  مرغ  قیمت  کشور، 

خراسان جنوبی با کاهش ۸۰۰ تومانی در 
و ۳۲۰  هزار  پنجشنبه، ۲۳  روز  با  مقایسه 

تومان عرضه می شود.
مصوبه  براساس  اینکه  اعالم  با  جویبان 
هر  قیمت  کشور،  بازار  تنظیم  کارگروه 
کیلوگرم مرغ زنده از درب مرغداری ۱۴ هزار 

و ۴۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۲۰ هزار 
و ۴۰۰ تومان تعیین شده است، افزود: ادامه 
روند کاهشی قیمت مرغ در استان و رسیدن 
به قیمت مصوب، منوط به تامین مرغ زنده 
با این قیمت از سوی جهادکشاورزی است.
وی اشاره ای هم به کمبود روغن در استان 

کرد و گفت: فقط روغن جامد به دلیل کاهش 
تولید این کاال در کارخانجات با کمبود مواجه 
هستیم، ولی در تامین روغن مایع مشکلی 
وزن  به  جدید  سهمیه  و  نداریم  استان  در 
۵۴۰ تن در راه است که در روز های آینده 
در فروشگاه های زنجیره ای توزیع خواهد شد.

از  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
آغاز برداشت مرغوب ترین زعفران جهان در 
امسال ۷۰  داد و گفت:  خراسان جنوبی خبر 
تن زعفران از اراضی زیر کشت این محصول 
رئیس  قوسی  می شود.  برداشت  استان  در 
سازمان جهاد کشاورزی استان، از آغاز برداشت 
مرغوب ترین زعفران جهان در خراسان جنوبی 
از  زعفران  برداشت  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
سطح ۱۶ هزار و ۸۰۷ هکتار سطح زیرکشت 

این محصول در سرزمین طالی سرخ آغاز 
در  زعفران  کاشت  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
خراسان جنوبی قدمت بیش از ۷۰۰ سال دارد، 
بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت زعفران در 
خراسان جنوبی به شهرستان قاین با پنج هزار 
و ۷۹ هکتار اختصاص دارد. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی مطرح کرد: برداشت محصول 
زعفران در برخی از نقاط استان از اوایل آبان ماه 
آغاز و ۴۵ روز و گاهی هم تا پایان آذرماه ادامه 

دارد. وی با اعالم اینکه سطح زیرکشت زعفران 
هر ساله ۴۰۰ تا ۴۵۰ هکتار افزایش می یابد، 
مطرح کرد: امسال ۷۰ تن زعفران از اراضی 
زیر کشت این محصول در استان برداشت شود 
که برآورد می شود تولید زعفران نسبت به سال 

گذشته سه و نیم درصد افزایش یابد.
رئیس شورای ملی زعفران هم گفت: با توجه 
به درجه بندی استاندارد های جهانی، زعفران 
قائنات همچنان مرغوب ترین زعفران جهان 

است و زعفران منطقه قائنات به ویژه در مناطق 
کوهستانی چه به لحاظ قدرت رنگ دهی 
)کروسین(، چه به لحاظ عطر )اجزاءسافرانال( و 
چه به لحاظ طعم )پیکروکروسین( همچنان در 
جهان بی نظیر است. محسن احتشام استفاده 
از آب شیرین برای آبیاری، استفاده نکردن از 
کود شیمیایی، مهارت و تجربه کشاورزان، 
نگهداری  و  زود  در صبح  زعفران  برداشت 
مناسب این محصول مهم را از دالیل مرغوب 

بودن زعفران قائنات اعالم کرد. زعفران تولید 
شده در خراسان جنوبی، به علت برداشت گل 
زعفران قبل از طلوع آفتاب و برداشت غنچه 
قبل از بازشدن از کیفیت، عطر و قدرت رنگ 
دهی باالیی برخوردار است و مشتریان زیادی 
در کشور های همچون آلمان، آمریکا، اسپانیا و 

حاشیه خلیج فارس دارد.
پارسال ۶۷ تن زعفران از اراضی زیرکشت این 

محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.

خیرین عزیز از همراهی شما در پرداخت صدقه اول ماه ربیع االول برای تهیه مرغ ۴۰۰ معلول و سالمند این موسسه سپاسگزاریم.

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 : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵
شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

آگهی تغییرات شرکت توسعه رابین مسکن فرهیختگان بنای شرق خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
5854 و شناسه ملی 14007864056 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به » توسعه سطوح رابین« 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 )1023598(

آگهی تغییرات شرکت آسیا چمن دژار )سهامی خاص( به شماره ثبت 4889 و شناسه ملی 14003966301 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس 
شرکت ازمحل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
 بیرجند، محله پاسداران ، کوچه 22بهمن4]پاسداران21[ ، بلوار پاسداران ، پالک 75 ، ساختمان پردیس ، 
طبقه دوم ، واحد 4 شمالی کدپستی9718635314 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1025472(

آگهی تغییرات شرکت محیط آب پاژ )سهامی خاص( به شماره ثبت 5852 و شناسه ملی 10380637101 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم اعظم عربی یزدی به 
شماره ملی 0940063794 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نیک نیا به شماره ملی 0944751202 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر عباسی به شماره ملی 0759212260 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم اعظم عربی یزدی به شماره ملی 0940063794 به 
عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک 
و سفته و و اوراق عادی و اداری با امضای خانم اعظم عربی یزدی )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 )1025473(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژرف آمار راسا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5286 و شناسه ملی 
 14005633949 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 1- آقای محسن علیزاده به شماره ملی 0640092209 و خانم فائزه احمدی به شماره ملی 0640072771
و آقای داود مالکی مهر به شماره ملی 0073982490 و خانم نرجس بازاری به شماره ملی 0651758513و 
آقای مصطفی معزیان به شماره ملی 0652518494 و خانم الهه نوروزپور به شماره ملی 0651796210 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم مرضیه کیهان به شماره ملی 
 0651921031 به عنوان بازرس اصلی و خانم ملیحه میری به شماره ملی 0640239927 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1023454(

آگهی تغییرات شرکت توسعه رابین مسکن فرهیختگان بنای شرق خراسان شرکت )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 5854 و شناسه ملی 14007864056 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به » توسعه سطوح رابین« 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 )1023598(

ثبت 1403  به شماره  درتاریخ 1399/07/21  دیده گلشن  فرابین  با مسئولیت محدود   تاسیس شرکت 
به شناسه ملی 14009508380 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: لوازم جانبی های دوربین ، شبکه، دزدگیر، اعالم حریق. خرید 
و فروش و صادرات واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی . شرکت در کلیه مناقصات دولتی و خصوصی . اخذ 
وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و دولتی . اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی . عقد انواع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، محله رضوان شهر ، کوچه ))زمین(( 
، کوچه حکمت9 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9791717900 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا کفاش سلیقه 
به شماره ملی 0830049827 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه ایزد خواه به شماره ملی 
0830165274 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای محمدرضا کفاش سلیقه 
به شماره ملی 0830049827 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود، خانم فاطمه ایزد خواه به شماره ملی 0830165274 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل سفته و چک بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری طبس )1025595(

آگهی تغییرات شرکت آیدا سرام )سهامی خاص( به شماره ثبت 1149 و شناسه ملی 10360028859 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - برابر گواهی 
بانکی شماره 322/99/9011 مورخ 1399/04/28 بانک ملی ایران شعبه بیرجند مبلغ 50199480800 ریال 
بابت افزایش سرمایه به حساب جاری شرکت به شماره 0113758294006 واریز گردید لذا سرمایه شرکت از 
مبلغ 124330000000 ریال به مبلغ 174529480800 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید: » سرمایه شرکت مبلغ 174529480800 ریال منقسم به 248660 سهم 701880 

ریالی با نام می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1017103(

آگهی تغییرات شرکت پارس اسکلت قرن )سهامی خاص( به شماره ثبت 4658 و شناسه ملی 10360061261 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین زرگری با 
شماره ملی 0653106297 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی زرگری با شماره ملی 0653201044 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم سارا زاغیان با شماره ملی 0946642095 به سمت 
منشی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای حسین 

زرگری ) رئیس هیئت مدیره ( یا آقای هادی زرگری ) مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1018375(
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 امام عسكری علیه  السالم فرمودند :

َخصلَتاِن لَیَس فَوقَُهما َشی ٌء: اإلیماُن بِاللّ ِ و نَفُع اإلخواِن

دو خصلت است که باالتر از آنها چیزی نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

)بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 3۷4(

برنامه های غیر حضور ی بانک 
مرکزی برای مقابله با کرونا

هدف  با  مرکزی  بانک  ویژه  تمهیدات 
تسهیل استفاده مردم از درگاه های غیر 
حضوری با توجه به شیوع ویروس کرونا 
به شبکه بانکی ابالغ شد. این بانک به 
منظور تسهیل استفاده هم میهنان گرامی 
کاهش  و  حضوری  غیر  درگاه های  از 
و  شعب  به  مردم  حضوری  مراجعات 
دستگاه های خودپرداز؛ در بخشنامه ای 
ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه 
بانکی ابالغ کرد: - سقف مجاز انتقال 
درون  و  )شتابی  کارت  به  کارت  وجه 
و  اینترنتی  درگاه های  از طریق  بانکی( 
خودپردازها در هر شبانه  روز از مبدا هر 
افزایش  ریال  میلیون  به شصت  کارت 
کارمزد  میزان  است  ذکر  به  الزم  یابد. 
انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به 
صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. - سقف 
مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی 
میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق 
شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی 
دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش 
قابل افزایش است. با توجه به خطرات 
در  احتمالی  استفاده های  سوء  از  ناشی 
صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش 
سقف انتقال وجه مجاز نیست. الزم به 
ذکر است در صورت پیوستن بانک ها و 
مالی،  فناوران  هاب  به  سازها  پرداخت 
 این سقف می تواند تا مبلغ پنجاه میلیون 
ریال افزایش یابد. - امکان تمدید تاریخ 
انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 
99 و به مدت یک سال بالمانع است. 
ضروری است اقدامات الزم برای احراز 
به  اطالع رسانی  و  غیرحضوری  هویت 
مشتریان صورت پذیرد. - سقف صدور 
کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت 
موقت به بیست میلیون ریال افزایش یابد.

رئیس جمهور  در جلسه ستاد کرونا در 
حضور رهبر انقالب با اشاره به تفاوت 
ماهیت ویروس کرونای فعلی با ویرس 
زمان ورود به کشور گفت: همه می گویند 
ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته 
اروپایی است که سرعت و قدرت انتقال 
آن، 9 برابر شده است. روحانی ادامه داد: در 
ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه 
بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن 

به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم 
است و فهمیدیم که در روزهای مبادا باید 
روی پای خودمان بایستیم چرا که دیگران 
ما را حتی در مسائل مربوط به حقوق 
جان  نجات  و  درمان  و  بهداشت  بشر، 
انسان ها یاری نمی کنند، اگرچه شعارش را 
می دهند. رئیس جمهور با گالیه از جدی 
نگرفتن توصیه ها از طرف برخی مردم، 
گفت: محدودیت های شدید در مناطق 

پر خطر، مراقبت های الزم برای جلوگیری 
از نقض قرنطینه مبتالیان و جریمه های 
قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شده 
است. وی گفت: برای کمک به تهیه و 
توزیع مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک 
مساجد و بسیج مردمی نیازمند هستیم.

خصوص  در  همچنین  جمهور  رئیس 
واکسن،  و  دارو  تحقیقات  مالی  تأمین 
کمک های دولت به خانواده های نیازمند 

در دوران کرونا و پرداخت بخش هایی از 
کارانه کادر درمان گزارش داد.

رهبر انقالب گفتند: هنگامی که وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین 
کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون در نظر 
گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت و 
اجرا کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار حضوری 
با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله 
با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این 
ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم 
اتخاذ تصمیم های قاطع و حاکمیتی، اقناع 
افکار عمومی و همکاری همه دستگاه ها و 
آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف بار 
ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند. رهبر 
انقالب اسالمی همچنین با انتقاد شدید و 
صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت 
و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، 
گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد 
با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه 
از هر زمان دیگری  امروز کشور بیش 

به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد. 
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان 
شان، هدف از تشکیل این جلسه را که به 
دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف 
بار بیماری کرونا در کشور و لزوم تالش 
مضاعف و به کارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و 
افزودند: البته اصل این موضوع و همچنین 
اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و 
فقط مخصوص ایران نیست. ایشان الزمه 
اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را »اتخاذ 
تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار 
عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و 
و  دانستند  مردم«  همکاری  همچنین 
گفتند: البته این همکاری فقط مختص 
مقابله با کرونا نیست بلکه باید در همه 
مسائل به خصوص مسائل سیاسی وجود 
داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی 
قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، 
به طور طبیعی با مسائل مهمی در عرصه 
جهانی و داخلی مواجه است. رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی ها در 
مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور 
اشاره کردند و گفتند: اگرچه در میان این 

برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار 
غلط بود و این موضوع را به طور صریح 

اعالم می کنم.
حضرت آیت ا... خامنه ای، انتقاد را غیر از 
هتک حرمت دانستند و افزودند: هتک 
حرمت در میان مردم حرام است و نسبت 
به مسئوالن بیشتر، به خصوص در میان 

مسئوالن باالی کشور.
ایشان خاطر نشان کردند: ممکن است 
انتقاد کنید  باشید،  انتقاد درستی داشته 
اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک 
حرمت متفاوت است اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش آمریکایی ها است که 
در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود 
را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی که یک 
شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، 

دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
عقبه  یک  فوری  اندازی  راه  »لزوم 
اجرای  برای  عملیاتی  و  قرارگاهی 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و 
اولین توصیه حضرت  بر اجرا«  نظارت 
آیت ا... خامنه ای بود.توصیه بعدی ایشان 
درباره »محوریت وزارت بهداشت برای 
تعیین مصادیق محدودیت ها« بود. رهبر 
که  هنگامی  گفتند:  اسالمی  انقالب 

محدودیت  مصادیق  بهداشت،  وزارت 
را تعیین کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون 
آنها  دیگر،  مالحظات  گرفتن  نظر  در 
آیت ا... کنند. حضرت  اجرا  و  رعایت  را 
مبادی  دقیق  کنترل  افزودند:  خامنه ای 
ترددهای  محدودیت  کشور،  ورودی 
اقناع  همراه  به  شهری  بین  غیرضرور 
مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط در 
ناوگان حمل و نقل شهری و محیط های 
عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها 
است که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، 
با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی 
است. »آموزش همگانی درباره راه های 
شیوع و شیوه های پیشگیری به صورت 
محله محور و با استفاده از ظرفیت مساجد 
و بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت 
و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و 
»لزوم تصویب جرائم سختگیرانه برای 
از  بزرگ  تخلفات  مرتکب  که  افرادی 
ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های 
دیگر رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن 
برای مقابله با کرونا بود. »شنیده شدن 
یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت 

آیت ا... خامنه ای بود. 

روحانی: فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا:

باید از ستاد کرونا یک حرف شنیده شود
 در بیمارستان جای سوزن انداختن نیست

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: 
عده ای از مردم هنوز هم کووید ۱9 را باور ندارند 
و با افتخار بدون ماسک بیرون می روند که این 
مسائل منجر به تشدید آلودگی می شود. محرز 
ادامه داد: باید توجه کرد که اکثر بیماران مبتال 
به کرونا به صورت سرپایی درمان می شوند، اما 
افرادی که بستری می شوند، اکثرا به بیماری های 
زمینه ای مبتال و سن باالیی دارند.  در حال حاضر 
میزان مراجعه برای بستری بسیار زیاد شده است 

 و در بیمارستان ها جای سوزن انداختن نیست.
نماینده مجلس: به دهک های پایین 

 جامعه زمین واگذار خواهد شد 
نماینده یزد گفت: در مجلس طرحی در حال ارائه 
است که به پنج دهک پایین جامعه یک قطعه 
زمین واگذار می شود تا به  وسیله آن مشکالت 
خود را برطرف کنند. جوکار افزود: بر اساس این 
طرح بیش از ۱۰ میلیون قطعه زمین باید به مردم 
واگذار شود و اگر طرح تصویب و اجرا شود بخش 
قابل توجهی از مشکالت برطرف می شود و رونق 

 خوبی در صنعت ساختمان به  وجود می آید.
پلیس: رمز دوم پویا، کالهبرداری های 

 اینترنتی را۶۰ درصد کاهش داد 
فرمانده ناجا با اشاره به اینکه کالهبرداری های 
 صورت گرفته در فضای مجازی شناسایی شده اند، 
گفت: یکی از کارهای خوب پلیس فتا، ایجاد 
رمز دوم پویا بوده که با انجام آن تا ۶۰ درصد از 

 تخلفات در این بخش کاسته شده است.
 تغییر ساعت کار بانک های خصوصی 

خصوصی،  بانک های  کانون  اعالم  اساس  بر 
ساعت کار بانک های خصوصی از روز دوشنبه 
)پنجم آبان( تا پایان ماه جاری تغییر کرد. در 
کار  ساعات  تعیین  است:  آمده  اعالمیه  این 
کارکنان کلیه واحدها از شنبه تا چهارشنبه از 
 ساعت ۷:۳۰ بامداد و حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ و 
پنجشنبه ها تا ساعت ۱۳ در اختیار مدیریت هر 
یک از بانک ها و موسسات اعتباری بوده و پذیرش 
 مراجعین نیز از ساعت ۸ تا ۱۴ و پنجشنبه ها

 از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود. 

آخوندی: روحانی مقصر گرانی ها نیست

آخوندی وزیر پیشین راه معتقد است که هر دولت 
دیگری به جز دولت روحانی سرکار بود گرفتار 
این مساله می شد و او مقصر نیست چرا که تورم 
و افسارگسیختگی قیمت ها، نتیجه تحریم ها، 
بستن راه مبادله های بین المللی و نبود گرایش 
به تجارت آزاد است. سه موضوعی که به دولت 
تحمیل شد اما دولت چون به موقع موضع گیری 

نکرد االن باید پاسخگو باشد.

 بیانات رهبری فصل الخطاب است
رئیس دفتر رئیس جمهور با قدردانی از حمایت 
اخیر مقام معظم رهبری از دولت، فرمایش های 
ایشان را فصل الخطاب دولت و همه  گروه های 
سیاسی دانست. محمود واعظی گفت: متاسفانه 
فضای توهین و هتک حرمت دولت و شخص 
رئیس جمهور در سکوت و انفعال مراجع مسئول در 
حال باب شدن بود، بیانات ایشان بسیار به موقع بود 

 و از رویه شدن این رفتار ناصواب جلوگیری کرد.
زاکانی: چرا نایب امام زمان را وادار 
 می کنیم تا دائما ً  از خود هزینه کنند؟

زاکانی نماینده قم در مجلس در یادداشتی با عنوان 
»چرا با استیضاح همراه نبودم؟« نوشت: طرح 
استیضاح روحانی، ضدامنیتی بود و می توانست 
منجر به آشوب شود. وی با انتقاد از طراحان این 
طرح که رهبری مخالفت صریح خود را با آن 
اعالم کرده بودند، افزود: چرا نایب امام زمان را وادار 

 می کنیم تا دائما ً  از خود هزینه کنند؟
 روحانی نازک نازنجی شده است

عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، در پاسخ به 
اینکه “رهبری تاکید کردند که حرمت هر سه قوه 
باید حفظ شود و توهین به مسئوالن حرام است، 
نظر شما در رابطه با اظهارت رهبری چیست” 
گفت: قطعا توهین به رئیس جمهور بد است اما 
که  رهبری  است!  شده  نارنجی  نازک  روحانی 

مصداق برای این توهین ها تعیین نکرده اند.

واکنش ذوالنور پس از تذکر رهبری

ذوالنور نماینده قم در مجلس که اخیرا حمله 
تندی به حسن روحانی رئیس جمهور داشت، 
پس از تذکر رهبر انقالب پیام تازه ای در این 
خصوص منتشر کرد. نماینده قم در مجلس در 
توییترش نوشت: »  تبعیت از فرامین الهی رهبر 
عزیز و ولی امرم را از اوجب واجبات می دانم 
و تمام آبرو، هستی و وجود خود را در اطاعت 
اوامرش تقدیم می دارم و در چارچوب تکالیف 
قانونی خود و تدابیر معظم له لحظه ای از احقاق 

حقوق مردم شریف غفلت نخواهم کرد.«

خانواده های معزز و محترم

 قانونی، زنجیری و فوائدی
با نهایت تأسف درگذشت 

شادروان غالمحسین قانونی
را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کریـم پور

خانواده های محترم
 قانونی، فوائدی، زنجیری

و سفری مقدم
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شادروان غالمحسین قانونی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند برای 
آن مرحوم غفران الهی و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر مسئلت داریم.
موسسه فرهنگی هیئت ابوالفضلی 

داراالیتام و مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی 
موسسه خیریه  هیئت  ابوالفضلی بیرجند
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