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*کاری

  مردانی که پایمردی
 را معنی کردند

امروز یازدهم محرم روز “تجلیل از 
اسرا و مفقودان” نام گرفته است. 
اسرای جنگ ایران و عراق کسانی 
بودند که  از جان، مال و زندگی شان 
گذشتند. گذشتن از زندگی و زن و 
فرزند کار آسانی نیست و به قول 
معروف از جان گذشتن دل شیر می 
خواهد. هشت سال دفاع مقدس، 
سند گران بهای این فداکاری ها و از 
جان گذشتگی هاست. بارها و بارها 
های  رسانه  در  جنگ  اسیران  با 
از  آنها  و  شده  صحبت  گوناگون 
خاطرات ... مشروح در صفحه 2
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نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب
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ثبت وقف جدید در سربیشه

ایسنا-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: همزمان با هفتمین روز از ماه محرم یک فقره وقف جدید در سربیشه ثبت شد. امینی نسب، اظهار کرد: واقف نیک اندیش اکبر 
سالکی نیا به نمایندگی از وارث بنا بر وصیت پدر مرحوم شان همزمان با ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در هفتمین روز ماه محرم الحرام، سه سهم از سیزده سهم از مزرعه و قنات 
امرآباد جنب باسناباد از توابع بخش مود سربیشه به همراه دو قطعه زمین مشجر به درخت زرشک به تعداد 80 اصله با تمامی ملحقات و متعلقات را در روستای چهکند مود وقف کردند.

مردانی که پایمردی
 را معنی کردند
*نسرین کاری

امروز یازدهم محرم روز “تجلیل از اسرا و مفقودان” 
نام گرفته است. اسرای جنگ ایران و عراق کسانی 
بودند که  از جان، مال و زندگی شان گذشتند. 
گذشتن از زندگی و زن و فرزند کار آسانی نیست 
و به قول معروف از جان گذشتن دل شیر می 
خواهد. هشت سال دفاع مقدس، سند گران بهای 
این فداکاری ها و از جان گذشتگی هاست. بارها 
و بارها با اسیران جنگ در رسانه های گوناگون 
صحبت شده و آنها از خاطرات و سختی های 
دوران اسارت گفته اند، اما بسیاری از این شیر 
مردان و شیر زنان )در جنگ ایران و عراق زنانی 
هم اسیر و شهید شدند که متاسفانه کمتر از آنها نام 
برده شده است( بعد از تمام شدن جنگ و بازگشت 
به وطن به فراموشی سپرده شدند امروزه اگرچه 
کمتر از آنها یاد می شود اما آیندگان و تاریخ از این 
انسان ها یاد خواهند کرد و نام شان در  صفحات 
تاریخ  این سرزمین جاودانه خواهد  ماند. اسیران 
ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، در اسارت 
آزادگی آفریدند و بارها رشادت ها و جانفشانی 
های آنها جهانیان را به شگفتی وتحسین واداشت. 
بزرگترین حماسه ها در هشت سال جنگ تحمیلی 
به وقوع پیوست. از مادران و همسرانی که عزیزان 
شان را با جان و دل به میعادگاه دوست فرستادند و 
هر روز به استقبال کاروان شهدا رفتند و چه آنها 
که سال ها نشان مقدس جانبازی را به تن دارند 
و چه آنان که حتی پالک یا پوتینی از آنها نیامد 
تا مرهمی باشد بر درد انتظار خانواده هایشان، چه 
آنهایی که جاویداالثر شدند و آنهایی که سال ها 
در اسارت دشمن بودند و دیوارهای آهنین زندان ها 
نتوانست ذره ای در استواری شان خلل ایجاد کند و 
مقاومت و صبرشان در زندان های عراق به پیروی 
از کاروان اسرای امام حسین )ع( بود که بار دیگر 
حماسه ای بزرگ آفریدند و چه به حق میراث دار 
شهدا شدند و جاودانگی راه شان را در سال های 
اسارت و پس از آن فریاد زدند. اما یازدهم محرم 
در حقیقت یادآور اسارت پدران و یا حتی مادران 
آزاده ای است که امروزه و یا در هر روز از تاریخ، در 
هر نقطه از جهان، طعم تلخ اسارت را به ظلم می 
چشند و هر لحظه از خزان پاییز را به شوق بهاری 
دوباره سپری می کنند و درعین حال، چشمانی 
هم هوشیارانه در انتظار دیدار دوباره آن هاست. 
نامگذاری امروز اما در کنار نام مظلوم “اسیر”، عنوان 
“مفقود” را نیز با خود به همراه دارد. هشت سال 
دفاع مقدس ما مفقودانی از آن ایام شور و حماسه 
که هنوز خانواده های آنان و البته تمام ایرانیان عزیز، 
چشم انتظارشان هستند تا خبری از آنان برسد.یاد 
اسیران و مفقودان جاودان، تا ابد با ما همراه خواهد 
بود؛ اسیرانی که اگرچه اسارت برای آنان سخت و 
طاقت فرساست، اما با صبر و بردباری مثال زدنی 
خود، درسی جاودانی به همگان می دهند تا تاریخ 
حماسه تا ابد، مدیون آنان باشد و رهروان این راه 
بدانند که با کوهی از خاطرات ترک خورده هم، نباید 
دل به پاییز سپرد و باید سربلند ماند: سراپا اگر زرد 
و پژمرده ایم/ ولی دل به پاییز نسپرده ایم )خوانندگان 
 گرامی نظرات و پیشنهادات خود را به آیدی تلگرام 

@Avaeiran  ارسال کنید.(

ندای “هیهات” در قتلگاه بیرجند
ایرنا- قتلگاه بیرجند، مقصدی دیرینه که 
روز عاشورا ندای هیهات من الذله عزاداران 
و  ایستادگی  آزادگی،  به  عشق  حسینی 
آیین  می کند.  زنده  دلها  در  را  مقاومت 
محلی  در  محرم الحرام  دهم  روز  عزاداری 
به نام قتلگاه بیرجند مرکز خراسان جنوبی 
برگزار می شود که دیروز هم قتلگاه شاهد 
حضور سیل عظیمی از دلدادگان به اباعبدا... 
و هیات های عزاداری است.هرچه به ظهر 
نزدیک تر می شوی جمعیت بیشتر می شود 
به قتلگاه هنوز هم  و خیابان های منتهی 
پر از جمعیت است. در هرجا که می نگری 
رباب هایی می آیند و علی اصغرها در دست 
لبیک یا حسین سر می دهند انگار می خواهند 
باشند.علی  عاشورا  رباب  دل  بر  مرهمی 
هیهات  و  کرده اند  ستبر  سینه  اکبرها 

عزم  و  دارد  آزادگی  از  نشان  هیهات شان 
راسخ شان برگرفته از روحیه عاشورایی است.
حضور مردم بیرجند در قتلگاه تصویری از 

گودال قتلگاه را در ذهن متبلور می کند اما 
این حضور سرشار از یاری و فریاد لبیک یا 
حسین است در حالی که در گودی قتلگاه 

ینصرنی”  ناصر  ندای “هل من  به  کسی 
امام حسین)ع( پاسخی نداد. فوج فوج مردم 
آمده اند تا بگویند ندای هل من ناصر ینصرنی 

امام حسین را پس از هزار و ۴00 سال با 
شعار “یا لیتنی کنت معک” لبیک گفته اند 
و درس آزادگی را از علمدار کربال آموخته اند. 
می شود،  شلوغ تر  دقیقه  به  دقیقه  قتلگاه 
دقایقی بیشتر به اذان نمانده و همه آماده 
می شوند  دشمن شکن  نمازی  اقامه  برای 
همان اقامه ای که در ظهر عاشورا هم امام 
حسین)ع( از آن نگذشت. صدای اذان بلند 
شد انگار هنوز عده ای نرسیده اند اما نرسیدن 
زیرا  نمی شود  جماعت  نماز  اقامه  از  مانع 
هرساله روحانیان هیئت ها در همان مکانی 
که هستند نماز را اقامه می کنند تا اهمیت 
نماز را در فرهنگ عاشورایی تقویت کنند. 
امامت  به  عاشورا  ظهر  دشمن شکن  نماز 
حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در و 

امام جمعه بیرجند در قتلگاه برگزار شد.

یرنا
س : ا

عک

اشک های شمع؛ جلوه ای از اعتقادات مذهبی و دیرینه مردم در “هفت منبر”
تسنیم- آئین هفت منبر در بیرجند یکی از 
ماه محرم  نظیر  کم  و  مراسم های خاص 
زنان در  تاسوعا توسط  است که در عصر 
بیرجند برگزار می شود. هفت منبر از جمله 
آئین های ایام محرم است که در فهرست 
میراث معنوی کشور نیز به ثبت رسیده است. 
در این مراسم بانوان از بافت تاریخی شهر 
بیرجند حرکت خود را آغاز کرده و در هفت 
حسینیه یا مسجد که بر سر راهشان است 
شمع روشن می کنند. مراسم هفت منبر از 
جمله مراسم ایام محرم است که توسط زنان 
در غروب روز تاسوعا بر پا می شود. زنان 
سالخورده، جوان و دختران در هفت، منبری 
که در ایام محرم در آنها مراسم روضه خوانی 
مدیر  می کنند.  روشن  شمع  شده  انجام 
فرهنگی   میراث  کل  اداره  پژوهش  حوزه 
برگزارکنندگان  گفت:  استان  وگردشگری 
مراسم خادم های  مسجد، حسینیه و یا منزل 

هستند. آنها از عصر تاسوعا روی منبر یک 
پارچه سیاه می اندازند و آن را در نزدیکی در 
مسجد یا حسینیه می گذارند و یک مجمع 
بزرگ و یا تشت پر از گل را روی پله منبر 
گذاشته و تشتی خالی را هم در پله دیگر 
برآبادی اظهار کرد:  می گذارند. سید احمد 
این  به  آفتاب  غروب  نزدیکی  در  بانوان 
اماکن می روند و پس از نیت، شمع خود را 
روشن کرده و داخل سینی می گذارند و بعد 
نذورات خود از قبیل خرما، شیرینی و پول را 
در داخل تشت می ریزند و منبر را زیارت می 
کنند و به مکان دیگر می روند. وی بیان کرد: 
معمواًل در هرمکان فقط یک شمع روشن 
می کنند ولی اگر مسجدی بسته و یا راه دور 
باشد احتمال دارد که در یک مکان دو شمع 
روشن کنند. نذوراتی که جمع می شود به 
خادم منبر تعلق دارد وی باید تا پایان مراسم 
و خاموش شدن شمع  ها در آنجا بماند و هیچ 

یک از شمع ها را خاموش نکند و صبر کند 
که شمع ها خاموش شود. اشک های شمع 
را هم دور نمی ریزند و در مکانی از مسجد 

جمع آوری می کنند.
مدیرحوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی 
اظهار کرد: بانوان شرکت کننده در این مراسم 
پس از نیت کردن، شمعی را درون سینی 
نذورات  و  کرده  روشن  منابر  این  کنار  و 
خود را از قبیل خرما، شیرینی و پول درون 
تشتی ریخته و برای روشن کردن شمعی 
دیگر به یکی دیگر از این مساجد می روند.
و  مراسم  پایان  تا  آنان  اینکه  بیان  با  وی 
می مانند  در محل  خاموش شدن شمع ها 
و هیچکدام از شمع ها را خاموش نمی کنند 
ادامه داد: نذورات جمع آوری شده در این 
مراسم به صاحب منبر تعلق داشته و اشک 
شمع های مزبور نیز در مکانی از مساجد جمع 
آوری می شود.برآبادی گفت: مسجد آیتی، 

مسجد جامع، مسجد خواجه خضر، مسجد 
حیدرحسن، مسجد صاحب الزمانی، مسجد 
)قدمگاه(،  خلیلی  چشمه  )ع(،  حسن  امام 
منزل دختر آخوند، حسینیه گود و مدرسه 
معصومیه بیرجند از جمله اماکنی هستند 
که مراسم هفت منبر در آنها برگزار می شود.
مدیرحوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی  
خاطرنشان کرد: این مکان ها در گذشته تنها 
مکان های برگزاری مراسم ماه محرم بوده اند 

و در دهه محرم روی این منابر روضه خوانی 
می شده است.وی با اشاره به اینکه  آیین 
هفت منبر20 شهریورماه 91 به شماره 507 
در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت 
رسیده است بیان کرد: آیین هفت منبر در 
شهر بیرجند قدمت زیادی دارد و کسی به یاد 
نمی آورد که از چه زمانی این آئین آغاز شده 
است اما شبیه این مراسم زمان قاجار در ۴1 

منبر شهر تهران برگزار می شد.

یرنا
س : ا
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آغاز طرح اشتغال زایی
 اجتماع  محور بنیاد برکت 

با جذب 27 تسهیلگر

صدا وسیما- 27 تسهیلگر اقتصادی اجتماعی 
زایی  اشتغال  طرح  دور  دومین  اجرای  برای 
جذب  استان  در  برکت  بنیاد  محور  اجتماع 
شدند. این افراد پس از قبولی در آزمون ، در 
دوره آموزشی دو هفته ای، تکنیکهای تسهیل 
گری اقتصادی و اجتماعی، اصول ایجاد روحیه 
همدلی و تعاون و مشارکت در روستاها را فرا 
در  حضور  با  اقتصادی  .تسهیلگران  گرفتند 
و  کسب  ایجاد  به  را  مردم  محروم،  مناطق 
کارهای جدید با توجه به مزیتها و ظرفیتهای 
هر منطقه هدایت و متقاضیان را برای دریافت 
تسهیالت با کارمزد زیر ۴ درصد به بانک معرفی 
و دریافت کنندگان تسهیالت را تا پایان اجرای 
طرح همراهی می کنند. طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور بنیاد برکت ) سحاب( با هدف 
و  اقتصادی  توانمندسازی  محرومیت زدایی، 
توزیع عادالنه ی امکانات و ایجاد اشتغال  پارسال 
در شهرستان های نهبندان و سربیشه اجرا شد و 

امسال در تمام شهرستانها اجرا می شود.

برگزاری مراسم عزاداری حسینی 
در 52 بقعه خراسان جنوبی

و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون  ایسنا- 
امور خیریه استان اظهار کرد: روز نهم و دهم 
محرم، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی و 
شام غریبان در 52 بقعه متبرکه سطح استان با 
حضور هیئت های عزاداری برگزار و عصر روز 
دوازدهم محرم، تجمع رهروان زینبی در 15 
بقعه متبرکه برگزار می شود. حجت االسالم 
مختاری، اظهار کرد: این مراسم با همکاری 
صدا و سیمای مرکز استان و شبکه خاوران 
پخش تلویزیونی خواهد شد. معاون فرهنگی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
با اشاره به موقوفات مرتبط با ماه محرم، گفت: 
81۳ موقوفه مرتبط با ماه محرم در استان 
خراسان جنوبی ثبت شده است که ۴2 موقوفه 
با نیت روضه خوانی، ۴2۶ موقوفه با نیت تعزیه 

خوانی و ۳۴5 موقوفه با نیت اطعام است.

ثبت جهانی 2 سازه  تاریخی آبی 

شامل  ایران  آبی  تاریخی  سازه  فارس-چهار 
مجموعه جهانی قنات بلده و سد تاریخی کریت از 
استان خراسان جنوبی و سازه های تاریخی شوشتر 
و مجموعه آبی عباس آباد جهت ثبت در بخش 
سازه های آبی تاریخی آبیاری کمیسیون بین المللی 
آبیاری و زهکشی انتخاب شدند. الزم به ذکر است 
قنات بلده فردوس از مجموعه11 قنات ایرانی در 
چهلمین اجالس کمیته میراث جهانی مورخ 25 
تیرماه 1۳95 )15( در استانبول ترکیه به عنوان 
بیستمین اثر ایران در حافظه میراث جهانی ثبت 
شده است. سد کریت طبس نیز با ارتفاع ۶0 متر 
برای مدت 550 سال بلندترین سد جهان محسوب 
می شد و یکی از بزرگ ترین شاهکارهای صنعت 

مهندسی ساختمان به شمار می رود.
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                                                                                         دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده                                                         تاریخ انتشار: 98/6/20
 شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی پیشگامان بهاربی همتا بیرجند راس ساعت ۱6 روز چهارشنبه 98/۷/۳ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به هر دلیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت واقع در ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد 88 ، طبقه همکف از 

ساعت 9 الی ۱۳ مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت های مالی سال های 96 و 9۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳98- تصمیم گیری در مورد نحوه تامین سرمایه الزم متناسب با فعالیت های شرکت - طرح و تصویب 
آیین نامه های داخلی شرکت )الف: آیین نامه معامالت ب: آیین نامه اداری و استخدامی ج: آیین نامه شرح وظایف مدیرعامل د: آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره( - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

 هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی پیشگامان بهار  بی همتا بیرجند

فروش دفتر پیشخوان خدمات دولت
شغل دائم برای حداقل 3 نفر

با موقعیت بسیار عالی- خدمات خاص - با کلیه امکانات

پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی  - چمنی
0۹۱556۱4320

به یک خانم برای نگهداری خانمی مسن نیازمندیم.  خیابان مدرس- 0۹۱556۱4320

تاسیس شرکت همیاران شگرف خاوران )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳98/05/۱۳ به شماره ثبت 6020 به شناسه ملی ۱40085۱۷899 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام خدمات عمومی 
شامل امور مربوط به خدمات و تامین نیروی انسانی ادارات و موسسات ، تنظیفات و تایپ و تکثیر ، پاسخ گویی تلفن ، آشپزخانه و رستوران و 
 طبخ غذا خانگی، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات اداری و موسسات ، ابنیه و راه ، سخت افزار ، نرم افزار)به جز نرم افزارهای رسانه ای ،

رسانه پرداز ، قرآنی ، مذهبی و فرهنگی( ، حمل و نقل و جابجایی مسافر درون شهری ، انجام پروژه های توسعه فضای سبز و باغبانی ، خدمات 
شهری و کشاورزی ، پیک درون شهری )خرید ، جابجایی و سفارشات( ، برگزاری همایش های انگیزشی و بهبود فردی و انجام خدمات خاص 
سالمندان از جمله بخش های بهداشت و سالمت و کتابخوانی و خیاطی و آرایشگری و خشکشویی و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات 
نهادها ، سازمان ها ، شرکتهای دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در زمینه 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 ، شهر بیرجند، محله معصومیه ، کوچه شهید فایده 2 ، بلوار شهید فایده ، پالک 0 ، مجتمع ۱۳0واحدی فایده ، بلوک 5 ، 
طبقه هفتم ، واحد جنوبی کدپستی 9۷۱98۷۳2۱2 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 
سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4628۷8/۱/902۳/98 
مورخ ۱۳98/05/02 نزد بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند با کد 902۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا شبانی 
به شماره ملی 064004989۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فاطمه شبانی به شماره ملی 065۱9409۳۱ به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای مهدی شبانی به شماره ملی 065۳۱6۳2۷4 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، عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم فاطمه شبانی )مدیر عامل(یا خانم زهرا شبانی )رئیس 
هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حسن شبانی به شماره ملی 
065۱86۷290 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای جواد امینی خواه به شماره ملی 065۱959608 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 )585571(

تاسیس شرکت حمل و نقل کاالی داخلی طغیان ترابر نهبندان )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳98/06/۱0 به شماره ثبت 442 به شناسه 
ملی ۱40085840۳2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت : انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کاال از مبدا شهرستان نهبندان به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب و نمایندگی با کسب 
موافقت کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ترانزیت کاال و انجام امور پیمانکاری حمل و نقل ، صادرات و واردات انواع 
کاالهای مجاز بازرگانی ، انعقاد قرار داد و عقود اسالمی با مراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از 
بانک ها و ترخیص و مشاوره در امور گمرکی ، انبارداری )شماره مجوز 25294/۳۳ مورخ ۱۳98/05/۱8 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی( مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان 
 ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، محله کوی الغدیر ، بلوار پیامبر اعظم )ص( ، جاده )اصلی( ، جاده ))۱کیلومتری نهبندان(( ، پالک 0 ،
 طبقه همکف کدپستی 9۷5۱۷۱560۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم 
۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱42/2222/82 مورخ 
05/05/۱۳98 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه امام رضا )ع( با کد 9440 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علیرضا هاشم 
زهی به شماره ملی 56۳92586۳2  به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای برات فیروز آبادی به شماره ملی 56۳9262۱84 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای علی نادری پور به شماره ملی 56۳9۷۱5۱2۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال، آقای ایمان رحیمی نژاد به شماره ملی 56۳9940999 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 و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای علی نادری پور )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای ایمان رحیمی نژاد )نایب 
رئیس هیئت مدیره( و آقای برات فیروز آبادی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای برات فیروزآبادی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
ابراهیم نادری پور به شماره ملی 56۳92560۳6 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای محمد رضا نادری پور به شماره 
ملی 56۳9۷۱۳64۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره 20624/۳۳ مورخ ۱۳98/04/26 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 

جنوبی تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )586888(

به  ونداد )سهامی خاص(  تغییرات شرکت دیبا کاوش  آگهی 
شماره ثبت 5۱8۱ و شناسه ملی ۱4005۳82۷۳2 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳98/0۳/۱2 و 
اداره   ۱۳98/04/۱8 مورخ   ۳۳۳/۱0/۱20/982 شماره  مجوز 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: کلیه 
و  اسکان  و  از جذب  اعم  گردشگری  امور  به  مربوط  خدمات 
معرفی و برگزاری همایش در خصوص موضوع فعالیت وانجام 
امور بازرگانی و طبخ غذای سنتی و تامین نیرو برای شرکت و 
کلیه امور پیرامون فعالیت گردشگری پس از اخذ مجوز از مراجع 
ذیربط و ذیصالح و شرکت در مناقصه ها و مزایده های مربوط 

به امور گردشگری.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)588034(
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 20 شهریور  1398 * شماره 4442

نامگذاری بیش از 58 هزار نفر به نامهای حسین و ابوالفضل

صدا وسیما-تاکنون 58 هزار و 617 نفر در خراسان جنوبی به نامهای حسین و ابوالفضل نامگذاری شدند. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: از این تعداد  36 هزار و 636 نفر به نام حسین 
و 21  هزار و 981 نفر به نام ابوالفضل نام گذاری شده اند .مهرآور افزود: 240 نفر از این افراد نوزادانی هستند که از آغاز امسال متولد شدند. وی گفت: در 5 ماه گذشته 6 هزار و 723 واقعه 
والدت در استان ثبت شد که از این تعداد 3 هزار و 434 نوزاد پسر بودند.عباس، علی اصغر، علی اکبر و زینب از دیگر نامهای عاشورایی است که مردم استان بر روی کودکان خود می گذارند.

الزم می دانم از برگزاری جلسات تعزیه در حسینیه 
امام رضا )ع( تشکر کنم خداقوت بسیار دیدنی و در 

خور برگزار شد.
یک شهروند

 واقعا جای خالی میدان اجتماعات در روز تاسوعا 
احساس شد عزیزانی که برای عزاداری به میدان 
ابوذر آمده بودند هر کدام گوشه ای جمع شده بودند 
حتی هیئت محترم حاضر هم مدیریت درستی برای 
اجماع عزادارانی که با شوق به ساحت مقدس بی 
بی عالمین آمده بودند انجام نداد می توانست با  
فرشی که خودنمایی می کرد اما  لحظه اذان پهن 
شد )موجب بی نظمی صف ها شد اگر زودتر پهن 
میشد این موضوع پیش نمی آمد( از متفرق بودن 
جمع حاضر جلوگیری کند و بر غنای جلسه  بیفزاید 
همچنین صوت محل ضعیف بود عزیزانی که کمی 
دورتر بودند صدا را به خوبی دریافت نمی کردند 
ضمن احترام به همه ذاکران آل ا... )ع( اما در این روز 
ذاکران محترم آن طور که انتظار می رفت نتوانستند 
حال جمعیت را کربالیی کنند امیدواریم این نواقص 
سال های بعد جبران شود. از برنامه  ابتدای جلسه هم 
ممنونیم. ضمنا روزعاشورا برنامه هیئت خوب بوداما 

خیلی از عزاداران غذای متبرک نذری را نگرفتند.  
یک شهروند

آیا نظارتی بر پخت و نحوه توزیع نذورات مردم 
هست؟ در غذاهای هیئتی در خیابان ...  فقط 
استخوان و چربی  و ذره ای گوشت آن هم 
دهها  از  بیش  تکلیف   بودند.  داده  قرار  خام 
گوسفندی که کشته می شود چه می شود؟ 
از عزادار حسینی کی بهتره که مشخص نیست 
گوشت ها چه می شود؟ مسئله غذای نذری 
نیست که حیف و میل می شود بلکه مهمتر 

مدیریتی است که در این هیئت وجود ندارد. 
یک شهروند

 روستای پنهانی کوه باال در نهبندان 160 کیلومتر 
با مرکز شهرستان فاصله دارد و با جمعیت 38 
روستای کوچک  مرکزیت چندین  در  خانواری 
دیگر قرار گرفته است اما به دلیل دوری از مرکز 
بسیار محروم است. به عنوان مثال در حالی که 
فقط 8 کیلومتر با لوله اصلی فاصله دارد اما 30 
سال است که درخواست اهالی برای آب رسانی؛ 
راه به جایی نبرده است و بودجه اختصاص نمی 
یابد با این که روستاهایی با جمعیت خیلی کمتر آب 
رسانی شده است. مسئوالن بیشتر به فکر مردم 

محروم و دورافتاده این روستا باشند.
یک شهروند

روستاهای باداموک- ترشیزوک )حومه شهرستان 
فردوس(  پوشش اینترنت پرسرعت ندارد .

915...756
خیابان جدیدی که در کارگران درست شده و 
آسفالت شده ،تابلو و خط کشی و از لحاظ روشنایی 
اقدام گردد. هنوز که موجب تصادفات فوتی نشده 

خواهشا انجام دهید.
936...601

 از اداره برق خواهشمندیم نسبت به جابه جایی و 
جانمایی صحیح ستون برق ورودی خیابان بهمن 
بعد از پارک ظفر تا قبل از برخورد خودروها و 

جلوگیری از  احتمال حادثه اقدام نمایند.
915...156

حاال که میراث فرهنگی تصمیم به کاربری اداری 
باغ رحیم آباد دارد چه خوب است فکری هم برای 
آغل گوسفند و مرغ پشت دیوار باغ بردارد، چند سال 
است که صدای ما را کسی نمی شنود حداقل برای 
مهمانهای وزارتی تان! این اوضاع را سامان دهید.
915...650
مسئولین ترافیک شهرستان نسبت به رنگ آمیزی 
سرعتگیرخیابان ها قبل بروز حادثه اقدام  فرمایید. 
930...248

جوابیه شرکت آب و فاضالب
  خراسان جنوبی 

باسالم و احترام ؛ با عنایت به موضوع مندرج در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی: “خواهشمند است 
مسئوالن محترم ضمن بررسی آخرین وضعیت 
تأمین آب شرب و مسائل حوزه آب و فاضالب 
شهری خوسف بر ضرورت تسریع در اجرای 
طرح فاضالب خوسف تأکید شود . همچنین 
خواستار اختصاص اعتبارات ملی جهت تعویض 
هدر  کاهش  و  خوسف  فرسوده  توزیع  شبکه 
از  و  باشیم  می  توزیع  سیستم  در  آب  رفت 
آنجایی که منبع یک هزار متر مکعبی شهر 
خوسف کفاف شهروندان خوسفی را نمی کند 
امیدواریم مسئوالن اقدام به ساخت منبع ذخیره 
آب سه هزار متر مکعبی برای شهرستان خوسف 
بنماید.”  نتیجه موضوع پس از بررسی به شرح 
طرح  مطالعات  گردد:“برآورد  می  اعالم  ذیل 
فاضالب شهر خوسف بر اساس فهرست بهای 
98 به روز شده و به وزارت نیرو ارسال گردیده 
است و پیگیری برای ارسال مدارک به سازمان 
برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد تا انشاا... 
در سال آتی شهر خوسف در ردیف شهرهای 
برخوردار از اعتبارات ملی قرار گیرد. همچنین 
نماینده  پیگیری  برای  مختلف  های  رایزنی 
محترم مردم شریف شهر خوسف در مجلس 
انجام  نیز  استانی  مقامات  و  اسالمی  شورای 
اعتبارات  اختصاص  برای  پیگیری  است  شده 
هدررفت  کاهش  و  شبکه  اصالح  برای  ملی 
آب در شهر خوسف در دست اقدام است ولی 
اعتبارات ملی جهت اصالح  از محل  تاکنون 
شبکه توزیع آب در کشور اعتباری اختصاص 
آب  ذخیره  مخزن  حجم  است.تعیین  نیافته 
مطابق نتایج مطالعات و برای بازه های زمانی 
در طول دوره طرح انجام می شود که براساس 
باب  یک  احداث  جاری  سال  در  نتایج،  این 
مخزن 1000 مترمکعبی در دستور کار قرار دارد 
و با توجه به مخزن موجود، کفاف حجم ذخیره 
برای شهروندان محترم خوسف را می نماید .”

جوابیه  معاونت بهداشتی 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جوابیه معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص 
روزنامه  در   3 صفحه  در  شده  درج  شکوائیه 
آوای خراسان جنوبی مورخ 12/6/98 با ستون 
“ با سالم خدمت مسئوالن بهداشت خراسان 
جنوبی در خیابان آزادی، خیابان شهید حسین 
فهمیده 17، منزل 4 در زمین چهاردیواری بیش 
از 20 سال است دام نگهداری می کنند و بیش 
از چند بار اهالی این کوچه به بهداشت مراجعه 
کرده اند ولی هیچ جوابی دریافت نشده است. 
خواهشمندم مسئوالن به فکر اهالی این کوچه 
باشند به شرح ذیل ارسال می گردد: شکوائیه 
شهرداری  طریق  از  ابتدا  بایست  می  مذکور 
منطقه پیگیری گردد چنانچه رفع نقص پس 
از مهلت مقرر در اخطاریه صادر شده صورت 
نگیرد مراتب توسط شهرداری منطقه بانضمام 
اخطاریه ها به مرکز بهداشت شهرستان ارسال 
تا نسبت به بررسی و معرفی متخلف به مراجع 

قضایی اقدام گردد.

هزارویک مشکل شهرک امام علی )ع(پاسخ مسئوالن به پیام شما
مهدی آبادی- در حاشیه بلوار شهید ناصری 
آپارتمان های چند طبقه ای بر روی تپه های 
این بلوار توجه شما را جلب می کند. وارد 
شهرک که می شویم، کانکس هایی  هست 
که  در آن فردی نان می فروشد و دیگری کار 
مشاور امالک انجام می دهد. برای رسیدن 
باید پاهای  آپارتمانی  به برخی واحد های 
استوار و قوی داشته تا بتوانید از تپه هایی 
که اکنون آسفالت کوچه های این شهرک 
شده اند، بگذرید. وضع فضای سبز خیابان 
اصلی مناسب است اما وقتی پای در کوچه 
های شهرک می گذاری، درختان و فضای 
سبز نیمه خشکی را مشاهده می کنید که به 
گفته اهالی، آبیاری این درختان توسط برخی 
ساکنان و آنهم خط درمیان انجام می شود. 
ساخت پروژه 1500 واحدی مجتمع در زمینی 
به مساحت 37 هزارمترمربع مهرماه سال 89 
در بلوار شهید ناصری آغاز شد. مجتمعی که 
مانند بیشتر پروژه های مسکن مهر در زمین 
های حاشیه ای شهر احداث شده و از همان 
ابتدا با مشکالتی مانند پیش بینی نکردن 
خدمات رفاهی و اجتماعی روبه رو شده است. 

سرعت الک پشتی در 
فراهم کردن امکانات

شهید  بلوار  مهر  مسکن  ساکنان  از  یکی 
ناصری در گفت و گو با خبرنگار آوا می گوید: 
و  هزار  مهر  مسکن  اساسی  مشکالت  از 
500 واحدی ، نبود فضای آموزشی، فضای 
تفریحی و در مجموع نبود خدمات شهری 

متعارف است. وی با بیان اینکه حتی برای 
خریدی ساده به مرکز شهر می روم، اضافه 
می کند: سوپرمارکت کانکسی در این شهرک 
وجود دارد اما از تنوع محصول برخوردار نیست 
تهیه مایحتاج  برای  از ساکنان  و بسیاری 
زندگی از نقاط دیگر شهر خرید می کنند. 
محسنی اضافه می کند: برای ساختن چنین 
شهرکی ابتدا باید حداقل امکانات زندگی پیش 
بینی شود، نه اینکه آپارتمان ها ساخته و مردم 
مستقر شوند و سپس به فکر دیگر امکانات 
باشیم. وی با انتقاد از مسئوالن ادامه می 
دهد: اگر با همین سرعت الکپشتی به فکر 
فراهم کردن دیگر امکانات باشیم، چند سال 
دیگر نیز باید برای مشکالت این ساکنان این 

شهرک گذارشی تهیه کنید. به گفته محسنی 
مشکالت  شنیدن  برای  زیادی  مسئوالن 
اهالی به این شهرک رفته اند ولی با گوش 
دادن موضوعی حل نمی شود  و باید اقدامی 
انجام دهند. این ساکن شهرک امام علی به 
مشکل حمل و نقل نیز اشاره می کند و عنوان 
می کند:  روزهای تعطیل اصال اتوبوسی برای 
و  نشده  بینی  پیش  شهرک  این  ساکنان 
بسیاری از خانواده ها با تاکسی تلفنی در این 
روزها رفت و آمد می کنند و در روزهای غیر 
تعطیل نیز 5 سرویس بیشتر وجود ندارد که 
اخرین سرویس اتوبوس واحد ساعت 13 می 
باشد و بعد از آن اتوبوسی به داخل شهرک 
دیر  گاهی  کند:  می  اضافه  آید. وی  نمی 
رسیدن  اتوبوس های واحد باعث می شود  
مسافران مدت زمان زیادی در گرمای تابستان 
و سرمای سوزناک زمستان منتظر بمانند.

از وضع فضای سبز، 
گزارش  تصویری بگیرید

سیاری  از دیگر ساکنان شهرک امام علی نیز 
درباره مشکالت آن می گوید: اگر چه فضای 
سبز مناسبی برای کناره های بلوار خیابان 
برای این شهرک تهیه شده اما در داخل کوچه 
های، آبیاری انجام نمی شود و ساکنان با آب 
شرب فضای سبز این قسمت ها را آبیاری 
کنند که هدر رفت زیادی دارد. به گفته وی 
شهرداری آبیاری درختان و فضای سبز داخل 
شهرک را وظیفه خود نمی داند و از انجام این 
کار سرباز می زند.  این ساکن شهرک امام 

علی اضافه می کند: اگر گزارش تصویری 
ازفضای سبز داخل بلوک های سایت ارتش 
شهرک امام علی)ع( بگیرید، متوجه می شوید 
تعاونی مسکن  از10 سال زحمت  بعد  که 
با ندادن آب و آخرش با  چطور شهرداری 
کرد. راحت  را  خودش  درختان  سوزاندن 

نظافت کوچه ها بهتر شده است
سیاری با بیان اینکه این مجتمع ها در تپه 
های حاشیه ی شهر ساخته شده، می افزاید: 
در حاشیه شهرک فقط خاک مشاهده که با 
اندک بادی، فضای این منطقه گرد و خاکی 
می شود و از شهرداری انتظار داریم با توجه 
به شرایط محیطی این شهرک، برای ایجاد 

فضای سبز  سریع تر اقدام کند. به گفته وی 
فضای سبز از مشکالت مسکن های مهر 
بیرجند است که نیاز به توجه مسئوالن استانی 
در این باره می باشد. سیاری با بیان اینکه به 
تازگی نانوایی در این شهرک ساخته شده، می 
گوید: کانکسی در ابتدای شهرک وجود دارد و 
در ساعات خاصی به فروش نان می پردازد که 
به اعتقادم نان های مانده نانوایی های شهر را 
جمع کرده است. وی اضافه می کند: 1-2 بار 
به دلیل اینکه مهمان داشته ام مجبور به خرید 
نان از آن کانکس شدم که بیات بودن نان ها 
آبروی من را جلوی مهمانانم برد. سیاری به 
نظافت شهرک نیز اشاره و می گوید: نظافت 

شهرک تا 6 ماه پیش تعریفی نداشت و هر 
2-3 هفته، کوچه ها تمیز می شد که این 
وضع تغییر  و بهتر شده است. وی اضافه می 
کند: اما  شهرداری به فضای داخل ساختمان 
ها رسیدگی نمی کند و متاسفانه گاهی آشغال 
های زیادی مشاهده می شود که این خود 

عامل بیماری و رشد موش ها  است. 

مغازه های کانکسی
حرف   رفاهی  و  تفریحی  فضای  نداشتن 
است.  علی  امام  شهرک  اهالی  مشترک 
ساکنان از نداشتن تفریح فرزندانشان و نبود 
مسلمی  دارند.  زیادی  گالیه  خرید  مراکز 
با بیان اینکه تفریح فرزندان بازی کردن 

مراکز  کند:  می  عنوان  است،  همدیگر  با 
خرید در منطقه وجود ندارد و وسایلمان را 
از خارج از شهرک تهیه می کنیم و این 
اصال زیبنده مرکز استان نیست که  این 
شهرک از حداقل ها برخوردار نیست. وی 
به مغازه های کانکسی اشاره و می افزاید: 
وجود  کانکس  چندتا  شهرک  ورودی  در 
دارد، انگار که در مناطق زلزله زده حضور 
دارید و این اصال قابل توجیه نیست. وی 
که از اهالی فاز 2 شهرک امام علی می باشد 
شدیدا از نبود سطل زباله انتقاد می کند و 
از شهرداری منطقه یک  بارها  می گوید: 
خواستار نصب سطل آشغال در فاز 2 این 
شهرک شدیم ولی متاسفانه تاکنون به این 
خواسته توجه ای نشده است. مسلمی تاکید 
می کند:  این موضوع واقعا شرم آور است 
و اگر به این وضع رسیدگی نشود شاهد 
انباشت زباله در کوچه های  این شهرک 
خواهیم بود که زمینه ساز بسیاری از بیماری 
های واگیردار خواهد شد.شهروندی نیز در 
پیامکی به روزنامه آوا با انتقاد از نام گذاری 
نشدن برخی کوچه های شهرک امام علی 
)ع( )1500 واحدی ارتش(، نوشته است: در 
این شهرک هیچ گونه امکانات و خدماتی  
از قبیل نانوایی، میوه و تربار، سرویس واحد 
تمام وقت و... وجود ندارد و شهرداری حتی 
زحمت قرار دادن سطل آشغال را در این 
شهرک نمی دهد. به گفته وی درختان در 
این محله در حال خشک شدن هستند. وی 
از شهرداری برای پیگیری وضع شهرک 

امام علی )ع( در خواست کرده است.

آبیاری فضای سبز بین ساختمان ها 
وظیفه شهرداری نیست

معاون سیما منظر و فضای سبز شهری 
درباره آبیاری فضای سبز شهرک امام علی 
)ع( با بیان اینکه آبیاری بلوار اصلی شهرک 
امام علی )ع( توسط شهرداری انجام می 
شود، می گوید: آبیاری معابر فرعی و بین 
عهده  بر  علی  امام  شهرک  های  بلوک 
شهرداری نیست و در این باره وظیفه ای 

ندارد. ابراهیم زاده با اشاره به نبود فضای 
سبز در این شهرک، می افزاید: هیچگونه 
طرح و نقشه ای برای این موضوع وجود 
ندارد اما اگر ایجاد فضای سبز به این سازمان 
ابالغ شود، بالفاصله برای ساختن بوستانی 
کنیم.   می  اقدام  علی)ع(  امام  در شهرک 
معاون خدمات شهری شهرداری نیز درباره 
نبود سطل زباله در فاز دوم این شهرک به 
خبرنگار آوا می گوید: هنوز این قسمت از 
شهرداری  تحویل  علی)ع(  امام  شهرک 
برای نصب  اقدامی  براین اساس  و  نشده 
گفته  به  است.  نگرفته  انجام  زباله  سطل 
شاکری پس از آنکه این قسمت تحویل 

شهرداری شود، این کار انجام خواهد شد. 

راه حل های مدیرعامل
 اتوبوسرانی

و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
مسافر شهرداری بیرجند نیز با بیان اینکه 
اختصاص اتوبوس برای مناطق شهری بر 
اساس نیاز آن منطقه انجام می گیرد، عنوان 
این  ساکنان  استفاده  میانگین  کند:  می 
شهرک از اتوبوس های واحد 80 الی 120 
نفر است که توجیه اقتصادی ندارد. غالمپور 
ادامه می دهد: با این وجود  اتوبوس هایی 
برای راحتی ساکنان در ساعات مشخص 
حرکت کرده که در حال انجام است. وی به 
شروع سال تحصیلی جدید اشاره و تصریح 
می کند: از اواخر شهریور و اوایل مهر با 
اتوبوس  تعداد  افزایش مسافران  به  توجه 
خواهد  پیدا  افزایش  شهرک  این  های 
کرد. غالمپور به دو راهکار برای حل این 
موضوع اشاره و می گوید: ورودی شهرک 
امام علی)ع( اگر باز شود از سایر اتوبوس 
های خطوط شهری می توان استفاده کرد 
که به منطقه برای سوار کردن مسافر اقدام 
کنند اما اکنون این مسیر بسته و اتوبوس 
ها باید برای دور زدن مسیر زیادی بروند.
وی افزایش اتوبوس ها از پنج تا به هشت  
دستگاه را راهکار کوتاه مدت این سازمان با 

شروع سال تحصیلی جدید دانست.
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 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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۵۰ 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 خانم سمیه مرغی  فرزند  علی  به شماره شناسنامه 
۱ صادره از خوسف در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۹/۹۴  مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای  محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 : ۱۳۹۸/۶/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۶    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۶ 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 خانم صغرا دستگردی فرزند 
محمد  به شماره شناسنامه ۷ در ششدانگ یکباب  منزل به مساحت ۲۶۸/۵۸ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶  اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۳۹۸/۶/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۷/۶  
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۸ 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 سید علی حسینی فرزند سید محمد به شماره 
شناسنامه ۲۸۰ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۱/۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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 : ۱۳۹۸/۶/۲۰    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۶   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی بهره برداران کیوان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۶۴۱ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای ابوسعید تقی زاده مهنه با کد ملی۶۵۱۹۹۸۱۴۵۱ 
و خانم الهام بهرامی مهنه با کد ملی ۰۰۸۱۶۹۴۷۰۹ و خانم معصومه ثانی با کد ملی ۰۹۳۳۸۰۴۰۷۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲- خانم سیده مریم هاشمی با کد ملی ۰۷۰۲۶۲۸۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین 
تقی زاده مهنه با کد ملی ۰۷۰۳۷۷۶۱۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳- روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )5۸۶۸۹۰(

تاسیس شرکت زمرد پگاه گلشن )سهامی خاص( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به شماره ثبت ۱۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۸۴۵۰۵ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : بسته بندی و عرضه سوغات 
 طبس اعم از عرقیجات گیاهی ، خشکبار ، سبزیجات ، خرما و فرآورده های خرما . ارائه کلیه خدمات مهندسی اعم از مشاوره و طرح نویسی .

 مشاوره و تجهیز و ارائه خدمات مربوط به برگزاری تمامی جشنواره ها ، نمایشگاه ها، کنگره ها ، همایش ها و سایر مناسبت ها. تامین 
نیروی انسانی برای ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی . 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، بازک ، کوچه بازک۲۰

]ش باهنر۲۴،۱۱متری بازک[ ، خیابان ۱۲ متری بازک ، پالک ۲۷۱ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۹۱۷۳۴۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
 توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ نزد بانک ملت شعبه طبس با کد ۵۳۷۵۱ پرداخت گردیده است. اعضای
هیئت مدیره: خانم پگاه روزبه جوان به شماره ملی ۰۰۷۹۲۱۵۰۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال، خانم ژیال بلوریان به شماره ملی ۰۸۳۹۴۵۴۸۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای بهداد مویدی به 
شماره ملی ۲۰۵۰۰۰۰۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای پگاه روزبه جوان همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه برقی به شماره ملی ۰۸۳۹۵۶۵۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی و خانم غزاله مالک به شماره ملی ۰۹۴۱۶۴۶۳۸۶ 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 - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )5۸۷۶۳۷( 

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۷ 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 خانم مریم صحرا نشین فرزند غالم  به شماره شناسنامه 
۳۲۳ در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت ۴۸/۳۴  مترمربع قسمتی از پالک ۴۵۳۷ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک از محل مالکیت آقای حسن شکروئی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱۳۹۸/۶/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۶  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی اخطاریه افراز پالک ۲۴۱۲ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند

از کل  از خانم هانیه مطلب زاده مالک ۱۰۷۲۵ سهم مشاع  اینکه آقای علی مطلب زاده به وکالت  نظر به 

۹۹۴۷۶ سهم ششدانگ پالک ۲۴۱۲ فرعی از ۳۴۵- اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند به آدرس دشت علی 

آباد خیابان خلیج فارس روبروی کانال، درخواست افراز سهام مشاعی موکل خود از پالک مذکور را نموده و اعالم نموده به 

آدرس سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد. لذا مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور بوسیله این آگهی ابالغ که در 

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور به آدرس بیرجند - دشت علی آباد خیابان خلیج 

فارس - روبروی کانال  جهت انجام افراز حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۰    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

بی ادب ها!

نگرش مثبت به احساس خشم

خشم در همه موجوداتی که دارای احساس هستند 
وجود دارد و این احساس چیزی است که در روند 
تکامل شکل گرفته است. اگر ما احساس تهدید، 
حمله، ناامیدی و یا ضعف کنیم باید چیزی وجود 
داشته باشد که بتوانیم به کمک آن از وقوع حادثه 
ناخوشایند جلوگیری کنیم. خشم به ما کمک 
می کند تا بقا پیدا کنیم. اما خشم نقش دیگری نیز 

در زندگی انسان ها دارد. 
جنیفر الرنر، روانشناسی که در حوزه خشم و ترس 
کار می کند می گوید خشم واکنشی است که در 
نهایت می تواند به شادی و رضایت افراد منجر 
شود. این یعنی یک فرد عصبانی در پس زمینه، 
دیدگاهی مثبت نسبت  به خطرات دارد که می تواند 
از آن برای تغییر عادات بد و سازگاری آن با یک 

عادت خوب استفاده کند.

بی ادب ها هرگز موفق نمی شوند!

خورد،  می  شکست  زندگی  در  کسی  وقتی 
است.  شده  شکستش  باعث  چیزی  احتماال 
این گرایشی منفی در مورد هر کس یا هر چیز 
باشد یا شخصیتی، خوب. یا بی تفاوت که آن ها 
را به جایی که هم اکنون هستند رهنمون شده 
که  شخصی  با  ندارد  دوست  کس  باشد،هیچ 
خودبزرگ بین است، ارتباطی داشته باشد. کسانی 
که خودشیفته هستند و بحث ها را به انحصار 
خود در می آورند و اغلب موضوع را به سمت 
نظرات، توانایی ها، اقدامات و کارهای خود می 
کشانند. آنها آن قدر به عالیق بزرگ شان توجه 
 دارند که جایی برای توجه به عالیق دیگران باقی 
نمی ماند. کلمه موفقیت در زبان انگلیسی هیچ 
حرف آی ندارد که در این زبان به معنای »من« 
است. اولین حرف صدادار این کلمه »یو« است که 
به معنای »تو« است. تا زمانی که بیاموزیم به جای 
من، به تو فکر کنیم، ضربه چوگان ما در تجارت 
امروزه  انسانی به هیچ جا نمی رسد.   و روابط 
مطمئن ترین راه برای موفقیت دریافت این نکته 
است که دیگران چه می خواهند و در پی راهی 
باشیم که آن را برآورده کنیم. این امر حتی وقتی 
شما تالش می کنید تا فضایی سالم و هماهنگ 
در منزل ایجاد کنید، کاال یا خدمات را در بازار 
جهانی به فروش برسانید یا نیروی انسانی را در 
راستای یک بینش هدایت کنید، کارایی دارد. 
دیگرمداری، خصیصه ای آموختنی ست و اغلب 

با بلوغ همراه است.

فلفل قرمز به هضم 
غذا کمک می کند

اگر می خواهید گوشت قرمز یا مرغ را بپزید، بهتر 
است پیش از این کار، تکه های گوشت یا مرغ را 
با پیاز، زردچوبه و مهمتر از همه فلفل سیاه خوب 

سرخ کنید و بعد آن را بپزید تا گوشت هم طعم 
بهتری پیدا کند و هم از نظر ظاهری بافتش را 
از دست ندهد. مصرف فلفل سیاه باعث کاهش 
دردهای روماتیسمی می شود. این درحالی است 
که  فلفل قرمز به هضم غذا کمک می کند و در 

رفع احساس خستگی نیز موثر است.

زنجبیل درمان موثر 
برای درمان اسهال و استفراغ

زنجبیل درمان بسیار موثر برای درمان اسهال و 
استفراغ به دلیل ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد 
التهابی و آنتی اکسیدانی آن است. این می تواند 

به پیشگیری و درمان عفونت معده منجر شود. 
فراوانی عالئمی مانند مدفوع آبکی، تهوع، استفراغ 
و گرفتگی عضالت شکم را نیز کاهش می دهد.  
اضافه کردن ۱ قاشق چای خوری ریشه زنجبیل تازه 
خرد شده  به ۱ فنجان آب جوش به مدت ۱۰ تا ۱۵ 
دقیقه و اضافه کردن  جرعه ای عسل  به این چای.

عرق گیاهی بادرنجبویه
 مفید و موثر برای ویار بارداری

ویار بارداری یکی از مشکل های اصلی خانم های 
باردار است. اما بعضی افراد به دلیل ویار قادر به 
خوردن هر مواد غذایی نیستند، زیرا دچار استفراغ 

شدید می شوند. عرق بادرنجبویه می تواند برای این 
دسته از مادران باردار مفید و موثر باشد. اما عالوه 
بر عرق بادرنجبویه می توانید به آب انار طبیعی کمی 
عرق نعناع اضافه کنید و بنوشید. همچنین برای رفع 
کسالت و کرختی دوران بارداری عرق بادرنجبویه 

مورد استفاده قرار می گیرد.

چای قره قات ضد ویروس
 ضد التهاب، ضد عفونی کننده

چای قره قات پس از رسیدن کامل به اندازه نخود 
شده و حاوی آب بنفش رنگی می باشد. خاصیت 
این گیاه شامل ضد چسبندگی پالکت ها،  ضد 

اکسیدان،  ضد  التهاب،  ضد  تبخال،  ویروس 
ضدتب، ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد زخم 
های گوارشی، ضد قارچ، ضد ویروس، قابض، 
ایمنی  سیستم  محرک  خون،  گردش  محرک 
 بدن، کاهش دهنده چربی خون و گشاد کننده 

رگ ها می شود. 

درمان 
گیاهی زکام

زمانی که دچار زکام می شویم سیستم دفاعی 
بدن ضعیف می شود و برای همین توان بدن 
برای مقابله با سرما یا عفونت های دیگر کمتر 

می شود. روغن سرو کوهی یا اُرس متابولیسم 
بدن را تحریک و سیستم ایمنی بدن را تقویت 
که  می شود  باعث  موضوع   همین  و  می کند 
بتوانیم سریع تر با ویروس ها مقابله کنیم. بخور 
با روغن های ضروری باعث تسکین ناخوشی 

حاصل از زکام می شود. 

اگر به آسپرین حساسیت دارید نباید از عصاره درخت بید استفاده کنید. در برخی افراد مصرف این 
عصاره باعث بروز خستگی و حالت تهوع می شود. اگر شما داروهای ضدانعقادی مانند وارفارین 
مصرف می کنید نیز باید از عصاره درخت بید بپرهیزید. میزان تانین عصاره درخت بید زیاد است 
بنابراین امکان دارد در برخی افراد باعث ایجاد حالت تهوع شود.پوست درخت بید امکان تسهیل 
خونریزی به همراه دارد بنابراین برای خانم هایی که دچار خونریزی شدید، افرادی که دچار جراحت، 
زخم معده و اثنی عشر هستند و همچنین افراد آلرژیک نسبت به داروهای ضدالتهاب، خانم های باردار 
و شیرده توصیه نمی شود.توجه داشته باشید اگر در حال مصرف داروی خاصی هستید قبل از مصرف  

حتماً با پزشک خود مشورت کنید. 

استفاده از این ظروف برای نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی های با دمای باالی ٦۵ درجه سانتی گراد، 
سبب آزادشدن مواد خطرناک سرطان زا می شود به این نوع ظرف، مواد شیمیایی زیادی مانند پایدارکننده ها، 
روان کننده ها، نرم کننده ها، رنگ دانه ها، پرکننده ها، مواد ضدالکتریسیته، مواد مات کننده اضافه می کنند که همه این 
مواد برای سالمتی انسان مضر هستند.وجود مونومر آزاد در ظروف  یک بار مصرف، نوع PVC عامل خطرناکی 
برای سالمتی انسان می باشد مونومر در واقع یک واحد ساختار پلیمر و مولکول اولیه پلیمر است. همچنین در 
ظروف PVC وینیل کلراید که سمی بودن آن برای انسان به اثبات رسیده است، وجود دارد. ضمن آن که مولکول 
اولیه پلی استایرن، استایرن است که دارای حلقه آروماتیک بوده و این حلقه  برای سالمتی انسان فوق العاده 

خطرناک است.  مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف در ماه محرمپوست درخت بید برای چه افرادی مناسب نیست؟

در تقویم ملی کشورمان، ۱۱ محرم روز »تجلیل از اسرا 
و مفقودان« نام گرفته است. اسیران ایرانی، با پیروی از 
کاروان اسیران عاشورا، در اسارت آزادگی آفریدند و دشمن 

ریاکار را رسوا ساختند.
به احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم 
هر سال را که هم زمان با مصیبت دردناک اسارت اهل 
بیت پیامبر)ص( است، »روز تجلیل از اسرا و مفقودان« 
آزاده  نام اسیران  باد  پاینده  نامگذاری کرده اند. بزرگ و 
بی نشانی  در  آنها  نشان  که  بی قرار  نام  گم  و شهیدان 

شان است.لحظه های اسارت، لحظه های اثبات حقانیت 
جمهوری اسالمی و دفاع از استقالل و آزادی سرزمینی 
بود که با سال ها مبارزه و با خون هزاران الله عاشق به 
ثمر نشست. فریاد خاموش غیورمردانی که با دژخیمان 
فرومایه به رویارویی پرداختند و از سرزمین اسالمی مان 
دفاع کردند. آنان پس از نبردی جانانه و دالورمردانه، بر 
مصیبت های اسارت صبر کردند و با تحمل ضربات کینه و 
خشم دشمن، مایه ماندگاری و پایداری جمهوری اسالمی 
شدند.صبر و استقامت اسیران ایرانی، گواه شکوه و صالبت 

انقالب نوپایی بود که برای واالیی کلمه ا... ، در برابر 
دنیای دشمن ایستاد. شکنجه و درد و غم اسارت، بر ایمان 
راسخ آنها به انقالب و ارزش ها افزود و اسارت گاه ها را به 
دانشگاه های تربیت انسان های مجاهد و آزاده تبدیل کرد.

نماد  و  والیت  به  وفاداری  سال های  اسارت،  سال های 
سرسپردگی بود. پای مردی اسرا در اسارت، بار دیگر نشانه 
پیروزی ایمان بر فکر و خون و اسارت بر شمشیر و قدرت 
بود. قدردان اسرایی باشیم که با فداکاری دور از خانواده 

بودند. یاد مفقودان هموطن گرامی باد

11 محرم روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آیه روز

آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود ]چرا[ که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به 
ریشخند می  گرفتند. )سوره روم/ آیه ۱۰(

سخن روز

 وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود، ولی معمواًل آنقدر به در بسته شده خیره 
می مانیم، که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4442                        

637854192

549213867

128976354

913745286

456182973

872639415

381467529

794521638

265398741

جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

پالستیک  اکرولیک، مولتی کالر، 
پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید
 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

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

09158254172

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

کارت دانشجویی اینجانب علی افشارپور
 به شماره دانشجویی 95237135170038 
و شماره ملی 0640437370 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

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

0915   866   8002 

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی بهره برداران کیوان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2355 و شناسه ملی 10360040641 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ابوسعید تقی زاده مهنه با کد ملی6519981451 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم معصومه ثانی با کد ملی 0933804075 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
الهام بهرامی مهنه با کد ملی 0081694709 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای واحد آقای ابوسعید تقی زاده مهنه )مدیر عامل( با کد ملی6519981451 و مهر شرکت 

معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )586889(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می 
گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

گریز از زندگی ماشینی با سرمایه گذاری در اقامتگاه های بوم گردی

ایسنا-مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان از استقبال سرمایه گذاران بومی و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی جدیدی در این شهرستان خبر داد. عرب اظهار کرد: سرایان در زمینه 
استقبال سرمایه گذاران بومی و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی عملکرد قابل قبولی داشته و تاکنون اقامتگاه های بوم گردی نمکزار، راویج و زرین چاه در کویر زیبای سه قلعه یا بهشت منجمان، اقامتگاه بوم 
گردی گوهر خاتون در روستای گردشگری مصعبی، اقامتگاه بوم گردی عمارت میرزا در روستای نوده و اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی کاه کوه در شمال شهر سرایان به بهره برداری رسیده  است.

*حال عمومی 11 شهروند قاینی مصدوم شده 
در واژگونی اتوبوس محور بردسکن - بجستان ، 

هم اکنون رضایت بخش است.
*رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیزات حکومتي 
استان گفت:طرح نظارتي ویژه ي محرم از دهم 
شهریور آغاز شده است و تا بیست و دوم شهریور 

ادامه دارد.
*اهالی پنج روستای بخش نیم بلوک شهرستان 
قاین، 1۰میلیون تومان برای بازسازی عتبات 

عالیات کمک کردند.
خراسان  هوایی  های  ورزش  منتخب  *تیم 

جنوبی به اردوی پروازی گلستان اعزام شد.
به  موفق  بیرجندی  کوهنورد  یساری  *نیما 
کسب مدرک مربیگری غارنوردی از فدراسیون 

کوهنوردی شد.
*شطرنج بازان خراسان جنوبی در مسابقات 

کشوری درخشیدند.

حمایت شهروندان خراسان جنوبی 
از اقدامات اخیر قوه قضاییه

کاوش-جمعی از شهروندان خراسان جنوبی 
در طوماری خطاب به رهبر معظم انقالب از 
فعالیتهای  اخیرقوه قضاییه در مبارزه بی امان 
با فساد  حمایت کردند.در متن  طومار امضا شده 

توسط مردم آمده است : 
محضر مبارک رهبر عالیقدر و فرزانه انقالب 
اسالمی ...حضرت آیت ا... خامنه ای )مد ظله 
العالی(با سالم و تحیات بی شمار الهی؛  گسترش 
عدالت در جامعه اسالمی، چشمه همیشه ساری 
و جاری امیدها و نسیم جانفزای تحکیم آرمانها 
و ارزشهاست که بی شک در راه پیشبرد اهداف 
متعالی انقالب اسالمی با حضور اقشار و طبقات 
مختلف جامعه، بیش از هر چیز نقش آفرین 
است. اینک ما جامعه بزرگ شهروندان خراسان 
جنوبی از اقشار و شهرها و مناطق گوناگون، در 
آستانه ...عاشورای حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 
و یاران با وفایش ... ضمن سپاس بیکران  از 
محضر مبارک آن رهبر عالیقدر جهان اسالم 
به جهت انتخاب و انتصاب »حجت االسالم 
رئیسی« نماینده شریف مردم  خراسان جنوبی 
در مجلس خبرگان رهبری به عنوان رئیس 
قوه قضائیه ، مراتب تشکر و قدردانی بی پایان 
و حمایت های بی دریغ خود را از اهداف، برنامه 
ها، فعالیت ها، پیگیری ها و اقدامات انقالبی و 
عدالت محور ایشان در راستای مبارزه بی امان با 
فساد اعالم می داریم. رجاء واثق داریم پیگیری 
های عادالنه و شبانه روزی »حجت االسالم 
ایشان  کوش  سخت  همکاران  و  رئیسی« 
در قوه قضائیه تحت امر و نظارت موشکافانه 
حضرتعالی و در لوای استقالل کامل و محدود 
نشدن در چارچوب شوم خط قرمزها در مبارزه 
با فساد، ضمن تحکیم مبانی انقالبی و اسالمی، 
جوانه متبرک سرور را در دلهای محرومان و 
مستضعفان رویانیده و دلهای مؤمنان و زنان و 
مردان خداجوی را به آینده  امیدوارتر کرده و 
به ویژه در سال رونق تولید، در تثبیت و تأمین 
امنیت سرمایه های توسعه دهنده بخش های 
اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد افتاد. امید 
است با حمایت های بی دریغ آن رهبر فرزانه 
و همراهی آحاد ملت و مسؤوالن محترم، این 
اقدامات همچنان مداوم و دامنه دار و عرصه های 
کارزار با فساد در کشور، از حضور برومندان متقی 
و شجاع و سخت کوش، آباد و امیدآفرین باشد.

حوادث

 تصادف در جاده
 نهبندان-زاهدان ۳ کشته داشت

ایرنا - رئیس پلیس راه استان گفت: برخورد 
یک دستگاه پراید با ۲ دستگاه پژو در جاده 
نهبندان - زاهدان سه کشته و سه مصدوم 
برجا گذاشت. سرهنگ رضایی روز دوشنبه 
افزود: در این تصادف که ساعت ۲:۲۵ دقیقه 
بامداد شب گذشته در کیلومتر ۴۰ نهبندان به 
زاهدان رخ داد، ۲ سرنشین پژو و راننده پراید 
کشته شدند. وی با بیان اینکه مصدومان این 
حادثه به بیمارستان نهبندان منتقل شدند اظهار 
کرد: علت حادثه تا این لحظه به طور قطعی 
مشخص نشده است اما احتمال اینکه انحراف 
به چپ خودرو پراید علت  وقوع این حادثه 
باشد نیز زیاد است. رئیس پلیس راه گفت: 
 ساعت 1۸:۳۰ دقیقه شب گذشته نیز در جاده 
نوغاب  روستای  روی  روبه  قاین-گناباد 
با  پراید  خودرو  دستگاه  یک  آباد  حاجی 
بر  داد:  ادامه  کرد.وی  برخورد  پیاده  عابر 
خود  جان  ۷۳ساله  پیرمرد  برخورد  این  اثر 
تصریح  راه  پلیس  رئیس  داد.  دست  از  را 
دستگاه  یک  گذشته  شب  همچنین  کرد: 
خوانشرف  روستای  روی  روبه  پراید   خودرو 
نهبندان-زابل با عابر پیاده برخورد کرد که 
حال این مصدوم نیز وخیم گزارش شده است. 
سرهنگ رضایی یادآور شد: بیشتر مردم در این 
ایام لباس مشکی و تیره بر تن دارند، به همین 
برای  بیشتری  دقت  نیازمند  رانندگان  دلیل 
حرکت در معابر به ویژه در شب هنگام هستند. 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی به رانندگان 
توصیه کرد؛ در این چند روز حتی االمکان از 
رانندگی در ساعات پایانی شب و هنگامی که 
احساس خستگی می کنند از رانندگی بپرهیزند 
همچنین حین رانندگی مراقب تردد عابران 

پیاده و موتورسواران نیز باشند.

۴۱ موکب خراسان جنوبی برای 
زائران اربعین برپا می شود

 ایرنا -رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات  
برای  استان  موکب   ۴1 گفت:  استان 
خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در 
عراق برپا می شود. جوینده روز یکشنبه افزود: 
هزار و ۳۰۰ نفر در قالب ۴1 موکب وظیفه 
را  حسینی  اربعین  زائران  به  خدمت رسانی 
برعهده دارند. وی بیان کرد: خدمات اسکان، 
توسط  گرم  غذای  و  نان  پخت  پذیرایی، 
خادمان موکب ها به زائران ارائه می شود و 
خراسان جنوبی اسکان ۲۰ هزار نفر در روز 
و توزیع ۳۰ هزار غذای گرم در هر وعده را 
متعهد شده است. وی با اشاره به جمع آوری 
۴۰ میلیارد ریال نذورات نقدی و غیرنقدی 
در سال گذشته اظهار کرد: ۹۰۰ نفر خادم 
در قالب ۳۴ موکب وظیفه خدمت رسانی به 

زائران اربعین را عهده دار بودند.

خرید توافقی۱۲ هزار و ۳۷۹
 تن گندم از کشاورزان   

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی از خرید 1۲ هزار و ۳۷۹ تن 
گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان 
خبر داد. عصمتی پور اظهار کرد: از آغاز فصل 
خرید گندم تا 1۲ شهریور 1۲ هزار و ۳۷۹ تن 
گندم  تضمینی از کشاورزان استان خریداری 
میزان 1۲ هزار و ۳61 تن  این  از  شد که 
اینکه  بیان  با  ثبت سامانه شده است. وی 
کشاورزان  از  شده  خریداری  گندم  ارزش 
است،  ریال  میلیون   ۵۲۲ و  میلیارد   ۲1۳
میلیارد   ۲1۳ تاکنون  میزان  این  از  افزود: 
است.  شده  پرداخت  ریال  میلیون   ۳6۸ و 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: تا 1۲ شهریور ماه معادل 
۹۹.۹۲ درصد از مطالبات گندم کاران استان 
پرداختی ها  امسال  که  است  شده  پرداخت 

زودتر از سال گذشته انجام می شود. 

کمین کالهبرداران اینترنتی
 با ترفند جذب نذورات

فارس -رئیس پلیس فتا با اشاره به فعالیت 
برخی کالهبرداران در فضای مجازی عنوان 
کرد: یکی از ترفندهایی که این روزها شاهد 
آن هستیم کالهبرداری با ترفند جمع آوری 
نذورات و کمک های مردمی در ایام محرم و 
صفر است. محمدپور با اشاره به فعالیت برخی 
کالهبرداران در فضای مجازی عنوان کرد: از 
ترفندهایی که این روزها شاهد آن هستیم  
و  نذورات  جمع آوری  ترفند  با  کالهبرداری 
صفر  و  محرم  ایام  در  مردمی  کمک های 
است که توصیه می شود کاربران در صورت 
کمک به هیئات و اهدای نذورات این کار خود 
را از طریق شرکت های مجاز و شناخته شده 

پرداخت کنند.

اهدای ۹۵ واحد خون در
 تاسوعای حسینی در بیرجند

صدا وسیما-مردم بیرجند در تاسوعای حسینی، 
۹۵ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند. 
مدیر کل انتقال خون استان گفت: دیروز در 
تاسوعای حسینی 1۲6 نفر از مردم بیرجند 
به مرکز خونگیری این اداره کل و همچنین 
پایگاه سیار این شهر در محل گود زورخانه 
مراجعه کردند که از این تعداد ۹۵ نفر موفق 
به اهدای خون شدند. عاملی با بیان اینکه 
بیشترین گروه خونی اهدا شده در تاسوعای 
افزود: به  بیرجند o  مثبت بود  حسینی در 
خونی  گروههای  به  استان  مبرم  نیاز  دلیل 
منفی از افراد دارای گروههای خونی منفی نیز 
تقاضا می کنیم برای اهدای خون به مراکز 
خونگیری مراجعه کنند. روز سه شنبه نیز اکیپ 
خونگیری بیرجند در محل هنرستان آیت ا... 
تهامی واقع در خیابان جمهوری از ساعت ۸ تا 
1۴ اقدام به خونگیری از اهداکنندگان خون 
می کند. خراسان جنوبی با 11 شهرستان، تنها 

۲ واحد خونگیری در بیرجند و طبس دارد.

پیش بینی برداشت
 600 تن خرما در نهبندان

صدا وسیما- پیش بینی شده امسال 6۰۰ تن 
خرما از نخلستانهای نهبندان برداشت شود. مدیر 
جهاد کشاورزی نهبندان با اشاره به اینکه ۳۵۸  
هکتار از ۵۹6 هکتار نخلستان نهبندان بارور است 
گفت : زاهدی، مضافتی، کبکاب، خاره خوش، 
پرکوه، سرایه و پشمیکه  از ارقام  خرماهای 
برداشتی در این شهرستان  است.وی افزود: 
امسال به علت وجود بادهای شدید محصول 
خرمای نهبندان کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دارد.

زی
سربا

س : 
عک

اقامه نماز ظهر عاشورا در خراسان جنوبی
ایران  با سراسر  عاشورا همزمان  نماز ظهر 
اسالمی به امامت نماینده ولی فقیه با حضور 
قتلگاه  در  از عزاداران حسینی  زیادی  جمع 
بیرجند اقامه شد. به گزارش ایرنا، نماز ظهر 
عاشورا به یاد آخرین نماز اباعبدا... الحسین 
)ع( و یاران باوفایش در دشت کربال در 11 
مرکز  ویژه  به  جنوبی  خراسان  شهرستان 
و هیئت های  پرشور مردم  با حضور  استان 
عزاداری برگزار شد. هیئت های مذهبی در 
به رسم هر  از صبح سه  شنبه  بیرجند که 
سال از مناطق مختلف شهر به سمت منطقه 
معروف  “قتلگاه”حرکت کردند، همزمان با 
اذان به وقت محلی عزاداری را متوقف و در 
صفوف به هم پیوسته نماز ظهر عاشورا را به 

امامت حجت االسالم عبادی اقامه کردند.
مختلف  نقاط  در  جماعت  نماز  همچنین 
خیابان های اطراف از جمله خیابان جمهوری 
بیرجند توسط هیات های عزاداری برپا شد. 
مداحی، سخنرانی، سینه زنی و زنجیرزنی از 
جمله برنامه هایی بود که عزاداران حسینی 
روز عاشورا در قتلگاه بیرجند به آن پرداختند.

شور حسینی در استان به اوج رسید
مردم همزمان با تاسوعای حسینی)ع( با برگزاری 
آیین های مختلف عزاداری به یاد مظلومیت 
حضرت اباعبدا... الحسین)ع( و شهدای کربال 
اوج  به  حسینی  شور  و  نشستند  سوگ  به 
خود رسید. روز تاسوعا هیئت های عزاداری 

شمال شهر بیرجند در بقعه متبرکه شهدای 
باقریه و هیئت های عزاداری جنوب شهر در 
حسینیه امام رضا)ع( بیرجند تجمع کردند تا در 
روزی که متعلق به باب الحوائج، علمدار کربال 
حضرت عباس )ع( است، امان نامه خود را از 
آن حضرت بگیرند. ساکنان روستاهای استان 
نیز هم در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی 
به  روستاها  مساجد  و  تکایا  حسینیه ها،  در 
عزاداری ساالر شهیدان اباعبدا... الحسین )ع( 
مشغولند. تعزیه خوانی در مکان های مذهبی 
از  نیز  محرم  ایام  در  تکایا  و  مساجد  بویژه 
جمله فعالیت های خودجوشی است که توسط 
عاشقان و شیفتگان اباعبدا...  الحسین)ع( در 
مبلغ   ۲۰۰ و  یکهزار  است.  برگزاری  حال 

مناطق  به  محرم  ماه  اول  دهه  آستانه  در 
مختلف استان خراسان جنوبی اعزام شدند 
که این مبلغان به بیان احکام شرعی، مباحث 

اخالقی و اعتقادی و مباحث روز، آسیب های 
اجتماعی، طالق، حجاب و عفاف، مباحث 
ایرانی می پردازند. سبک زندگی اسالمی و 

می
مقا

س : 
عک

امنیت پایدار در مرز
 فرمانده مرزبانی گفت: با روحیه انقالبی که 
در مرزبانان و همه نیروهای مسلح استان 
وجود دارد امنیت خوب و پایداری در مرزهای 
خراسان جنوبی برقرار است. به گزارش ایرنا، 
سردار مسروری روز یکشنبه در بازدید نماینده 
ولی فقیه از پاسگاه مرزی ماهیرود و حضور 
در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مستقر 
در نقطه صفر مرزی افزود: همچنین آمادگی 
داریم در حوزه مسایل امنیتی، با استفاده از 
پتانسیل ها و ظرفیت های استان در راستای 
توسعه خراسان جنوبی بکوشیم.وی اظهار 
مرز  کیلومتر   ۳۳1 جنوبی  خراسان  کرد: 
مشترک با ۲ استان هرات و فراه افغانستان 

ایران و  دارد که در واقع مرزبانی ۲ کشور 
افغانستان را بر عهده داریم. فرمانده مرزبانی 

استان عنوان کرد: روزانه بیش از سه هزار 
نفر در پایانه مرزی ماهیرود در حال فعالیت 

هستند اما هنوز ظرفیت برای توسعه یافتن 
این مرز وجود دارد که باید مورد توجه واقع 
شود.نماینده ولی فقیه هم گفت: ایران اگر 
در کنار کشورهایی که با ناامنی مواجه اند و 
زیر چکمه های استکبار در حال غرق شدن 
برکت  به  دارد  زدنی  مثال  امنیت  هستند، 
قامت های ایستاده مرزبانان وطن است که 
بازوی آنان را باید بوسید.حجت االسالم عبادی 
افزود: امروز مرزبانان این امانت بزرگ خدا و 
مردم را حفظ می کنند و افتخار می آفرینند.

بیرجند  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
مناطق  از  بازدید  منظور  به  یکشنبه  صبح 
 مرزی استان وارد شهرستان سربیشه شد.

حجت االسالم عبادی در مراسم صبحگاه 
نظامی، انتظامی و امنیتی شرکت کرد. وی 
همچنین از پاسگاه مرزی چاه انجیر و پاسگاه 
مرزی سور تیغ در نقطه صفر مرزی بازدید 
کرد.نشست با فرماندهان نظامی مستقر در 
گروه های  با  دیدار  مرزی سربیشه،  منطقه 
طالب جهادی و تبلیغ و سخنرانی در جمع 
مردم  والیتمدار شهر درح از دیگر برنامه های 
سفر نماینده ولی فقیه به سربیشه بود. در این 
بازدید جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و 
مسئوالن امینتی و همچنین نماینده مردم 
شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان 

اسالمی وی را همراهی  کردند.
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 نذر متفاوت حامیان طبیعت در بیرجند
کاوش- نذر کرده ایم آنقدر کمر خم کنیم و 
پسماند نذری بده ها و نذری بخورها را از زمین 
برداریم تا روزی که دیگر زباله ای ازین دست 

بر زمین نبینیم.
این نذر جمعی از فعاالن محیط زیستی بیرجند 
برای ایام محرم است گروهی که چند سالی 
است با این نیت راهی خیابانها ومعابر شهر می 
شوند وهمراه دسته های عزا می روند وزباله ها 
را جمع آوری می کنند. با همت  آنان امسال 
کمترین زباله ای در خیابانهای شهر به چشم  
نخورد زیرا حامیان طبیت شرق، بالفاصله 

محیط را پاک می کردند. در پیامی که از سوی 
این  گروه در فضای مجازی منتشر شده است  
می خوانیم:برای چندمین سال متوالی در این 
ایام به صورت انفرادی و جمعی به صحنه 
خواهیم آمد تا از مردم بافرهنگ بخواهیم  
محرمی پاک را تجربه کنند ...در میان نود و 
نه و نیم درصد انسان با فرهنگ نیم درصد 
هم هستند که تالفی همه با فرهنگی ها 
را درآورند!در این ایام عده ای هر سال نذر 
می کنند که چای و شیر و شربت و آش و 
انواع خوردنی ها و ریختنی را میان عزاداران 

توزیع کنند و این گونه دلشان راضی میشود...
دلمان به درد آمد از دیدن آسفالت و باغچه 
های سفید پوشیده از پالستیک ! طاقت دیدن 
کمرهای خم مردانی را نداشتیم که بجای 
“خداقوت” و تشکر شنیدن گاهی مورد بی 

احترامی قرار می گیرند.
دل نداشتیم و نداریم که بیتفاوت باشیم. و 
اینگونه نذر کرده ایم آنقدر کمر خم کنیم و 
پسماند نذری بده ها و نذری بخورها را از 
زمین برداریم تا روزی که دیگر زباله ای ازین 

دست بر زمین نبینیم!

۳۹ میلیارد تومان برای اجرای طرح فاضالب خوسف نیاز است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با 
اجرای پروژه فاضالب خوسف  اینکه  بیان 
اجرای  اولیه  هزینه  گفت:  است  هزینه بر 
این طرح ۳۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
برآورد شده است. به گزارش ایرنا، هاشمی 

مقدم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهر خوسف در 
مجموع یکهزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه 
روز خواهد بود که می توان برای بخش های 
مختلف به ویژه صنعت از آن برخوردار شد. 

وی بیان کرد: بایستی ۵۰ کیلومتر شبکه آب 
شرب انجام داد که کار بسیار سنگینی است 
تا بر اساس مطالعات تا سال 1۴۲۰ برای 
جمعیت 11 هزار نفر در افق طرح مشکل آب 
رفع شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

این  فاضالب  پروژه  اجرای  اینکه  بیان  با 
شهر سالهاست مسکوت مانده است تصریح 
کرد: چندین سال است که طرح مطالعاتی 

فاضالب خوسف تهیه شده است.
انتقال  خط  اجرای  با  اینکه  بیان  با  وی 

منطقه  شرب  آب  مشکالت  از  بخشی 
مرتفع می شود افزود: احداث مخزن هزار 
متر مکعبی در شهرستان خوسف از دیگر 
پروژه های شرکت آب و فاضالب در این 

شهرستان است. 

۹۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی در دست اجرا است
آبخیزداری گفت:  منابع طبیعی و  مدیرکل 
اجرای ۹۰ سازه آبخیزداری در ۲۷ حوزه آبخیز 
استان با اعتبار ۳1 میلیارد تومان در دست اجرا 
است و تا دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رسد. به گزارش ایرنا،نصرآبادی روز یکشنبه 
افزود: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی مقرر شد 6۰ میلیارد تومان برای اجرای 

عملیات آبخیزداری به استان اختصاص یابد 
که در فاز نخست از این محل حدود ۹۰ سازه 

آبخیزداری در دست اجرا است. 
وی با بیان اینکه کمبود بارش و خشکسالی 
در 1۸ سال پیاپی آبدهی بسیاری از قنوات 
و چاه ها را کاهش داده یا خشکانده است 
اظهار کرد: ایجاد سازه های آبخیزداری در 

میزان  افزایش  و  آسمانی  نزوالت  ذخیره 
سفره های آب زیرزمینی تاثیر بسزایی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان 
کرد: سال گذشته سهم استان از برداشت 
صندوق توسعه ملی 16 میلیارد تومان بود 
که ۹۷ سازه آبخیزداری با حجم عملیات 
۴۵۲ هزار مترمکعب اجرا شد و همزمان با 

دهه فجر به بهره برداری رسید. 
وی اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 
1۰۰ منبع آبی در روستاها تحت تاثیر قرار 
گرفته است و ۷۸ روستا با ۳6 هزار نفر جمعیت 

نیز از آن بهره مند شدند.
پروژه های  اجرای  کرد:  تاکید  نصرآبادی 
آبخیزداری سال گذشته رضایت روستاییان 

را به دنبال داشت چراکه آبدهی قنوات را 
نیز  قنوات خشکیده  از  برخی  و  برابر  چند 
احیا شد.وی یادآور شد: بیشتر این طرح ها 
اثربخشی قابل قبولی برای احیای قنوات و 
افزایش منابع آبی سفره های زیرزمینی دارد 
از  روستاییان  برگشت  موجب  همچنین  و 

شهرها به سمت روستاها می شود.
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آخرین مهلت ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی  
غالمی- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند  
با اشاره به اینکه ۲۰ شهریور آخرین مهلت 
ثبت نام دردوره های کاردانی و کارشناسی 
بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی  می باشد 
از سوی مرکز  این مهلت   :چنانچه  گفت 
شود  تمدید  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش 

اطالع رسانی خواهد شد .
دکتر هاشمی افزود :ثبت نام در رشته های 
کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند وسایر واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی در کلیه رشته های 
کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به 
غیر از رشته های علوم پزشکی، بدون آزمون 

وصرفا بر اساس سوابق تحصیلی می باشدو 
عناوین این رشته های در وب سایت دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند و سایر واحدهای استان  
برای  باید  مندان  درج شده است و عالقه 
ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش و 
نشانی به  اسالمی  ازاد  دانشگاه   پذیرش 
azmoon.org اقدام نمایند. وی با اشاره 
به اینکه دانشگاه ازاد اسالمی بیرجند یک 
واحد دانشگاهی با امکانات و ظرفیت های 
بین المللی می باشد و کتابخانه، مجموعه 
بسیار بزرگ ورزشی، آزمایشگاهها و کارگاهها 
مدرن، مجموعه خوابگاهی وسیع و مجهز، 
بسیاری  و  فناور  های  واحد  رشد  مرکز 

علمی  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  از 
این  ورفاهی  پژوهشی،فرهنگی،آموزشی 
واحد دانشگاهی در شرق کشور کم نظیر می 
باشد افزود امسال تعداد ۵ رشته کاربردی و 
پر متقاضی در مقطع کارشناسی )مهندسی 
پزشکی ،مهندسی صنایع ،مدیریت مالی ، 
مدیریت کسب و کارهای کوچک ،ومدیریت 
بدون  های  رشته  جمع  به  بانکی  امور 
آزمون دانشگاه ازاد اسالمی بیرجند افزوده 
افزود:دانشجویان  هاشمی  است.دکتر  شده 
کارشناسی و کاردانی بدون آزمون عالوه بر 
بورسیه تحصیلی رایگان  تا سقف ۵۰ درصد 
کل شهریه می توانند از تسهیالت قرض 

الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
کارمزد ۳ درصد استفاده نمایند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
همچنین از اعالم نتایج دوره های کارشناسی 
و  داد  خبر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد 
گفت:کارنامه کلیه داوطلبانی که در دانشگاه 
آزاد اسالمی انتخاب رشته نموده اند در پایگاه 
به  پذیرش  و  سنجش  مرکز  نتایج  اعالم 
نشانی www.azmoon.org    قرار دارد 
و پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 
1۳۹۸ دانشگاه آزاد اسالمی می توانند جهت 
اطالع از تاریخ و چگونگی ثبت نام و مدارک 
مورد نیاز  به اطالعیه ای که در سامانه  این 

مرکز به آدرسsanjesh.iau.ir   قرار گرفته 
است، مراجعه نمایند .

نماز باشکوه ظهرعاشورا در فردوس
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قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره، خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس 
    ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

خیابان حکیم نزاری مقابل حکیم 7       0۹151642653- 05632214371

عرضه کننده انواع لوازم التحریر :
مهد ، مدرسه،هنری ،مهندسی ،گرافیک، معماری

توزیع کتب درسی و کمک درسی

تحریـر فـدک

میزبان شما در نمایشگاه نوشت افزار 
ایرانی اسالمی هستیم.

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی

چلو کوبیده  13000 تومان
چلو مرغ     12000 تومان
چلو جوجه  12000 تومان
چلو قیمه       ۹000 تومان
چلو قورمه    ۹000 تومان
چلو ماهی    15000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری 18000 تومان
استامبولی      ۹000 تومان
ماکارونی        ۹000 تومان
ته چین مرغ   10000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید ۱۱   تلفن تماس: ۳2۴۵۰۰۶۶- ۰۵۶

آماده جوهج طالیی غذا

توسعه وتقویت روشنایی معابر بلوار خلیج فارس  بیرجند

مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان بیرجند گفت: 
در ادامه پروژه بزرگ روشنایی معابر شهر بیرجند، 
 روشنایی معابر بلوار خلیج فارس تقویت گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق شهرستان بیرجند ، محمد رضا عبدی اظهار 
کرد: تقویت روشنایی معابر یکی از اولویت های 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی  است 
و در همین راستا پروژه تقویت روشنایی معابر 
اصلی شهر بیرجند از ابتدای امسال در دستور کار 

این مدیریت قرار گرفته است.
بلوار خلیج فارس  اینکه  با توجه به  وی گفت: 
یکی از سه معبر ورودی اصلی به شهر بیرجند 
بوده و روشنایی آن از اهمیت باالیی برخوردار 
است، بررسی های فنی الزم بر روی وضعیت 

موجود انجام و تقویت روشنایی با اجرای پروژه 
توسط پرسنل مدیریت برق بیرجند انجام شد.

 مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان بیرجند افزود : 
مسیر اجرای پروژه حد فاصل چهار راه غفاری 
تا مقابل نمایندگی ایران خودرو بوده )محدوده 
خدماتی شهر( و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون 

ریال اجرا شده است.
عبدی بیان کرد: در این پروژه  16 پایه فلزی 
روشنایی جدید و 32 دستگاه چراغ گازی 150 
وات جدید نصب  و تعداد 34 دستگاه چراغ گازی 

تعویض گردید.

عکس: رفیعی

رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز
 به روند با ثبات خود ادامه می دهد

گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس  میزان- 
به  ارز  بازار  فشار حداکثری،  تداوم  علیرغم 
شرایط  و  می دهد  ادامه  خود  ثبات  با  روند 

تحت کنترل و رصد است.

زمان حذف قبوض
 کاغذی گاز اعالم شد

و  اطالعات  فناوری  مدیر  مشرق- 
ارتباطات شرکت ملی گاز ایران گفت: تمام 
زیرساخت های الزم برای طرح حذف قبوض 
کاغذی آماده شده و قبوض کاغذی گاز از 

اوایل آذرماه 13۹۸ حذف می شود.

پیش بینی قیمت طال تا پایان شهریور

طال  اتحادیه  رئیس  نایب  آنالین-  اقتصاد 
و جواهر درباره چشم انداز قیمت ها تا پایان 
است که  این  ما  انتظار  ماه گفت:  شهریور 
قیمت طال تا پایان ماه روند آرام و حتی رو به 

کاهشی در پیش داشته باشد.

خبر خوب وزیر جدید 
برای معلمان حق التدریس

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش در 
صفحه شخصی خود در توئیتر درباره استخدام 
معلمان حق التدریس نوشت:خوشبختانه هیئت 
وزیران آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس، 
 پیش دبستانی و آموزشیاران را تصویب کرد.
تا پایان برنامه ششم توسعه متناسب با میزان 
مجوز استخدام و اعتبار مصوب، فرآیند استخدام 
شامل شرکت و موفقیت در آزمون و طی دوره 

آموزشی انجام خواهد شد.

قیمت برق با حذف قبوض
 کاغذی تغییر نمی کند

 سخنگوی صنعت برق گفت: تأکید می کنم 
که هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا 
نرخ ها اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که صورت 
گرفته، صرفا نحوه صدور قبوض است که به 
جای صدور قبوض کاغذی، صدور قبوض به 

صورت الکترونیکی خواهد بود.

وزیراطالعات: بعضی می خواهند 
با تهمت و افترا از نظام دفاع کنند

علوی وزیر اطالعات با تأکید بر اینکه باید 
چهار چوب شرع را رعایت کنیم، گفت: برخی 
تهمت و افترا می زنند و خیال می کنند از 
کنند؛  می  دفاع  اسالمی  جمهوری  نظام 
از  کنیم  و خیال  کنیم  بازی  افراد  آبروی  با 
نظام جمهوری اسالمی دفاع می کنیم؛ این 

مصداق اخسرین اعمال است.

در برجام، رهبری را
 در تنگنا قرار دادند

آیت ا... اراکی گفت: کسانی که رهبری را در 
القا کردند  بعد به جامعه  تنگنا قرار دادند و 
که رهبری مانع رفاه جامعه است، در واقع 

مهمترین مقصر امضای برجام هستند.

سخنان تند پناهیان 
خطاب به نمایندگان مجلس

حجت االسالم پناهیان در سخنانی درخصوص 
شفافیت آرای نمایندگان مجلس گفت :  اکثریت 
نمایندگان رای می دهند که رای نماینده ها 
شفاف نباید باشد. چه خبرتونه؟ بعد به صورت 
خواهید  می  مگر  گویند  می  جاهالنه  بسیار 
تفتیش عقاید کنید؟  غلط کردید شما. به عقاید 
چه ربطی دارید؟ بگو به چی رای دادی، به چی 
رای ندادی؟ غلط می کنید براساس عقاید رای 
می دهید؟ چرا با شفاف سازی رأی تان در مجلس 

مخالفت  می کنید؟

تندروها به دنبال ریاست 
جلیلی در مجلس آینده هستند

 صادق زیباکالم با بیان اینکه »نارضایتی« های
زنند   می  دم  آن  از  اصولگرایان  که  موجود 
زاییده تفکر و عملکرد خودشان است، گفت: 
تندروها تالش می کنند با جریانی پوپولیستی 
وارد انتخابات شوند و با ادعای اینکه مستقل 
هستند، به دنبال ریاست  احتمالی سعید جلیلی 

در مجلس هستند.

می توانیم در 24 ساعت
 مشکل مان را حل کنیم

در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد   
تازه ترین اظهارات خود درباره دیدار با رئیس 
جمهور ایران گفت: این مالقات ممکن است 
اتفاق بیفتد. من هیچ مشکلی با آن ندارم. وی 
در ادامه درباره احتمال دیدار با حسن روحانی 
نیویورک  در  ملل  سازمان  آتی  نشست  در 
در 24 ساعت  ما می توانیم  نیز مدعی شد: 

مشکل شان را حل کنیم.


