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5 کویر تایر 21ساله شد5نصب نشانگر رنگی تغذیه  ای، چراغ راهنمای کاالهای ایمن5تجلیل از پیرغالمان حسینی

* هرم پور

باز گشت به خود
صفحات  از  یکی  پیش  مدتی 
مجازی استان، سؤال جالبی را به 
اشتراک گذاشته بود. مخاطبان هم 
پاسخ های جالبی را ذیل این سؤال 
نوشته بودند. سؤال این بود: »فکر 
کم  چیزی  چه  بیرجند  کنید  می 
دارد؟« جواب ها فراوان بود و همان 
طور که پیش بینی می شد، منطبق 
بر سلیقه ها و عالیق شخصی افراد. 
به سلیقه خودشان،  ها  بیرجندی 
دانشجویان غیربومی به سلیقه خود،  
غیر بیرجندی های مقیم به سلیقه 
خودشان، کار  ... مشروح در صفحه 2

معاون اقتصادی استاندار: ۸ هزار اشتغال پایدار با توسعه کشت 
گلخانه ای ایجاد می شود * رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی  
خراسان جنوبی : 1۰۰ کارشناس آموزش دیده،  آماده به کارگیری در 
 طرح  نهضت گلخانه ای است * مدیر عامل آب منطقه ای استان :

از تبخیر و تعریق منابع آبی  کشت گلخانه ای راهکار جلوگیری 
 خراسان جنوبی است * رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان : 
 برای بازار  فروش محصوالت گلخانه ای برنامه ریزی کرده ایم *  مدیرعامل 
شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی : برای کار در مجتمع 
های گلخانه ای نیاز به هیچ استعالمی نیست و  تمام مشکالتی که 
در گذشته برای صدور مجوز وجود داشته االن رفع شده و متقاضی 
می تواند به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیالت ساخت سازه 
اقدام کند و پروانه بهره برداری نیز بدون کمترین گرفتاری برای فرد 
صادر خواهد شد.  * مدیر کل منابع طبیعی استان : آماده تخصیص 

اراضی با حداقل محدودیت هستیم ... مشروح در صفحه ۵

کشتگلخانهای
نسخهتوسعهکشاورزیاستان

در  میزگرد تخصصی توسعه کشت گلخانه ای خراسان جنوبی عنوان شد :

موکب امام جعفر صادق )ع( مکانی برای عاشقی

چراغ روشن اربعین
عطر محرم که از سمت کربال این بهشت زمین وزیدن می گیرد، شهر لباس عزای 
حسین بر تن می کند، فرقی نمی کند کوچک باشی یا بزرگ، زن باشی یا مرد؛ 
هر کسی گوشه ای از کار را می گیرد؛ یکی با پذیرایی از دلسوختگان اباعبدا... 
الحسین)ع( در ایستگاه های صلواتی می آید تا با بر کشتی نجات حسین)ع( سوار 
شود که حسین)ع( هم راه است و هم راهنما و دیگری در تدارک برگزاری مراسم 
اربعین حضرت سیدالشهدا کمر همت می بندد تا دل را به ضریح مهر و اجابت موالی 
خوبی ها و امام عاشورا گره بزند. این روزها موکب های اربعین کم کم مهیای رفتن 
می شوند تا برای زائران دشت کربال سفره پذیرایی بگسترانند؛ موکب پذیرایی اربعین 
امام جعفر صادق)ع( سجاد شهر بیرجند یکی از آن هاست که امسال برای اولین بار 

کمر همت بسته و مهیای سفر شده اند. مشروح در صفحه ۳

 

صفحه   6

صفحه   6

 

 

رسیدن به تفاهم در جریان 
اصولگرا خیلی دور نیست

محسن کوهکن :

صفحه   6

تکنوکرات های اصولگرا
 حامی ناطق هستند

صادق زیباکالم :

ایران یا عادی رفتار کندیا  شاهد 
فروپاشی  اقتصادش   باشد

پمپئو :

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری عزیز و خواهری دلسوز 

مرحومه حاجیه نرگس جابری مفرد
 جلسه یادبودی فردا دوشنبه ۹۸/۷/22 از ساعت 1۵/۳۰ الی 1۶/۳۰ در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی
 در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد، ورزگانی، ضیائی، پارسی و سایر بستگان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر تولیدی خود به تعدادی نیروی 
برق کار، تاسیساتی، جوشکار، تراشکار و کارگر ساده 

نیازمند است. متقاضیان می توانند
 با شماره 09151633249 تماس حاصل فرمایند.

جنابآقایعلیرضاتابشرئیسمحترمبنیادمسکنانقالباسالمیکشور
جنابآقایعلیاصغرآسمانیمقدم

مدیرکلمحترمبنیادمسکنانقالباسالمیخراسانجنوبی
جنابآقایمحمدفرهادیمدیرکلمحترمدفترامورفنیاستانداریخراسانجنوبی

جنابآقایغالمرضاشهریاری
مدیرکلمحترمثبتاسنادوامالکخراسانجنوبیوهیئتهمراه
جنابآقایعلیناصریفرماندارمحترمشهرستانبیرجند

حضور سبز و پر برکت تان در روز ملی روستا و عشایرکه با 
افتتاح طرح هادی روستای محمودآباد همزمان شد 

همواره در خاطر مردم این روستا پایدار می ماند، دعای خیر اهالی محمودآباد بدرقه راهتان باد.
دهیاریوشورایاسالمیروستایمحمودآباد

هرگز یاد تو از لوح دل و جان نرود

چهارسال  است که نگاه مهربان عزیزترین مان 

شادروان حاجیه سعیده شریفی مود
  را در خیال خویش می جوییم، تا همیشه به یادت خواهیم بود.

 روحش شاد
همسر و فرزندان

جنابآقایمهندسمرویمقدم
مدیرکلمحترماستانداردخراسانجنوبی

استانداردها عالوه بر تجارت سودمند، تعامل راحت مردم با یکدیگر،
گشایش بازارها، حفاظت از محیط زیست ، ایمنی،

امنیت ، سالمت و دستیابی به اطالعات و دانش را به ارمغان می آورند

22مهرماهبهنامروزجهانیاستاندارد 
 نامگذاری شده که توجه به این مقوله، بیانگر توجه به یک مسئله ملی و فراملی است، به گونه ای 
که هر اندازه در مسیر توسعه و پیشرفت استان وتولید خدمات و کاالها به لحاظ کیفی به سمت 

استاندارد حرکت کنیم یقینا موفقیت های بیشتر و بهتری نصیب استان و کشور خواهد شد،
 اینجانب هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همکاران محترم تان تبریک عرض نموده، 

سربلندی و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

فالحی-مجتمعکاشیوسرامیکفرزاد

روابطعمومیسازماننظاممهندسیباصرفهزینههایاندکبرایمقاومسازیساختمان،ازخسارتهایبزرگجلوگیریکنیم
ساختمانخراسانجنوبی

تجدیدآگهی مزایده عمومی    تاریخ: 98/7/21
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معامالت داخلی خود 
به آدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق در نظر دارد از طریق مزایده 
عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پالک 4323 اصلی از بخش 2 شهر 
بیرجند به متراژ 7926/83 مترمربع با کاربری مسکونی و تجاری )طبق ضوابط طرح تفصیلی %40 
همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان( واقع در 
بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با قیمت پایه 
63.885.000.000 )شصت و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون( ریال با شرایط قید شده 
در اسناد مزایده به صورت اقساطی به فروش می رساند. متقاضیان می  توانند قیمت پیشنهادی خود را 
به انضمام ضمانتنامه )2% معادل1.277.700.000ریال( شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت 11 ظهر 
روز یکشنبه 98/08/12 به دفترحقوقی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی واقع در بیرجند - بلوار 
 شهدای عبادی - روبروی پست برق تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است

 به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
*40% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقی طی اقساط 24 ماهه قابل دریافت می باشد.

* هزینه درج آگهی ها و انتقال سند به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* شرایط مندرج در قرارداد واگذاری در سازمان ملی زمین ومسکن عیناً به برنده مزایده منتقل خواهدشد.

* تاریخ بازگشایی پاکات ساعت12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 98/08/12 خواهد بود. 
ضمناً اسناد و دعوتنامه و شرایط شرکت در مزایده از طریق سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
        www.abfa-khj.ir       http://iets.mporg.ir  .و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است

 دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی 

شرکت آب وفاضالب 
خراسان جنوبی 

آگهـی استخـدام
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان تعدادی نیرو با شرایط ذیل استخدام می نماید:

شرایط مدرک تحصیلی

فقط آقا -ترجیحا با سابقه کار
حداکثر سن 2۷ سال

کاردان و یا کارشناس 
بهداشت حرفه ای

 متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
98/07/30 با مراجعه به آدرس خیابان بهشتی- نبش بهشتی6 - ساختمان اردیبهشت - طبقه 
دوم - واحد 202 شرکت مرغ مادر جنوب خراسان و یا وب سایت www.mmkj.ir نسبت به 

تکمیل فرم ثبت نام اقدام و به همراه رزومه کاری به ایمیل Info@mmkj.ir ارسال نمایند.
 همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ۳2۳2۰1۰4 - ۰۵۶ و ۰۹1۵1۶۳۷۹۳4 

تماس حاصل نمایند.

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند
برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت 
کیسه 1۰ کیلویی 1۳8/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

انتهای مدرس، تقاطع محالتی، هایپر مارکت برجیس
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

جناب آقای سید احمد علوی
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 

حاج سید محمد علوی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت
 و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

مهـدی و محمـد فدویـان
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)VOIP( راه اندازی سامانه مرکز تلفن دانشگاه بیرجند بر بستر شبکه

صداوسیما-سامانه جدید مرکز تلفن دانشگاه بیرجند ) VOIP ( امکان جابجایی خطوط تلفن را با جابجایی گوشی فراهم کرد. “توال” معاون حوزه فناوری اطالعات دانشگاه بیرجند با بیان 
 اینکه با استفاده از این سامانه، مشکالت جابجایی خطوط تلفن داخلی و همچنین محدودیت تعداد خطوط بر طرف می شود، افزود:  در سامانه جدید امکان تماس تلفنی از خارج دانشگاه 

با سر شماره چهار رقمی 3102 امکان پذیر است و با شماره گیری شماره های داخلی در ادامه این سر شماره می توان ارتباط مستقیم با تمامی شماره های داخلی دانشگاه برقرار کرد.

بازگشت به خود 
*هرم پور

استان،  از صفحات مجازی  یکی  پیش  مدتی 
سؤال جالبی را به اشتراک گذاشته بود. مخاطبان 
هم پاسخ های جالبی را ذیل این سؤال نوشته 
بودند. سؤال این بود: »فکر می کنید بیرجند چه 
چیزی کم دارد؟« جواب ها فراوان بود و همانطور 
که پیش بینی می شد، منطبق بر سلیقه ها و 
بیرجندی ها به سلیقه  افراد.  عالیق شخصی 
خودشان، دانشجویان غیربومی به سلیقه خود،  
غیر بیرجندی های مقیم به سلیقه خودشان، 
و  سلیقه خودشان  به  میهماِن شهر  کارمندان 
خالصه هر کسی به همان سلیقه و از منظر 
فکری خودش پاسخی داده بود. حتی هموطنی 
که شاید برای یکبار هم بیرجند را دیده یا از آن 
گذر کرده بود، خودش را متقاعد کرده بود تا به 
اندازه همان چند ساعت حضورش، اعالم نظری 
کند! سؤال، با مزه بود و جواب ها هم بامزه تر؛ 
گاهی  ترش،  گاهی  شور،  گاهی  تلخ،  گاهی 
شیرین و گاهی هم َگس یا ملس!  به پاسخ ها که 
نگاه می کردم، هر کدامشان تحلیلی داشتند و به 
 جواب های برخی از افرادی که آنها را می شناختم

و می دانستم در حوزه خاصی مشغول فعالیت و 
خدمت هستند بیشتر تأمل می کردم، متوجه می 
شدم چهار عنصر »دلسوزی و دغدغه مندی«، 
کمی  بیرجند،  برای  دلبستگی«  و  »احترام 
»نگرانی« از آنچه هست و مقداری »ناامیدی« 
است.  نمایان  آنها  در  بیشتر   ، آینده  به  نسبت 
دلسوزی و دغدغه مندی و احترام برای هر کدام 
از ما قابل درک و پذیرش است و قطعاً موضوعی 
قابل تحسین و تقدیر هم هست، اما چرا نگرانی و 
چرا ناامیدی؟؟ چه اتفاقی در استان در این سال ها 
روی داده که دو عنصر نگرانی و ناامیدی را بیشتر 
از سایر مؤلفه های ذهنی و عملی شهروندان مثل 
همزیستی پویا، تالش و کار حرفه ای، سرمایه 
گذاری، حضور فعال در عرصه تولید، نگاه تعاملی 
نسبت به آینده و امید به اوضاع بهتر، برجسته کرده 
 است؟! پاسخ به این سؤال، نبش قبر مرده ایست

که کاویدن و جستجو کردنش، حامل اتفاق خاص 
و رهجویی از آن، منشأ اثر متفاوتی نسبت به امروز 
و دیروزمان نخواهد بود؛ کما اینکه آنچه نباید می 
شد، شده و قسمت زیادی از آنچه باید در این 
سال ها می شد، هنوز نشده است! اما ده خصلت 
مهم و ویژگی اساسی در  جامعه شهری مرکز 
استان ما وجود دارد که شاید مهم ترین دالیل 
داشته ها و نداشته های دیروز و امروز و احتمااًل 
فردای ما باشد. ویژگی هایی که وقتی در تراز 
مردم است، به  نوعی مشکل آفرین است و وقتی 
به تراز مدیران منتخب یا منتصب همین مردم هم 
می رسد، باز به نوعی دیگر مشکل آفرین است. 
اول؛ ما آن طور که باید و شاید پشت سر هم نمی 
ایستیم و از همدیگر حمایت نمی کنیم، خصیصه 
ای که  در هر جای دیگر ایران، به شدت پررنگ 
است. دوم؛ زود رنجیم، به گونه ای که گاهی ما 
را به غرور کاذب فکری و یا استبداد پنهان ذهنی 
هم سوق می دهد. سوم؛ زود به همه حرف ها و 
عمل ها اعتماد می کنیم و برای موضع گیری 
ها و اعالم نظر در خصوص افراد یا عملکردها 
صبور نیستیم. چهارم؛ اولویت سنجی در زندگی 
ما یا جایگاهی ندارد و یا بسیار متنّزل است، گاهی 
به مسائلی در شهر و استان اولویت می دهیم که 
واقعاً اولویت نیستند و گاهی به آنچه اهمیت و 
اولویت دارد، چه در تصمیم ها و چه در عمل، هیچ 
بهایی نمی دهیم. پنجم؛ با همه چیز از منظر صفر 
و صدی برخورد می کنیم و عموماً هم احساسی 
و عاطفی. از این ویژگی متأسفانه برخی از فرصت 
طلبان غیردلسوز چه در فضاهای سیاسی و چه در 
فضاهای اجتماعی، نهایت استفاده و سوء استفاده 
را می برند. ششم؛ به همه چیز انتقاد داریم، آن 
هم گاهی انتقادهای منطقی و خوب و مستند، اما 
اهل خطر نیستیم و برای بهبود وضع، حاضر به 
حضور در صحنه و عملی کردن وجهی از انتقادها 
که خودمان مطرح کرده ایم نیستیم. هفتم؛ در 
درون به خودمان اعتماد نداریم و مرغ همسایه را 
در اغلب اوقات، غازِ خوش بر و رویی می بینیم که 
نماد همه خوبی هاست، اگر دهها صنعت مولد در 
استان و حومه شهر باشد و از قضا در حال احتضار، 
حاضر به سرمایه گذاری های اندک نیستیم ولی 
برای یک فراخوان واحد صنعتی در استانی مجاور 
سر و دست می شکنیم و هزاران هزار سهم را 
به امید می خریم. هشتم؛ فاصله شعارها تا عمل 
هایمان فاصله زمین تا آسمان آرزوهایمان است. 
را  بومی  مدیر  اما  بومی می دهیم  مدیر  شعار 
زیر پایمان لِه و مدیر غیر بومی را روی سرمان 
حلوا حلوا می کنیم، بدون توجه به مؤلفه های 
به  را  استان  پنهان  های  کاری  کم  مدیریتی، 
غیربومی بودن مدیران ربط می دهیم و نظرها 
و عملکردهای مثبت مدیران غیربومی را زیرپای 
تعصبات بومی و غیربومی می گذاریم،  از توسعه 

حرف می زنیم... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

داور،یاور،سام و نما
بازوهای ناشناخته بهبود کسب و کار در استان

محمودآبادی- مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار 
با چهار سامانه ی داور،یاور،سام و نما در استان به کمک تولید 
کنندگان آمده است اما هنوز آنچنان که باید و شاید دست 
تولید کنندگان و کاسبان را نگرفته است.برای اینکه رشد 
اقتصادی در اقتصاد محقق شود چند راه داریم اول، دولت 
سرمایه گذاری کند،دوم بهره وری را ارتقا دهیم و سوم 
مشارکت بخش سرمایه گذاری خصوصی را جذب کنیم.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی  خراسان جنوبی در گفت 
و گو با آوا این سه مولفه را برای ارتقای اقتصاد مهم اعالم 
کرده و می گوید: ار سوی دیگر ارتقای بهره وری در دراز 
مدت پاسخ می دهد. عالوه بر این ها باید در حوزه فرهنگی 
نیز کار کنیم.»عیسی جعفری گیو« به این موضوع نیز 
اذعان دارد که دولت در این سال ها با مضیقه ی مالی 
مواجه است ،الزام به عدم حضور دولت در تصدی گری 
ها ،کمبود منابع دولتی و . . . باعث شده برای ایجاد اشتغال 
به سمت بخش خصوصی برویم،بر این اساس باید شرایط 
و بستر های مناسب برای این بخش را فراهم کنیم که 
یکی از الزامات آن بهبود فضای کسب و کار است.وی 
می افزاید: برای بهبود فضای کسب و کار چند بخش باید 
مشخص شود،که اولین بخش آن اصالح قوانین و مقررات 
است،تسهیل در صدور مجوز های کسب و کار ،اصالح 
رویه ها و فرایند های کاهش هزینه های صدور مجوز 
،شفاف سازی در حوزه صدور اصالح نظام مجوز دهی 
کشور ،تامین زیرساخت هاو .. بخشی از اقداماتی است که 
بایدانجام شود.وی درباره اصالح قوانین و مقررات توضیح 

می دهد: دولت موظف است زیرساخت های الزم را در 
اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. همان طور که می دانید 
وضع کسب و کار کشور ها توسط بانک جهانی پایش می 
شود و گزارش های این بانک مبنای تصمیم گیری سرمایه 
گذاران می شود.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
خراسان جنوبی با اشاره به ماده 70 قانون برنامه ی پنجم 
و ماده 22 برنامه ی ششم که در آن تاکید شده دولت 
باید اقداماتی انجام دهد که رتبه ی کشور هر سال 10 پله 
بهبود پیدا کند.ادامه می دهد: بخش خصوصی به ویژه اتاق 
بازرگانی ،صنعت و معدن و جهادکشاورزی استان مکلف 

شدند وضع کسب و کار استان را پایش و گزارش کنند.

ماموریت برای اصالح قوانین 
جعفری ادامه می دهد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز مکلف 
شده که به بهبود فضای کسب و کار کمک کند، در 
زمان حاضر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی که برای هر 
فصل سال منتشر می شود نمره ی خراسان جنوبی بین 
5 و 6 از 10 است که در مقایسه با استان های مشابه در 
وضع نسبتا تعادلی هستیم اما تا حد مطلوب فاصله زیادی 
داریم. وی با اشاره به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کشور و الزام بهبود فضای کسب و کار کشور 
و برای تحقق اهداف مورد نظر در ماده 22 برنامه ششم 
توسعه اعالم می کند: مرکز ملی پایش و بهبود فضای 
کسب و کار کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل و 
ماموریت دارد نظام مجوزدهی کشور را اصالح و بهبود 

ببخشد. وی تصریح می کند: در این راستا سامانه های 
داور، یاور،سام و نما ایجاد شده است که به کمک سرمایه 
گذاران آمده تا مشکالت آنها را در هر بخش رفع کند.

سامانه داور
امکان  سامانه  این  گوید:  می  داور  سامانه  درباره  وی 
شکایت  به  رسیدگی  و  ،پیگیری  انعکاس  دریافت، 
فراهم  را  کار  و  کسب  مجوزهای  متقاضیان   های 
می کند. به این ترتیب افراد اگر با مشکل در فرایند صدور 
مجوز  مواجه شوند می توانند شکایت خود را در سامانه 
ثبت کنند و باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار حداکثر 
ظرف 7 روز کاری باید به شکایت فعال اقتصادی پاسخ 
دهد. جعفری اضافه می کند: حتی فعال اقتصادی می 
تواند انتخاب کند چه کسی پاسخش را بدهد، اگر تا سه بار 
شکایت راثبت کرد و دستگاه اجرایی پاسخ ندهد شکایت به 
شورای ملی رقابت می رود و از آن جا با او تماس می گیرند.

سامانه یاور
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی درباره سامانه دوم که یاور 
نام دارد می افزاید: این سامانه در واقع میز مشاوره کسب و 
کار است، کارشناسان و مشاوران متعهد و با تجربه در حوزه 
 های  گوناگون مالیاتی ،گمرکی،بازار های مالی و پولی ،

سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سایر حوزه های مرتبط 
با کسب و کار در قالب سامانه یک پارچه با ارائه مشاوره 
و پاسخگویی شفاف و رایگان به ذی نفعان آنها را در راه 
اندازی کسب و کار مناسب راهنمایی می کنند. وی ادامه 
می دهد: با راه اندازی این سامانه تمامی فعاالن اقتصادی 
استان که در خصوص رویه ها، فرایندها و قوانین و مقررات 
 مرتبط در صدور مجوز پرسش یا ابهامی داشته باشند 
می توانند از طریق این سامانه با کارشناسان ذی ربط ارتباط 

برقرار کنند و پاسخ به موقع و به هنگام دریافت کنند.

سامانه  نما  
وی درباره این سامانه نیز می گوید: این سامانه نقشه مجوز 
های کشور است یعنی نشان می دهد اول برای دریافت هر 
مجوزی چه شرایطی الزم است؟ چند روزه ؟ با چه هزینه 
ای ؟ با چه مدارکی؟ مدت زمان استعالم ها؟ و . . . که خود 

نقش مهمی در کاهش هدر رفت زمان و انرژی مخاطبان 
دارد. وی با اشاره به اینکه این سامانه از نگاه برنامه ریزی به 
سیاست گذار اعالم می کند ارتباط دستگاه های اجرایی به 
یکدیگر برای صدور مجوزهای کسب و کار چگونه است 
ادامه می دهد: عالوه بر این مجوز های پیش نیاز و رابطه 
فرایندی صدور آنها نیز مشخص می شود تا اطالعات 

متقارن و شفاف ایجاد شود.

سامانه  سام
نظارت  هدف  با  کشور  های  مجوز  رسانی  »اطالع 
و  تسهیل صدور مجوزهای کسب  و  زدایی  مقررات 
این  این مجوز ها«  فرایند  بندی وضع  زمان  بر  کار 
تعریفی است که نیاز به دریافت آخرین اطالعات دارد 
بنابراین سامانه سام طراحی شده تا آخرین اطالعات 
را  در خصوص وضع صدور مجوزهای کسب و کار 
به عموم مردم و کسب و کارهای متقاضی دریافت 
مجوز از طریق وبسایت پیامک یا اپلیکیشن ارائه دهد. 
جعفری با این توضیح می افزاید: در قوانین کسب و کار 
مواردی داریم که با برخی دیگر از قوانین هم پوشانی 
دارند و برخی قوانین مغایر موارد دیگر است به همین 
دلیل این سامانه فضای مقررات را پایش، قوانین را 
بررسی و قوانین مزاحم را احصا و به مرجع تصمیم 
گیری ارسال می کند. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان جنوبی در پاسخ به اینکه تاکنون چند نفر به 
این سامانه ها مراجعه کرده اند تعداد را بسیار اندک 
اعالم می کند و می گوید: فعاالن اقتصادی فکر می 
کنند اگر حضوری مراجعه کنند زودتر به نتیجه می 
رسند ما تالش کردیم رویه هایی که باعث وقت گیری 
و اذیت آنها می شود را حذف کنیم. وی توصیه می 
کند: فعاالن اقتصادی به این سامانه ها اعتماد کنند تا 
قوانین مخل سرمایه گذاری نیز به خوبی شناسایی و 
در رفع مشکالت و رشد اقتصادی به آنها کمک شود. 
به نظر می رسد در راه اندازی این سامانه ها اهتمام 
ویژه ای شده اما در معرفی و فرهنگ سازی استفاده از 
آن تالش آنچنانی نشده است، چرا که بعد از یکسال 
راه اندازی هنوز فعاالن اقتصادی نه شناخت کافی و نه 

اعتماد الزم را به این سامانه ها پیدا نکرده اند!!!

نت
نتر

 : ای
س

عک

)...ادامه سرمقاله( اما عملکرد ضد توسعه ای داریم، 
اما  زنیم  می  حرف  پیشرفت  های  شاخصه  از 
زیر طناب دار برای اعدام محترمانه مؤلفه های 
پیشرفت استان کف می زنیم، نامزد انتخاباتی را 
برای ورود به صحنه تشویق و امیدوار می کنیم و 
در همان بحبوحه کارزار که مال و وقت و گاهی 
حتی آبرویش را کف دست گذاشته، به آسانی و 
بی هیچ ماللی رهایش می کنیم. خیلی ها را 
برای همراهی در کاری در استان یا شهر در مسیر 
ناهموار، همراهمان می کنیم و بعد راهنمای چپ 
و راست می زنیم و کم کم فاصله می گیریم و 
یکدفعه ای از نظرها پنهان می شویم!! نهم؛ مطالبه 
گری را با هیاهو، مطالبه گری را با مطرح شدن 
 هدفمند چند شعار سطحی از سوی مطالبه گر 
نماها در بعضی پروژه های از پیش تعریف شده، 
مطالبه گری در استان و شهرستان و آن هم در 
صفحات و کانال هایی با ادعای مطالبه گری را 
با دست به یقه کردن عمدی ما  با بعضی مدیران  
و مسئوالن و حوزه ها اشتباه می گیریم، وقتی به 
همین دالیل، مطالبه گری هایمان به  جایی نمی 
رسد نا امید می شویم. دهم؛ به خبرها و رویدادها 
و اتفاق های استان و شهرمان خیلی بی تفاوتیم، 
یاد نگرفته ایم و به ما یاد نداده اند رویدادها را کنار 
هم بگذاریم و روندها و فرآیندهای مرتبط با آنها 
را پیدا کنیم و به نتیجه برسیم، پیچیدگی هایشان 
را ببینیم و آینده را حدس بزنیم، لذا زود تحت 
تأثیر موج های رسانه ای قرار می گیریم، خوب 
تصمیم نمی گیریم، احساسی و مقطعی نه عمیق 
و راهبردی تصمیم می گیریم و در مواردی هم 
اشتباه می کنیم، آن هم اشتباهاتی که طرف مقابل 
می خواهد و جبرانش سخت و گاهی به اندازه 
یک نسل، زمان می برد. با چنین ویژگی هایی 
آیا می توانیم در سرنوشت فردای خودمان اثرگذار 
باشیم؟ قطعاً نه! ما وقتی می توانیم این اثرگذاری 
را داشته باشیم که در کنار پیدا کردن راهکار برای 
این  ویژگی ها،  به مؤلفه های مثبت خودمان مثل 
سختکوشی، خوش فکری، هم نوع دوستی، وطن 
دوستی، وحدت و یکرنگی، آرمان گرایی و همان 
دغدغه مندی و دلسوزی همیشگی برای آبادانی 
شهر و استانمان بیشتر توجه کنیم. ظاهراً ما باید 
به »خودِ خودمان« بازگشتی دوباره داشته باشیم.  

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 
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آگهی دعوت سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص(
شماره ثبت: ۷۳۹    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۴۹۲

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت رایانه بیرجند که بنا 
به آگهی قبلی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ برگزار گردیده که به دلیل عدم حد نصاب قانونی 
رسمیت نیافت لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ با دستور 
جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان و همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ با دستور جلسه افزایش سرمایه شرکت در محل شرکت 
واقع در بیرجند - بلوار غفاری - نبش خیابان فرهنگ - ساختمان مرکز کامپیوتر فرهنگ 

طبقه اول و کدپستی ۹۷۱۷۹۱۴۶۷۸ تشکیل می گردد شرکت نمایند.
هیئت مدیره شرکت رایانه بیرجند

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت ۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۴۴۲۷ به استناد صورتجلسه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهدی راستین به شماره ملی ۰۸۸۸۹۶۱5۲۹ به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - پس از 
قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )623631(

جنوب  مادر  مرغ  تولیدی  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت ۲۲۷  شماره  به  خاص(  )سهامی  خراسان 
۱۰۳۶۰۰۱۰5۸۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۸/۰5/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آدرس شرکت از 
 آدرس قبلی به آدرس : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
 بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله بهشتی ، خیابان شهید بهشتی ،
بن بست شهید بهشتی ۶ ، پالک ۱۲ ، ساختمان اردیبهشت ، 
طبقه دوم ، واحد۲۰۲ با کدپستی ۹۷۱۳۹۱۳۴۳۲تغییر 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 )623632(

چهار  بهار  باران  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 5۸۴۷  شماره  به  خاص(  )سهامی  ستون 
۱۴۰۰۷۸5۲۷۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - خانم ها سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی۰۸۸۹۰۸۱۳۷۹ 
و زهرا محمدی به شماره ملی۰۶۴۰۱۸۹۹5۴و زهرا مرتضی پور 
قاین به شماره ملی ۰۸۸۰۲5۲۷۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای رضا گنجی 
زاده به شماره ملی ۰۸5۹۹۰۰۶5۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
کامبیز کرباسچی به شماره ملی ۰۶5۱۷۸۴۷۳5 به عنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )624932(

تاسیس شرکت خدمات و تشریفات شباهنگ کویر خاوران )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ به شماره ثبت ۶۰۶5 به شناسه 
ملی ۱۴۰۰۸۶۶5۰۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: هماهنگی های الزم جهت انجام کلیه خدمات و تشریفات مجالس و مراسم شامل هماهنگی جهت برگزاری مراسم افتتاحیه 
برندها، برگزاری مراسم معرفی محصوالت شرکت ها، برگزاری مراسم ارگان ها و نهادهای دولتی، معرفی و تامین نیروی خدماتی برای 
مراسم ها، هماهنگی جهت برگزاری مراسم های عروسی و تامین گروه های فیلم برداری و صدابرداری و مزون و سایر تدارکات عروسی 
از مراکز مجاز ، خدمات برگزاری مراسم جشن تولد ، هماهنگی الزم جهت برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای مختلف 
جهت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و خدمات جشن ها و جلسات ترحیم ، هماهنگی و تهیه اقالم و کاالهای 
مورد نیاز و انعقاد قرارداد با مراکز مجاز سالن ها، تاالرها، آتلیه ها و مزون ها و انجام کلیه امورات مرتبط با موضوع فعالیت )پس از اخذ 
 مجوزهای الزم( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، کوچه ۷تیر۱۱]پاسداران 5۸[ ، بلوار پاسداران ،

 پالک ۷۲ ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی کدپستی ۹۷۱۷۷۳5۷۹۶ 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 ۳۱-۷۷/۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهدا با کد ۱۷۸۳ پرداخت گردیده است. اعضای

هیئت مدیره: خانم حمیده حدادی به شماره ملی ۰۶5۱۹۳۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال، آقای محمدرضا حدادی به شماره ملی ۰۶5۲۰۷۶۲۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم طاهره ذاکری 
به شماره ملی ۰۶5۲۰۹۱۶۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم حمیده 
حدادی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان آقای ایمان الهی به شماره ملی 
۰۶5۱۹۸۲5۳۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای احمدعلی الهی به شماره ملی ۰۸۸۸۹۸۱5۸۹ 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 )624931(

تاسیس شرکت ایزد سازه نوین بیرجند )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱5 به شماره ثبت ۶۰۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۷۳۲5۷ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات 
طراحی و محاسبه و نظارت و اجرا و ارائه کلیه خدمات ساخت و ساز ابنیه وفاضالب وکلیه پروژه های عمرانی اعم از انواع ساختمانی ، 
نقشه برداری، پل سازی ، سدسازی، راهسازی، اسکله سازه های دریایی ، آب وفاضالب ، احداث کلیه کانالهای آب وفاضالب ، اماکن 
عمومی وخصوصی و انجام کلیه پروژه های تاسیساتی اعم از تاسیسات سازه الکتریکی ، مکانیکی ، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی 
و حقوقی ، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و بین المللی در رابطه با 
موضوع شرکت. اخذ اعتبارات و تسهیالت مالی و دریافت وام به صورت ریالی و ارزی از موسسات مالی و بانکی . واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز دررابطه با موضوع و انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع. 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، 
سجادشهر ، کوچه حجاب ۷]سجاد ۳5[ ، خیابان حجاب ، پالک ۱۹ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۸۹۶۳۱۳۳ 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 ۷۹۴۷۳5۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد بانک تجارت شعبه معلم با کد ۴۷۳5 پرداخت گردیده 
است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا ایزدپناه کالته بجدی به شماره ملی ۰۶۴۰5۸۸۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال، خانم حوا ایزدپناه به شماره ملی ۰۶5۰5۶5۸۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم فاطمه حسینی نژاد به شماره 
ملی ۰۶5۱۶۹۷۴۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ، براوت ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای فاطمه حسینی نژاد )مدیرعامل( شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه . بازرسان: 
خانم معصومه کارگر به شماره ملی ۰۶5۰۸۰۸۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محمدرضا حسین زاده 
به شماره ملی ۰۶5۱۹۸۹۷5۲ 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 )623623(

00:10 رویدادهای ورزشی- بازپخش
00:30 قرارگاه بی قرار

01:10 مستند دعوت
01:40 فیلم تلویزیونی فراموشی

03:15 مستند دانش ژرفا
04:15 اذان صبح به افق بیرجند

04:27 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:30 سخنرانی
06:00 دعای عهد

06:15 رو به آبادی
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی- بازپخش

09:15 مدرسه عشق
09:38 ابومنتظر

09:58 سیمای سالمت
11:00 خبر استان

11:19 اذان ظهر به افق بیرجند

11:47 شاهدان
12:10 روباه و خروس
12:30 خسته نباشید

13:10 شب های زعفرونی - بازپخش
فراموشی-   تلویزیونی  فیلم   14:27

بازپخش
16:00 خبر استان

16:35 بازتاب-بازپخش
17:21  اذان مغرب به افق بیرجند
17:40 سیمای سالمت-بازپخش

18:40 کوله پشتی
19:20 صدفرسخ- بازپخش

20:00 خبر استان
21:00 شب های زعفرونی-زنده

22:17 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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پیام شما

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

یکشنبه *21مهر 1398 * شماره 4469

ساخت دستگاه نگهداری و حمل داروهای خاص توسط یک دانش آموز

 صدا وسیما-به همت دانش  آموز نهبندانی و با حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری  استان، دستگاه نگهدارنده و حمل داروهای خاص ساخته شد. علی عباسی دانش آموز پایه نهم گفت: این دستگاه 
شرایط محیطی را برای انتقال اعضای قطع شده بدن و داروهای خاص که نیاز به شرایط منحصربه فردی برای انتقال به بیمارستان دارند، فراهم می کند. دانش آموز مبتکر نهبندانی هزینه ساخت این دستگاه 
را یک میلیون و 200 هزار تومان اعالم و گفت: این دستگاه به خاطر قیمت مناسب و ضروری بودن استفاده آن در آمبوالنس ها و وسایل نقلیه حمل بیمار به عنوان یکی از نیازهای بیمارستان به شمار می رود.

انتشار  ضمن  کنم  می  پیشنهاد  آوا  روزنامه 
انتقادات مردم از دستگاه ها مرجع شکایت از 
برخی دستگاه ها که می گویند ما دولتی نیستیم 
 را هم معرفی کنید به دستگاهی مراجعه کرده ایم
و گالیه از این که با سیاست هایش مردم را بدبخت 
استانداری  رویم  می  گوییم  می  آنوقت  کرده 
شکایت می کنیم می گویند بفرمائید ما اصال زیر 
 نظر دولت نیستیم ومستقلیم برای این دستگاه ها

باید کجا شکایت نوشت؟
ارسالی به تلگرام آوا
مطلب قتل زنجیره ای کاج ها واقعا جالب بود 
خوب حتما که نباید اره بردارند یک درخت رو 
قطع کنن با آب ندادن و آهک ریختن و خیلی 
کارهای دیگه هم می شه درخت رو خشکوند 
وبعد هم به بهانه خشک شدن قطعش کرد اگر 
قبول داریم که درخت هم یک موجود زنده است 
یک عضو از این آفرینش است برای ما انسان ها 
خدمت می کند چرا همه فقط تماشاگرند کسانی 
که درختان شهر را خشک کردند و بعدش قطع 
کمتر از قتل انجام داده اند؟ در حالی که وقتی یک 
انسان به قتل می رسد یک فرد در یک زمان از 
دنیا می رود ولی یک درخت آینده و آینده گان و 
محیط زیست نسل های آینده را هم به چالش 
می کشاند آقای دادستان آقای شورای شهر آقای 
نماینده آقای شهردار اگر روزی ژست انسان های 
حامی محیط زیست در شما گل کرد و خواستید  
حمایت کنید بدانید بی توجهی به این موضوع 
در کارنامه های شما ثبت خواهد بود و اول باید 
پاسخگوی آیندگان باشید که چرا وقتی کاری از 

دستان برمی آمد سکوت کردید.
ارسالی به تلگرام آوا

راه آهن که سال ۹2 اختراع نشد چرا در دولت 
مورد تایید بزرگان این استان راه آهن را برای 
مردم این استان که بیشترین رای را به رئیس 
جمهور گذشته دادند کشیده نشد ؟ آیا احداث 

کارخانه و زیرساختی انجام نشد؟
۹15...384
رئیس ستاد انتخابات کشور چند وقت پیش تو 
بیرجند صحبت قشنگی کردن و گفتن تا بعد از 
انتخابات دست به تقسیمات کشوری نمی زنند 
تا خیال همه اونهایی که نقشه کشیده بودن از 
طریق وعده های الکی الحاق یا جدا شدن یک 
شهر یا بخش از این شهرستان به اون شهرستان 
و استان راحت بشه و جرات دادن این وعده ها 
راا هم نکنن اما من یه سوال دارم تقریبا 5 ماه 
دیگه انتخاباته و کامال مشخصه دیگه از االن هر 
نماینده ای داره برای چی کار می کنه برای مردم 
یا برای انتخابات آقای رئیس انتخابات کشور می 
تونست به مسئوالنش هم دستور بده دیگه تو 
این چند ماه باقی مونده با نماینده هایی که قراره 
کاندیدا باشن تو دور بعد همش دهگردشی و جلسه 
ارتباط با مردم و پرسش و پاسخ نذاره اجازه بده که 
مردم مطمئن باشن دولت و مجری انتخابات بی 
طرفه و با نماینده های فعلی به دلیل قدرتشون 
در استیضاح وزرا عقد اخوتی نبستن از نظر مردم 
دولت مستقل و معتدل دولتیه که مسیر استفاده از 
جایگاه و امکانات دولتی را برای نماینده هایی که 
قصد کاندیدا شدن در دور بعد رو هم دارند ببندد 
از نماینده ولی فقیه هم انتظار ویژه داریم که حق 
الناس را به مدیران و فرمانداران و برخی نمایندگان 
گوشزد کند که خدای نکرده این همراهی ها 
جایی در جابه جایی آرای مردم اثر گذار نباشد چرا 
که جامعه باید مستقل از بازی های روانی زمان 
انتخابات بتواند با منطق نماینده اصلح را انتخاب و 
به مجلس بفرستد حتی مسئوالن عالی استان مثل 
استاندار و نماینده ولی فقیه و مدیران ارشد باید در 
سخنرانی هاشون هم دقت کنند که خدای ناکرده 

حمایت از کاندیدای خاصی نباشد. 
ارسالی به تلگرام آوا
مسئول محترم روزنامه آوا گفته بودین روزهای 
شنبه تو صفحه سیاسی هر  شماره به عملکرد 
یک نماینده مجلس از دور اول تا االن می پردازین 
تا مردم با توانمندی ها و اختیارات نمایندگان آشنا 
بشن و بهتر بتونن تصمیم بگیرن مطلب  مرحوم 
حائری زاده رو زدین و دیگه ادامه ندادین خدای 
نکرده تهدید و جسارتا تطمیعی که در کار نبوده 
 که این روند متوقف شد چون آزادی رسانه ها 
و عدم وابستگی آنها به عنوان یک اصل مهم 

دردموکراسی اهمیت زیادی دارد.
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا : ضمن تشکر از توجه و پیگیری شما شهروند
 محترم مطالب مورد نظر شما به صورت دوره ای

و هر دو هفته یک نوبت شنبه ها منتشر خواهد 
شد و انشا ا...  شنبه هفته آینده با مطلبی از 
دومین نماینده بیرجند این روال ادامه خواهد 
همانطور  رسانه  این  است  بدیهی  داشت. 
 که سابقه بیش از دو دهه فعالیت آن نشان 
می دهد هیچگاه به هیچ سمتی گرایش نداشته 
و تا مادامی که حمایت افکار عمومی و شما 
خوانندگان عزیز را پشتوانه خود دارد به هیچ 

تهدید و صد البته تطمیعی توجه نخواهد کرد.

مسئوالن  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
حوزه ترافیک شهرداری و راهنمایی و رانندگی 
بیرجند بررسی کنند که تقاطع خیابان توحید 
با 15خرداد و همچنین تقاطع خیابان توحید با 
محالتی، خطرناک است بنابراین چراغ چشمک 

زن دیگر جواب نمی دهد.
یک شهروند
وضع  در  ماژان  بخش  زنوک  روستای  جاده 
نامطلوبی است و نه  فقط اقدامی برای آسفالت 
آن انجام نمی شود بلکه به طور موقت هم 
مورد مرمت قرار نمی گیرد تا مردم بتوانند به 
سهولت رفت وآمد کنند. فروردین امسال جاده 
تعمیر شد اما حاال با وجود پیگیری های متعدد 

کسی پاسخ گو نیست.
یک شهروند
باسالم خدمت مسئوالن زحمتکش شهرداری 
المان های  شهر که برای نوروز زده شده بعد 
از گذشت هفت ماه از آغاز سال جدید هنوز به 
چشم می خورد در صورتی که می توان آن 
را با المان های زیبا و مناسبتی جایگزین کرد 
خدا روشکر کم مناسبت نداریم ما. نمی گویم 
گذشت  از  بعد  ولی  کنید  عوض  روز  دو  هر 

چندین ماه واقعا برازنده نیست.
 یک شهروند
روستای  وسط  از  بیرجند-فردوس  محور 
تیغاب )بزرگ ترین روستای پسکوه قاین( می 
گذرد در نتیجه تردد دانش آموزان، بیشتر با 
همراهی والدین انجام می شود. عبورناچاری 
دانش آموزان از عرض جاده خسارات جانی و 
نگاری  نامه  با وجود  اما  دارد  به همراه  مالی 
های مکرر چندین ساله اهالی، هنوز هیچ گونه 
اقدامی از سوی مسئوالن برای تامین ایمنی 

تردد دانش آموزان انجام نشده است.
یک شهروند
زمین هایی که شرکت چند منظوره شاهد در 
ضلع غربی خیابان نرجس بیرجند دارد کی قرار 
است واگذار شود چون به  محل پرسه سگ ها 
و همچنین منشاء گرد و خاک تبدیل شده و 
ساکنان اطراف را با مشکل مواجه کرده است.
یک شهروند
تنها درآمد اهالی چرمه سرایان، تولید زعفران 
است و با این که روستا در نزدیکی سد پارسا 
قرار دارد اما باکمبود شدید آب مواجه است. 
این روزها مزارع زعفران از همیشه تشنه تر 

است، مسئوالن چاره ای بیندیشند.
یک شهروند
سفر  توشه  از  خواهیم  می  عزیز  استاندار  از 
آقای جهانگیری برای مرکز استان هم سهمی 
خیلی  اما  است  استان  مرکز  اسم  به  بردارند 
کمبود دارد لطفا به شهرداری هم مساعدت 
کنید تا پروژه هایی که گفته در حد حرف باقی 
نماند و شاهد تحولی که مدتهاست نیست و 

الزم این شهر است،باشیم. انشاء ا...
 یک شهروند
انتظامی  نیروی  در  شاغل  محترم  آقایان 
وسازمان اموال تملیکی کل کشور: آیا می دانید 
که با آتش زدن مواد مخدر مکشوفه وکاالهای 
قاچاق به طورمستقیم چه آسیب جبران ناپذیری 
به الیه ی ازن و افزایش گازهای گلخانه ای 
کره ی زمین وارد می آورید؟ آیا می دانید بر 
شاخه نشسته اید و بن می برید؟ برای محو و 

نابود کردن اموال تدبیری دیگر بیندیشید.
۹10...170

باسالم و خسته نباشید روز ملی روستا وعشایر 
را ازصداوسیمای خراسان جنوبی از تلویزیون 
که به صورت زنده پوشش داده می شد بیننده 
بودیم و سخنان مسئوالن واستاندار جهادی 
ایشان  همگی  دغدغه  شنیدیم  را  دلسوز  و 
شدن  خالی  و  استان  روستاییان  مهاجرت 
روستاها است، من یک جوان روستایی هستم 
متاهل و دارای فرزند مدت سه سال است فاقد 
زمین مسکن تاحتی پرونده برای وام مسکن 
تشکیل دادم ومراجعه کردم به بنیاد مسکن 
مسکن  بنیاد  مدیر  پاسخ  درمیان  شهرستان 
و  شرایط  واجد  و200جوان  من  به  درمیان 
شما  روستای  در  واگذاری  شد  این  متاهل 
نداریم. درصورتی که 20 هکتار درتملک بنیاد 
مسکن است درخواست داریم از آقای استاندار 

تدبیری برای شهرستانها بیندیشید.
۹15...468
دارم   تقاضا  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
های  تاکسی  بر   را  خود  نظارت  مسئوالن 
خطی بیشتر کنند در بعضی خیابان ها اصال 
دارد  وقتی هم وجود  و   ندارد  تاکسی وجود 
هر کدام یک نرخ می گویند  گویا اصال هیچ 
نظارتی بر آنان نیست، تاکی برای مسیرهای 

کوتاه باید دربست بگیریم.؟
۹03...068
با سالم بلوار شهدای عبادی از تقاطع پیامبر 
پیش  سال  چند  مفتح  میدان  تا  اعظم)ص( 
شهرداری برای زیبا سازی بلوار اقدامات خوبی 
انجام داد اما تو این یکی دوسال مغفول مانده و 
وضع خوبی اعم از روشنایی المپ های رنگی 
یا حذف علفهای توی بلوار ندارد طوری که یا 
المپ ها سوخته اند یا مورد دستبرد قرار گرفتند 

لطفا شهرداری در این خصوص اقدام نماید 
۹15...151

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چراغ روشن اربعین
کاری- عطر محرم که از سمت کربال این 
بهشت زمین وزیدن می گیرد، شهر لباس 
عزای حسین بر تن می کند، فرقی نمی 
کند کوچک باشی یا بزرگ، زن باشی یا 
مرد؛ هر کسی گوشه ای از کار را می گیرد؛ 
اباعبدا...  دلسوختگان  از  پذیرایی  با  یکی 
صلواتی  های  ایستگاه  در  الحسین)ع( 
با بر کشتی نجات حسین)ع(  تا  می آید 
سوار شود که حسین)ع( هم راه است و 
هم راهنما و دیگری در تدارک برگزاری 
کمر  سیدالشهدا  حضرت  اربعین  مراسم 
همت می بندد تا دل را به ضریح مهر و 
اجابت موالی خوبی ها و امام عاشورا گره 
اربعین کم  موکب های  روزها  این  بزند. 
کم مهیای رفتن می شوند تا برای زائران 
بگسترانند؛  پذیرایی  سفره  کربال  دشت 
موکب پذیرایی اربعین امام جعفر صادق)ع( 
سجاد شهر بیرجند یکی از آن هاست که 
امسال برای اولین بار خادمان بارگاه دوست 

کمر همت بسته و مهیای سفر شده اند.

حمایت از 178 خانواده 
و توزیع سبد کاال

جعفر  امام  مسجد  امنای  هیئت  مسئول 
شدن  نزدیک  به  اشاره  با  هم  صادق)ع( 
مراسم پیاده روی بزرگ اربعین، از بسیج 
مراسم  این  برپایی  برای  افراد  و  امکانات 
سخن می گوید و یادآور می شود: افراد می 
توانند به نام و یاد شهید و فرد درگذشته خود 
اقالم خوراکی برای میان وعده یا پذیرایی 
موکب اهدا کنند و در ثواب این کار بزرگ 

شریک و سهیم باشند.
»آهنی« فعالیت اعضای مجتمع را منحصر 
 به اربعین حسینی نمی داند و خاطر نشان 
نیکوکاری  مرکز  فعالیت  از  کند:  می 
بد  خانواده  از 178  به حمایت  توان  می 
توزیع سبد  و  بی سرپرست  و  سرپرست 
کاال و کمک هزینه جهیزیه توسط خیران 

اشاره کرد. وی ادامه می دهد: جمع آوری 
کمک ها برای اربعین سال آینده و کمک 
از  را هم جزئی  زدگان  زلزله  و  به سیل 
می  مجتمع  این  همیشگی  های  برنامه 
داند. حجت االسالم سید محمود موسوی 
رستگار هم از اعضای فعال موکب است 
که همه شب بعد از نماز مغرب و عشا با 
سخنان پرشور و مداحی در رسای اهل 
بیت)ع( به ویژه شهدای دشت نینوا و سید 
و ساالر شهیدان امام حسین)ع(، تالش 
می کند چراغ عاشورا و اربعین را روشن 
تا محرم برای همیشه در  نگه می دارد 

تاریخ محرم باقی بماند. 

روشن کردن چراغ اربعین 
سال آینده

موکب  باسابقه  اجرایی  مدیران  از  یکی 
اندازی  راه  و  تاسیس  در  که  استان  های 
موکب پذیرایی اربعین امام جعفر صادق)ع( 
سجادشهر بیرجند نقش موثری داشته است، 
برای  موکب  این  فعال شدن  به  اشاره  با 
هیئت  استقبال  اربعین؛  ایام  در  بار  اولین 
مساجد  پیشکسوتان  و  پیرغالمان  امنا، 

این  اندازی  راه  برای  سجادشهر  محدوده 
موکب  را چشمگیر می داند و جمع آوری 
نقدینگی و عضوگیری برای برپایی هرچه 
باشکوه تر این مراسم معنوی بزرگ را از 
اعالم  موکب  های  پیگیری  ترین   مهم 
می کند. محمدتقی سعیدی برای برگشت 
ازسفر اریعین هم برنامه هایی دارد؛ اینکه 
200 تا 300 خانواده برای روشن نگه داشتن 
چراغ اربعین درسال های آینده به پای ثابت 

برگزاری این مراسم درآیند.
او فعالیت خواهران در این موکب را به نوعی 
شاخص می داند و از همت آنها برای راه 
اندازی کارگاه قالی بافی با دو دار ثابت خبر 
می دهد که با گذشت یک ماه، یکی به 
نیمه رسیده است و بعد از اتمام و فروش،  

صرف پذیرایی از زائران و مهمانان اباعبدا... 
الحسین )ع( در کاظمین می شود.

او از اعزام یک دستگاه اتوبوس به همراه 
در  موکب  استقرار  برای  مسجد  فعاالن 
به  هرچند  دهد؛  می  خبر  هم  کاظمین 
اولیه  مواد  و  امکانات  برخی  وی،  گفته 
شده  انجام  الزم  مقدمات  و  تامین 
مانند ظروف مالمین،  اقالمی  اما  است 
کاسه، کپسول گاز، مواد خوراکی شامل 
های  نیازمندی  از  حبوبات  شکر،  برنج، 
رسانی  خدمات  برای  موکب  ضروری 
بهتر و بیشتر به  زائران  است  به اعتقاد 
وی، فعالیت موکب نفس و خون تازه ای 
در رگ مشتاقان به اباعبدا... الحسین )ع( 
برای  خستگی  احساس  که  است  دوانده 
خادمان حریم یار معنی نذارد و در برگزاری 
همراهی  و  قلوب  اربعین،تألیف  مراسم 
دلهای عاشقان را ارزشمندتر ازهر موضوع 
دیگری می داند چرا که زائران با شرکت 
در این مراسم معنوی، زندگی و آینده خود 
از  را بیمه سیدالشهدا )ع( می کنند. وی 
مرتضوی،  مساجد  رضویه،  علمیه  حوزه 
طالب،  ابی  ابن  علی  توحید، 14معصوم، 

سیدالساجدین،  بقیع،  )ع(،  سیدالشهدا 
لحسین  ا مسجد ، ع( ( م لعلو ا قر با ، یر لغد ا
سجاد  امام  هادی)ع(،  امام  جوادیه)ع(، 
سراب، صدیقه طاهره)س(، امام رضا)ع( به 
عنوان مراکز فرهنگی و مساجدی یاد می 
کند که حمایت مادی و معنوی از فعالیت 
های این موکب داشته اند. سعیدی با بیان 
اینکه قطعا حماسه اربعین امسال متفاوت و 
با حضور شیعیان پررنگ تر برگزار خواهد 
شد، می افزاید: با امکانات و شناخت بهتری 

از موقعیت فعلی حضور پیدا می کنیم. 
اهل  پرچمداران  موکب  اجرایی  مسئول 
های  موکب  کند:  می  نشان  خاطر  بیت 
استان بیشتر در کاظمین مستقر می شوند 
که هم در بخش اسکان، امداد و درمان و 

بهداشت و پذیرایی سنگینی بار به  شکلی 
است که  تراکم و فشردگی در  نوبت ها 
زائران  به  بتوانند  که  باشند  داشته  وجود 
خدمات رسانی کنند. سعیدی با بیان اینکه 
امسال  4 طرح فعال است، ادامه می دهد: 
اول اینکه  موکب ها  با ثبات باشند ودارای 
شناسنامه در زمینه مدیریت و تجهیزات  
شوند. در این زمینه الزم است رسانه های 

استان موشکافانه هم در فضای مجازی  و 
هم واقعی  ورود  پیدا کنند چرا که الزم 
است فرکانس هایی در فضای مجازی در 
طول سال وجود داشته باشند و کارعضو 

گیری و جذب   را انجام دهند.

نقش پررنگ بانوان 
در موکب های امسال

وی نقش خواهران را در اربعین پررنگ 
توصیف می کند و می گوید: 50  درصد 
و  ها  موکب  اقتصادی  های  فعالیت  از 
مسئول  هاست.  خانم  با  منابع   جذب 
با  بیت   اجرایی موکب پرچمداران اهل 
پیاده  در  شهدا  یاد  به  طرح  اینکه  بیان 
روی اربعین و در بین زوار اجرا  می شود، 
خاطر نشان می کند: با این کار هم شادی 
روح  شهدا و هم تعداد زیادی در این کار 
اجرایی  شوند.مسئول  می  شریک  خیر 
موکب پرچمداران اهل بیت  اظهار می 
کند:  43 موکب از استان را ساماندهی 
یا   16 هم  موکب  آخرین  و  کنیم  می 
17  از استان می رود. وی با بیان اینکه  
تمام خادمان که به این سفر معنوی می 
گیرند،  نمی  که  حقوقی  بر  عالوه   آیند، 
پرداخت  شخصا  را  سفرشان  ی   هزینه 
می کنند وی خاطر نشان می کند: حتی  
راننده هایی که می آیند به عشق اباعبدا... 
در  پررنگی  و  موثر  بسیار  نقش  و  است 
راهپیمایی اربعین دارند. به گفته سعیدی 
مردم در خراسان جنوبی عشق و ارادت 
و دلدادگی به امام حسین دارد که زبان 
اجرایی  قاصر است. مسئول  آن  بیان  از 
اظهار  )ع(  بیت  اهل  پرچمداران  موکب 
مانند  هیئت  چند  نماینده  کند:   می 
ها،  گازاری  حسینی  حسینی،  فاطمیه، 
انصارالرضا، ساقدری ها، موکب شهدای 

گمنام درخش در موکب های ما پرچم 
دارند. وی با بیان اینکه چند ایستگاه در 
جاهایی  و  فرمانداری  روبروی  مدرس، 
افزاید:  فقط  ایم، می  فعال کرده  دیگر 
مالک جمع آوری نذروات نیست، حضور 
اربعینی در شهر الزم است  و ایجاد جو 
سعیدی  باشد.  روشن  اربعین  چراغ   تا 
یادآور می شود: جوانانی که اربعین را از 
خودشان می دانند و زیر 30 سال هستند 
شور به  پا می کنند. وی با بیان اینکه 
ادارات می توانند در طول سال صندوقی 
نشان می  بگذارند، خاطر  اربعین   برای 
کند:   این افراد  می توانند ماهانه  مبلغی 
به  را  آن  سال  پایان  در  و  کنند  جمع 

موکب ها و ستاد اربعین هدیه کنند.

حدود 7 سال است که کارگاه 
قالی باقی فعال است

اهل  پرچمداران  موکب  اجرایی  مسئول 
توکل  فرد که  یادآور می شود: هر  بیت 
دارد  می تواند با ایجاد یک کارگاه فرش، 
شود.  دیگران  و  خود  برای  خیر  منشاء 
مسئول کارگاه قالیبافی موکب اربعین هم 
می گوید: حدود هفت سال است که در 
کارگاه های قالی بافی برای عتبات فعالیت 
 می کنم. طاهره سعیدی از عشق به کاری 
می گوید: که حاال هر روز خیلی ها اورا 
در انجام  ان همراهی می کنند  به گفته 
آنقدر  بافندگان  جمعیت  روزها  اوبعضی 
کارهای  به  ای  عده  که  شود  می  زیاد 
دیگر مانند خواندن مشغول  می شوند او 
نه، عشقی  کار که  را  کارگاه  در   فعالیت 
قالی  پود  و  تار  بر  روز  هر  که  داند  می 
شود،  دوست  حرم  فرش  است  قرار  که 
عشق  همین  برکت  به  شود،  می  تنیده 
به  او  دست  بار  ششمین  برای  امسال 
است.  رسیده  ها   مهربانی  امام  ضریح 
برکاتی  جزو  را  کارگاه  در  فعالیت  او 
نصیبش شده  زندگی  در  داند  که   می 
هرچند  خدمتی  را  اش  انگیزه  و  است 
 کوچک به دستگاه سیدالشهدا )ع( اعالم
می کند تا ذخیره آخرتش شود. از تأثیر 
این کار در زندگی می گوید و آرزوهایی 
که برآورده شده است او توصیه می کند؛ 
 اگر فردی عالقه مند به همکاری است 
می تواند با حضور مستمر درکارگاه این 

کار را فرا بگیرد و دست خالی نرود. 

استقبال چشمگیر از موکب  
»بیرقی« مسئول واحد خواهران موکب 
هم استقبال بانوان را برای برپایی اولین 
برای  کاظمین  در  مجتمع  این  موکب 
الحسین  عبدا...  ابا  زائران  از  پذیرایی 
افراد  گوید:  می  و  توصیف  چشمگیر 
ساعت  دو  و  قبل  ساعت  یک  داوطلب 
بعد از اذان مغرب و عشاء از بیست سوم 
جعفر  امام  مسجد  میدان  مقابل  مهر 
تبلیغ  مشغول  دل  و  جان  با  صادق)ع( 

و جمع آوری نذورات هستند.
یکی از بانوان هم که دو هفته است به منظور 
بسته بندی نذورات آمده، حس آرامش این 
کار را غیرقابل توصیف می داند و دل را 
از دور روانه حرم امام خوبی ها می کند تا 
شاید با این اقدام، حضرت سیدالشهدا )ع( 
نگاه لطفی به او کند و دعای خیر ارباب کلید 
سعادت راه زندگی اش باشد. خیلی سخت 
است که امسال »پیرتاج« نمی تواند عازم 
 کوی دوست شود، اما لبخند بر چهره اش 
می نشیند وقتی در کارهای تدارکات و جمع 
آوری نذورات برای زائران حضرت دوست 
مشارکت می کند چراکه خود را به نوعی در 

ثواب زائران حرم یار شریک می داند.

دی
سعی

ا : 
سه

عک

موکب امام جعفر صادق )ع( مکانی برای عشق ورزیدن



موفقیت و انرژی

کنترل خشم

واژه های قدرتمند 

 واژه ها به نظر بسیار کوچک و بی اهمیت می آیند
می  دیگران  روی  العاده  فوق  تاثیری  آنها  اما 
 گذارند. اگر از قدرت واژه ها با مهارت استفاده کنید 
می توانید روی تصمیم گیری های دیگران تاثیر 
بگذارید. با ترفند به کار بردن دلیل کاری، به 

راحتی می توان دیگران را قانع کرد. 
حتی اگر آن دلیل پوچ و واهی باشد. این روش 
به وسیله محققان در یک آزمایش بررسی شد 
 و جواب مثبت گرفت. استفاده از کلماتی مانند
“فقط” و “صرفا” معموال از اثر عبارت های منفی 
روی فرد مقابل کم می کند و احتمال اینکه او 
در برابر حرف هایی که می شنود، مقاومت کند 

بسیار کم می شود.
 اگر برای تایید گفته هایتان از اعداد و آمار استفاده 
کنید، احتمال اینکه مخاطبان تان حرف هایتان را 

باور کند، بسیار افزایش می یابد.

کنترل  خشم هنگام رانندگی 

رانندگی یکی از موارد نشان دهنده شخصیت 
ابعاد  و  کند  مي  اشکار  اجتماع  در  را  انسان 
فرهنگی رشد اجتماعي و میزان نزاکت و عالقه 
وی را نسبت به همنوعانش نشان مي دهد. 
نیاز راننده به داشتن فرهنگ و تجربه باال و 
اطالع کافی از مسایل قانونی، امری ضروری 

براي عکس العمل مناسب است. 
- همیشه کمربند ایمنی خویش را ببندید و قانون 

های رانندگی را رعایت کنید.
-  به هیچ وجه، از موبایل در طول سفر استفاده 
نکنید. موبایل سبب کندی عملکرد مغز حین 

رانندگی مي شود.
-  همواره یک راننده مؤدب و محتاط باشید. از 
 ایجاد شرایطی که به تحریک دیگر رانندگان

 می انجامد جلوگیری کنید.
-  فاصله مناسب و ایمن خویش را با خودرو 
 های دیگر حفظ کنید و با فاصله مجاز پشت 

آن ها حرکت کنید.
هستید سرعت  الین  در  که  صورتی  در   - 
 و راننده ای می خواهد از شما سبقت بگیرد به 

وی اجازه دهید عبور کند.
-  مقابل درب پارکینگ دیگران توقف نکنید.

- پیش از سبقت گرفتن و تغییر مسیر از راهنما 
استفاده کنید.

- زمانی که خسته و خواب آلود و خشمگین و 
مضطرب هستید رانندگی نکنید

- از بوق ماشین درست و به اندازه استفاده کنید. 
- از چراغ زدن پشت خودرو ها پرهیز کنید.

بدون چربی های ضروری، 
مغز خنگ خواهد بود!

برای  اساسی  پارامترهای  از  یکی  مغز  چربی 
با یکدیگر  ارتباط  نورون ها به منظور برقراری 
است. برای حصول اطمینان از بیشینه سرعت 

مکالمه الکتریکی، چربی پوشش دهنده نورون ها 
و آنچه به نام اعصاب می شناسیم، ضروری است. 
افزون بر این، پوشش چربی از این که مغز دچار 
می کند.  حاصل  اطمینان  نمی شود،  سوختگی 
چربی های ضروری در مغز الزم است و کمبود 

آن مشکالتی را برای آن ایجاد می کند.

مواد غذایی مفید برای 
کاهش بیماری قلبی و سرطان

ماهی دوستدار قلب است. مصرف ماهی مانع از 
افزایش کلسترول خون و ابتال به بیماری های 
قلبی خواهد شد. آجیل منبع خوبی از چربی های 

غیر اشباع، ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان 
است و مصرف روزانه و متعادل آن برای بدن 
روغن  مصرف  که  افرادی  بود.  خواهد  مفید 
زیتون در آن ها باالتر است، به همان نسبت 
آمار کم تری از مرگ و میر در اثر بیماری های 

قلبی و سرطان خواهند داشت.

زنجبیل موجب افزایش 
جریان سالم خون می شود

زنجبیل حاوی منیزیم و روی است که موجب 
افزایش جریان سالم خون می شود، در عوض از 
سرد شدن، تب و عرق کردن بیش از اندازه بدن 

جلوگیری می کند. به منظور کاهش درد و التهاب 
همچون آسپرین و ایبوپروفن عمل می کند. برای 
درمان سردرد، چای زنجبیل می تواند مفید باشد.
بعالوه مصرف زنجبیل به از بین رفتن حالت تهوع 
کمک می کند. زنجبیل با مقابله با رسوبات چربی 

به  ایمنی بدن هم کمک می کند.

غذاها بر احساسات 
ما تاثیر دارند

خاصی  احساس  جایگاه  ارگانیک  سیستم  هر 
است، کبد جایگاه عصبانیت، ریه ها محل اندوه و 
غم، قلب جایگاه اثر برای افسردگی و بی خوابی، 

کلیه ها محل اثرترس و طحال و لوزالمعده جایگاه 
نگرانی است. غذا ها تأثیر مستقیمی بر عملکرد هر 
عضو دارند و عالوه بر این بر احساسات ما هم 
تأثیر می گذارد.حذف کردن یا به حداقل رساندن 
می گذارد  تأثیر  کبد  روی  بر  که  موادغذایی 

می تواند به کاهش بروز عصبانیت کمک کند.

اگر از سفید کننده دندان
 استفاده می کنید بخوانید

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

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

کمتر انتخاب کنید.

بیشتر چیزهایی که امروزه برای سالمتی و سبک زندگی ارائه می شوند، برای اثبات ادعای شان پشتوانه 
علمی چندانی ندارند. اکنون برای تان توضیح می دهیم که چرا عادت روزانه حمام کردن، عادت چندان 
درستی نیست. الیه بیرونی پوست از سلول های مرده ای تشکیل شده است که از الیه های زیرین 
محافظت می کند. الیه بیرونی پوست توسط چربی ها یا لیپیدها حفظ می شود که مسئول حفظ رطوبت 
پوست هستند. زمانی که به حمام می روید و پوست تان را می سابید، این الیه چربی را از روی پوست 

تان جدا می کنید. هر چه بیشتر دوش بگیرید، آسیب بیشتری به الیه بیرونی پوست وارد می کنید.
 زیاد حمام کردن مانع رشد باکتری های مفید روی پوست تان می شود. این باکتری های خوب برای 

محافظت از پوست و بدن در برابر عفونت ها الزم هستند.

خوردن صبحانه برای کودکی که آماده رفتن به مهد کودک و مدرسه می شود، بسیار مهم است 
 و مادران عزیز باید به این وعده غذایی اهمیت ویژه ای دهند. مصرف صبحانه به کودکان کمک 
می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند. انرژی و مواد مغذی مصرف شده می تواند باعث افزایش تحرک 
و فعالیت بدنی و در نهایت نشاط در کودکان شود.پنیر و گردو، کره و مربا، تخم مرغ، عدسی، فرنی، شیر 
برنج، حلیم، همراه نان تازه و شیر، صبحانه های مناسبی هستند. استفاده از میوه ها و سبزیجات مثل 

سیب، خیار، گوجه فرنگی، کاهو، سبزی خوردن به افزایش اشتها کمک می کند. 

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

تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانیعادت روزانه حمام کردن، عادت چندان درستی نیست

آیا تا به حال برای شما پیش آمده روزهایی که با افکاری 
مثبت و امیدوارانه سر از بالش بر می دارید تا شب انگیزه 
مثبتی برای کار دارید و نحوه برخوردتان با وقایع محیطی 
مثبت تر می شود؟ در این روزهای خیلی در پی آن نیستید 
که از اتفاق های مختلف بهانه گیری کنید و عیب های 
را  قرار دهید عکس آن  ارزیابی  را مورد  خود و دیگران 
 هم تجربه کرده اید. صبح با بی حوصلگی از خواب بیدار 
آماده  رفتن  بیرون  برای  عبوس  حالتی  با  .و  شوید   می 
می شوید و اتفاقا در راه و در محل کارتان با رخداد های نه 
چندان خوشایند هم روبرو می شوید. با خود می گویید از 

همان اول صبح مشخص بود که امروز روز نحسی است!  
خیر، چنین نیست. نامیمونی یک روز به دست افکار ماست. 
ما هستیم که می توانیم آغازی مبارک بیافرینیم و یا با روی 
آوردن به افکار منفی شروعی دلگیر و ناامیدانه را رقم بزنیم.

 اگر به دیگری نفرت بورزید با حلقه هایی کیهانی به او 
متصل می شوید و به بند او در می آیید. به هر چه نفرت 
بورزید با طوقی کیهانی به بند و اسارتش در می آیید اگر در 
تمام دنیا یک نفر باشد که به راستی از او خوش تان نمی آید 
همانا او کسی است که با حلقه ای محکم تر از فوالد خود را 

به او وصل کرده اید. 

هرگز از برچسب منفی استفاده نکنید و نگویید من همیشه 
خراب می کنم ... چرا که نتیجه اش جز تشویق، اضطراب، 

عجز، ناتوانی و عدم اتکاء به نفس نیست.
گفته اند: »اگر زندگی را با همه آنچه که در اوست دوست 

داشته باشید زندگی نیز به شما عشق خواهد ورزید.«
اگر مایل باشیم تا کسی یا چیزی را به خود جذب کنیم باید 
به آن عشق بورزیم و البته نیک می دانیم که دوست داشتن 
کسانی که به ما نیکی کرده و می کنند هنری نیست که 
بتوان به او تفاخر کرد. هنر واقعی، عشق ورزیدن به آنهایی 

است که به ما بد کرده اند.

شگردی برای جادو کردن دیگران

آیه روز

 بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی  کند در حقیقت  شما به تکذیب پرداخته  اید 
و به زودی ]عذاب بر شما[ الزم خواهد شد. )سوره فرقان ۷۷(

سخن روز

اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از 
دست نمی دهد.  )اُرد بزرگ(
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افقي: ۱-  خدمه هواپیما - کشور 
ورشو ۲- نوعي از پالس - شغل 
  -۳ بیهوده  و  عبث   - مستوفي 
غیرت - اتاق کار - خرد -مشک 
۴- دستاویز - وسیله اي الکتریکي 
در منزل - مقیاس طول ۵-  بدن 
انسان -  شیریني سنتي تبریز -  از 
خواهران برونته ۶- کلمه افسوس 
- ارادتمند - شهری در ژاپن  ۷-  
بله آلماني - چوپان - کسي که 
کارش بریدن قطعه هاي مصالح در 
اندازه هاي مناسب است  ۸- عصر 
- ضربه روحي - جانب - درست 
شدن کارها ۹- فک -بزرگواري 
- یازده! ۱۰-  افشرده آلو - تفاله 
پرنده   -۱۱ گذرنده   - چغندر 
تنها - تصدیق بي ادبانه - پرتابه 
انفجاري ۱۲- لعاب - باکتري دراز 
- زیردست ۱۳- اضافه بار - حرف 
پایین   - نوردهنده  یوناني-  دوم 
حوض ۱۴- کودک بي پدر - عاقل 
- زندان مسعود سعد ۱۵- سمي 

مهلک- رشد گیاهان از طریق بذر
عمودي: ۱-  حیله - نوبنیاد  ۲- 
آخرین ساخته اکران شده مارتین 

زن  داالن-    - اسکورسیزي 
داد  با   - بتونه  خاک  شلخته ۳- 
آید -پیشگاه ساختمان - شرکت 
اتومبیل سازي کره جنوبي ۴-  پول 
کویت - شورش و ازدحام - واحد 
وزن سنتي  ۵- مستحب  - ملحد 
بار   - فوج    -۶ سریاني  ماه   -
درخت -حوض آبتني ۷-  داروي 
استان  در  شهری   - هوشبري 
مرکزي - نام پسرانه ۸- چهار من 
تبریز -تخت - اندوه - جامد ۹- نام 

مردانه - فرمان کشتي - گوالیدن 
۱۰-  کشوري در قاره کهن - بها 
بازار -  نظیر ۱۱- پسوند مولد - نام 
انصاري فرد مهاجم تراکتور - قطع 
کردن ۱۲-ادات تشبیه  - عنوان 
امپراتوران آلمان - بازسازي ۱۳- 
 - مرد  خدمتکار   - مزه شکست 
نیلوفر آبي - مخفف نه از ۱۴- گروه 
مجهز - آبگیر - مرکز فرماندهي 
۱۵-شاعر شیلیایي برنده جایزه ادبي 

- عداوت و دشمنی
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 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر تماس بگیرید(
۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۱۵۷۲۰۲۳۰۲

سند و برگ سبز خودروی سمند ایکس ۷ به شماره 
پالک ۷۳۸ ب ۳۱ ایران ۵۲ به نام محمد علی 

بوشادی با کد ملی ۰۶۵۲۴۱۸۵۵۴ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش کافه و رستوران )به دلیل مهاجرت( در موقعیت مکانی 
عالی با ظرفیت ۴۵ نفر، دو طبقه دارای آالچیق     ۰۹۳۳۳۷۰۳۰۶۵

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
۰۹۱۵۳۶۲۳۴۸۱ - ۰۹۱۵۳۶۳۵۵۶۴ 
بیرجند - نبش غفاری ۲۳ - آزادگان ۶

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
۱۴:۳۰۲۰:۰۰شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُکش
۱۸:۱۵۱۶:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس

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 

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

۰915   866   8۰۰2 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

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

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس ۴۹ و ۴۹/۱ 
روبروی پمپ CNG مدرس 

۰۹۳۶۵۰۴۵۹۶۲ - ۳۲۴۳۶۹۷۹

طبخ زغالی

پیک رایگان



۵
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خبر ویژه

حوادث

آغاز طرح نظارتی درج قیمت و اربعین 

 ایرنا - مرحله اطالع رسانی و هماهنگی طرح نظارتی درج قیمت در استان از ۱۵ مهر و مرحله اجرایی این طرح ازدیروز به مدت یک ماه آغاز شد. معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: جلسه مشترک هماهنگی حوزه معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با محوریت برگزاری طرح های نظارتی درج قیمت و اربعین 

در محل دفتر مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد. تهوری بیان کرد: در این طرح ها با توجه به ایام سفر اربعین نظارت بر خدمات از جمله دفاتر هواپیمایی و پایانه های مسافربری نیز انجام می شود.

طی مراسمی ۲۰ نفر از پیرغالمان حسینی 
استان تقدیر و تجلیل شدند. به گزارش مهر، 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان  در چهارمین 
بر  پیرغالمان حسینی،  از  همایش تجلیل 
مذهبی  های  هیئت  در  کادرسازی  لزوم 
تأکید کرد و گفت: مسئوالن هیئت ها باید 
از همه ظرفیت های مادی، معنوی و مردمی 

هیئت استفاده کنند. حجت االسالم احمد 
آنچه مربوط  امروز هر  اظهار کرد:  رضایی 
به امام حسین)ع( بود، بین المللی شده و یا 
در حال بین المللی شدن است.وی با اشاره 
روی  پیاده  بزرگ  همایش  امروز  اینکه  به 
اربعین به فرمایش مقام معظم رهبری بین 
المللی شده است، بیان کرد: عالوه بر این در 

حال حاضر مراسم شیرخوارگان حسینی در 
۴۵ کشور برگزار می شود. مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان اضافه کرد: یکی دیگر از این 
موارد برگزاری مراسم سه ساله های حسینی 
همزمان با شهادت حضرت رقیه است که 

باید جهانی شود.
حجت االسالم رضایی عنوان کرد: در دنیا اگر 

خادم هر شخصیتی باشی ننگ است و پیش 
مردم خجالت زده ای اما خادم امام حسین)ع( 
بودن افتخار بزرگی است که در آخرت هم در 
جوار امام حسین)ع( خواهی بود. وی با بیان 
اینکه هیئت های مذهبی حافظ خون شهدا 
هستند، بیان کرد: هیئت مذهبی باید معرفت 
افزا بوده و مسئوالن هیئت ها از همه ظرفیت 

های مادی، معنوی و مردمی برای رسیدن به 
هدف اصلی هیئت استفاده کنند.

کرد:  تأکید  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مشورت  اهل  باید  ها  هیئت  مسئوالن 
سازنده  پیشنهادات  و  انتقادات  از  و  بوده 
استقبال کنند و بر اساس آن برنامه ریزی 
باید  گفت:  رضایی  االسالم  کنند.حجت 
با حضور  برنامه ریزی هیئت ها  جلسات 
های  بخش  در  اندرکاران  دست  همه 
مختلف فرهنگی و پشتیبانی برگزار شده 
و برنامه ریزی در هیئت بر اساس در نظر 
گرفتن شرایط زمان باشد.وی همچنین به 
فضائل امام حسین)ع( اشاره کرد و گفت: 
الذله  من  هیهات  بزرگوار  امام  این  شعار 
بود و در هر شرایطی عزت خود را حفظ 
امام  نام  به  انبیاء  تمسک  رضایی،  کرد. 
حسین)ع(، استجابت دعا در زیر قبر منور 
ایشان و مأنوس بودن با دعا، نیاش و نماز 
را از جمله فضایل دیگر حضرت اباعبدا... 

الحسین)ع( عنوان کرد.

تجلیل از پیر غالمان حسینی

کی
 مال

س :
عک

برزجی- خراسان جنوبی، استانی کویری و 
کم آب محسوب می شود اما با توجه به شرایط 
عنوان  به  آن  در  گلخانه ای  اقلیمی، کشت 
نسخه ای برای توسعه و اشتغال پایدار مورد 
توجه قرار گرفته است. اخیرا تفاهم نامه ای بین 
استانداری و شرکت شهرک های کشاورزی 
کشور که در همایش ملی روز روستا و عشایر 
امضا شد. میزگرد تخصصی توسعه کشت 
گلخانه ای در استان روز شنبه با حضور معاون 
مدیران  استاندار،  اقتصادی  امور  هماهنگی 
مرتبط با این حوزه و جمعی از خبرنگاران در 

محل  استانداری برگزار شد.  

۸ هزار اشتغال پایدار با توسعه 
کشت گلخانه ای

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ضمن 
تبیین تفاهم نامه توسعه کشت گلخانه ای که 
اخیرا به امضا رسید گفت: در این تفاهم نامه 
۱۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که  این 
اعتبار مورد نیاز به منظور کمک به زیرساخت 
شهرک های کشاورزی، کمک به تامین ۲۴ 
مگاوات برق و ۱۳۰ هزار مترمعکب در ساعت 
گاز برای احداث و توسعه هزار هکتار گلخانه در 
سطح استان است. عابدی ادامه داد: از مجموع 
هزار هکتار، ۷۰۰ هکتار شهرک گلخانه ای، 
۱۵۰ هکتار مجتمع بارگاه زرشک، ۱۰۰ هکتار 

دامی و ۵۰ هکتار شهرک شیالت است. 

۱۰۰ کارشناس آموزش دیده،
 آماده به کارگیری در طرح

 نهضت گلخانه ای
استفاده از نیروی متخصص و دانش آموخته 
رشته کشاورزی در واحدهای گلخانه ای نیز 
سوال دیگری بود که رئیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
کارشناسان  گفت:  آن  به  پاسخ  در  جنوبی 
ناظر، آموزش دیده، فنی و طراح که می توانند 
دارند.   استان وجود  باشند در سطح  مجری 
محمد جاده گی افزود: حدود ۶۰۰ نفر در این 
رشته آموزش دیده اند و قطعا دانشگاه ها نیز 
دانش آموختگانی خواهند داشت اما از هم اکنون 
برای  به کارگیری  آماده آموزش و  نفر   ۱۰۰

اجرای طرح گلخانه ها شده اند. 

کشت گلخانه ای راهکاری برای 
جلوگیری از تبخیر و تعریق

نهضت  در طرح  آب  میزان مصرف  برآورد 
گلخانه ای و منابع آبی که در این طرح استفاده 
خواهد شد نیز سوالی بود که توسط خبرنگار 
ایرنا مطرح شد و مدیرعامل شرکت آب منطقه 
خراسان جنوبی در این باره گفت: مدیریت 
آب یکی از موضوعات مهم کشاورزی است 
با توجه به باال بودن تبخیر و تعرق در استان 
را  مشکل  این  گلخانه  محیط  بودن  بسته 
می تواند پوشش دهد.حسین امامی افزود: از 
آنجایی که محیط گلخانه ای بسته بوده این 
تبخیر و تعرق به شدت کاهش یافته و میزان 
سرانه محصول تولید شده به نسبت مصرف 

آب حداقل رشد سه تا چهار برابری را دارد.

۱۰ روز فرصت برای جانمایی 
شهرک های گلخانه ای در 

شهرستان ها
میزان  و  کشاورزی  شهرک های  محل 
تسهیالتی که به متقاضیان داده می شود سوال 
دیگری بود که توسط خبرنگاری مطرح شد 
و مدیرعامل شهرک های کشاورزی خراسان 
جنوبی در پاسخ به آن گفت: هشت مجتمع 
حسین  محمد  داریم.  استان  در  گلخانه ای 
اکبری افزود: هشت هکتار شهرک گلخانه 
خصوصی در شهرستان طبس مجوز گرفته و 
برای مجتمع گلخانه خصوصی این شهرستان 
نیز در حال صدور مجوز است. وی بیان کرد: 

فرصت ۱۰ روزه داریم که از همه شهرستان ها 
محل های پیشنهادی شهرک های گلخانه ای 
را به کارگروه استانی اعالم کنیم تا در خصوص 

بقیه مسیرها تصمیم گیری شود.  

مزایای کشت های گلخانه ای
 از کنترل آفت تا تداوم کار 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به 
سوال خبرنگار که آیا واحدهای کوچک مقیاس 
نیز از مزایای تفاهم نامه بهره مند می شود گفت: 
هدف از کشت های گلخانه ای تولید محصول 
بدون محدودیت های محیطی و شرایط فصلی 
بوده لذا یکی از مزیت های کشت گلخانه ای 
افزایش تولید در واحد سطح است. غالمرضا 
قوسی بیان کرد: مدیریت علمی و کنترل شده 
در گلخانه موجب افزایش تولید شده است و 
بیش از یک محصل در سال می توان از طریق 
روش گلخانه ای تولید کرد.  وی افزود: افزایش 
کیفیت محصول تولیدی نیز حاصل شرایطی 
است که در گلخانه تمام عوامل از جمله آفات 
و بیماری ها کنترل می شود.  رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی اظهار کرد: صرفه جویی در 
از مزایای دیگر روش های  نیز  مصرف آب 
گلخانه ای است و همچنین تولید در این روش 

به شرایط محیطی وابسته نیست.  
 

منابع طبیعی آماده تخصیص اراضی با 
حداقل محدودیت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان 

نیز در خصوص اراضی واگذار شده برای هزار 
هکتار گلخانه در سطح استان گفت: شرکت 
اراضی  موضوع  کشاورزی  شهرک های 
گلخانه ای را در حوزه انتقال سند و مالکیت باید 
دنبال کند و آنچه که متناسب با نظر مشاور 
طرح باشد و نیازسنجی و مکان سنجی شود 
افزود:  نصرآبادی  داریم.  تخصیص  آمادگی 
چرخه واگذاری نیز توسط امور اراضی جهاد 
کشاورزی انجام می شود که البته چند سایت 
پیشنهادی نیز منابع طبیعی داشته و اگر مورد 
تایید مشاور قرار گیرد تخصیص خواهد یافت. 

برای کار در مجتمع های گلخانه ای 
نیاز به هیچ استعالمی نیست

فرآیند های صدور مجوز سوال دیگر بود که 
توسط خبرنگار مطرح و مدیرعامل شرکت 
شهرک های کشاورزی استان چنین پاسخ 
داد: برای ثبت نام در مجتمع هایی که االن 
ساخته  بعدا  که  مجتمع هایی  و  دارد   وجود 
به مدیریت های  باید   می شود متقاضیان 
مراجعه  هر شهرستان  در  کشاورزی  جهاد 
کنند و شرکت شهرک های کشاورزی استان 
در خیابان  پاسداران بیرجند  مراجعه کنند. 
آنجایی  از  داد:  ادامه  اکبری  محمد حسین 
وقتی  شده  دریافت  اولیه  استعالم های  که 
به هیچ  نیاز  واگذار شد  متقاضی  به  زمین 
استعالمی نیست و بالفاصله جواز تاسیس 
صادر می شود.  وی با تاکید بر اینکه تمام 
مشکالتی که در گذشته برای صدور مجوز 

وجود داشته االن رفع شده است گفت: بعد از 
آن نیز متقاضی می تواند به بانک کشاورزی 
برای دریافت تسهیالت ساخت سازه اقدام 
کند و پروانه بهره برداری نیز بدون کمترین 

گرفتاری برای فرد صادر خواهد شد.  
وی با تاکید بر اینکه تمام مشکالتی که در 
گذشته برای صدور مجوز وجود داشته االن 
رفع شده است گفت: بعد از آن نیز متقاضی 
می تواند به بانک کشاورزی برای دریافت 
تسهیالت ساخت سازه اقدام کند و پروانه 
گرفتاری  کمترین  بدون  نیز  بهره برداری 

برای فرد صادر خواهد شد.  

بارگاه زرشک برای روستاهای قطب 
تولید احداث می شود

ادامه بحث میزگرد تخصصی توسعه کشت 
گلخانه ای در استان موضوع احداث بارگاه های 
زرشک در قالب تفاهم نامه یک هزار کشت 
گلخانه ای بود که در این خصوص مدیرعامل 
خراسان  کشاورزی  شهرک های  شرکت 
جنوبی گفت: تولید زرشک تَر در استان ۸۰ تا 
۸۵ هزار تن است که بر اساس آمار موجود ۵۰ 

درصد بارگاه بهداشتی زرشک ندارد.  
بارگاه بهداشتی زرشک،  نبود  افزود:  اکبری 
کشاورز را مجبور می کند که یا زرشک را روی 
درخت به فروش برساند و یا پشت بام و خرمن 
به شکل نامناسب خشک کند.  وی ادامه داد: 
بر اساس برنامه ریزی به بارگاه زرشک نیاز 
داریم که از فرصت تفاهم نامه استفاده شود و 
در روستاهایی که قطب تولید زرشک هستند 
مشابه مجتمع های گلخانه ای محلی از اراضی 
ملی شناسایی شده برای ایجاد زیرساخت ها، 

قطعه بندی و واگذار شود.  
کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: در این ارتباط محل های پیشنهادی 
اعالم و شرایط فراهم خواهد شد تا مشکل 
در  وی  شود.   حل  باغداران  ساله  چندین 
خصوص تسهیالت بارگاه زرشک نیز گفت: 
متقاضیانی که موفق به اخذ پروانه تاسیس 
شوند،  باید بسته به ظرفیت واحد خود از طریق 
سامانه سیتا به بانک کشاورزی مراجعه کنند  
که ۸۰ درصد تاسیسات واحد  تسهیالت با نرخ 

۱۲ درصد به آنها تعلق می گیرد.

کشت گلخانه ای نسخه ای برای توسعه کشاورزی
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تاسیس شرکت نانو زیست ویونا شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/24 به شماره ثبت 6053 به شناسه ملی 14008618064 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تکثیر و پرورش حشرات و بند پایان و دیگر حیوانات و فرآوری محصوالت مشتق از آنها، نانو زیست فناوری، تولید نانو مواد آزمایشگاهی و خدمات 
آزمایشگاهی، نانوبیوانفورماتیک، نانو سنسور و تجهیزات نانو ساختار ، تولید مواد نانو ساختار و به کارگیری و سنتز نانو درختسان ها و ساختارهای مولکولی، بیو فناوری پیشرفته تکنولوژی مبتنی برای سایدهای نوکلئیک و آنزیم ها، تولید نانو ذرات با استفاده از میکروارگانیسم ها، طراحی ، مهندسی و مشاوره به سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران، طراحی تولید ساخت مونتاژ کلیه قطعات 
صنعتی، امکان سنجی و محاسبات فنی و مهندسی، اقتصادی و ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه های مهندسی، مطالعه، طراحی مهندسی و خرید و اجرا و نگهداری از کلیه پروژه های انفورماتیک ، طراحی و مهندسی ، خرید و نصب واجرا پروژه های تاسیساتی ، ابنیه ، واردات و صادرات مجاز، پیگیری در خصوص اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی و انتقال 
تکنولوژ ی از خارج به داخل کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت ،اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی ازبانکها و موسسات مالی و اعتباری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت می باشد . در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
زیربط 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 دشت علی آباد ، خیابان بهمن]خلیج فارس8[ ، کوچه بهمن 4 ، پالک 0 ، طبقه سوم کدپستی 9717993455 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 د/591723/1/9023/98 مورخ 1398/06/03 نزد بانک ملی ایران شعبه حکیم نزاری بیرجند با کد 9023 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی صفامنش به شماره ملی 0640353096 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای سید سجاد حسینی
به شماره ملی 0640378889 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علیرضا صالحی به شماره ملی 0640448070 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای حمید بهلولی به شماره ملی 0652970621 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای سجاد خسروی به شماره ملی 3610699213 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 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 آقای سجاد خسروی )مدیر عامل( و در غیاب ایشان با امضای آقای علی صفامنش )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای سجاد امیرآبادی زاده 

به شماره ملی 0640284841 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای علیرضا حیدر بیکی مهنه به شماره ملی 6510011980 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 )624930(

اخبار کوتاه

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر با اشاره به 
این  طی  گفت:  گذشته،  هفته  یک  حوادث 
مدت نیروهای هالل احمر به ۲۱ مورد حادثه، 

امدادرسانی کرده اند.
*رئیس اداره منابع طبیعی فردوس از اختصاص 
دو میلیارد و ۱۱۳ میلیون اعتبار برای اجرای چهار 

پروژه آبخیزداری شهرستان خبرداد.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از تمدید 
مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی خوشنویسی 
رضوی تا ۳۰ مهر خبر داد و گفت: اختتامیه این 

جشنواره ۱۳ آذر در بیرجند برگزار می شود.
هیئت  گفت:  جوانان  و  ورزش  *مدیرکل 
از  در کشور  دوچرخه سواری خراسان جنوبی 

جایگاه سی ام به سیزدهم رسید.
*رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی بیرجند از افزایش ۲۰ درصدی 
ظرفیت جذب دانشجو در این مرکز خبر داد. 

نصب نشانگر رنگی تغذیه  ای ،چراغ 
راهنمای کاالهای ایمن

کاری- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند  با بیان اینکه  تمام واحدهای تولیدی 
تغذیه ای  رنگی  نشانگرهای  به درج  موظف 
بر روی مواد غذایی هستند، افزود:  نشانگر 
نشان  برای  مهم  راهنمایی  تغذیه ای  رنگی 
دادن اطالعات تغذیه ای محصوالت غذایی 
است. کبری ناصری روز گذشته در نشست 
خبری به مناسبت روز جهانی غذا، با اشاره به 
اینکه امسال» رفتار ما آینده را می سازد، رژیم 
غذایی سالم برای دنیایی بدون گرسنگی« به 
عنوان شعار بین المللی روز جهانی غذا اعالم 
شده است، بیان کرد: همچنین بر اساس اهداف 
کشور امسال شعار »تغییر و صالح الگوی تغذیه 
برای حفظ و ارتقاء سالمت« به عنوان شعار ملی 
روز غذا  انتخاب شده است. وی با بیان اینکه 
۹۸ درصد از محصوالت تولیدی استان دارای 
نشانگر تغذیه ای است، بیان کرد:  طرح پایش 
برچسب در استان طی ۱۴ دوره انجام شد که 
در این راستا دو هزار و ۸۰۰ محصول ارزیابی 
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  شده است. 
پزشکی بیرجند عنوان کرد: تمامی محصوالت 
غذایی و آشامیدنی به  جز شکر، نمک، قند و آب 
که از وزارت بهداشت پروانه می گیرند مشمول 
این نشانگر هستند. ناصری با بیان اینکه این 
نشانگر با رنگ های قرمز، نارنجی و سبز نمادی 
از میزان قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب 
ترانس است، حتما در موقع استفاده از مواد 
غذایی به این نشانگرها توجه کنید.وی تاکید 
کرد: در شش ماه نخست امسال ۱۶۴ مورد 
بازرسی مشترک با ارگان های ذیربط انجام شده 
که طی این بازرسی ها ۱۵ مورد به دلیل تخلفات 
شده است. معرفی  استان  قضایی  مراجع  به 

ناصری ادامه داد: طی بازرسی های انجام شده 
۲۹ قلم داروی گیاهی قاچاق شامل ۴۳۷ عدد 
به ارزش ریالی ۱۲ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال، ۴۲ 
قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش 
۴۶ میلیون و ۸۵۲ هزار ریال و ۱۸ قلم مواد 
خوراکی و آشامیدنی قاچاق به ارزش ۳۷میلیون 
و ۵۵۱هزار ریال در استان کشف شده است. وی 
ضمن اشاره به مواد نگهدارنده در مواد غذایی 
بیان کرد: این مسئاله  در ارزیابی ها واحدها مد 
نظر قرارگرفته و به متخلفان تذکر داده می شود. 
وی در ارتباط با تبلیغ و استفاده برخی داروها 
تحت عنوان داروی چاقی و الغری نیز، افزود:  
مردم این داروها را غیر از داروخانه ها تهیه نکنند 
حتی در عطاری ها نیز موارد زیادی داریم که 
تخلف هستند.ناصری با اشاره به نقش برچسب 
اصالت در تشخیص محصوالت وارداتی سالم،  
یادآور شد: همه شهروندان می توانند با ارسال 
کد درج شده در این برچسب به سامانه پیامکی 
۲۰۰۰۸۸۲۲ از اصل بودن محصوالت خارجی 

وارداتی اطمینان حاصل کنند.

توقف پراید با ۵۵ کیلوگرم تریاک 

ایرنا - فرمانده انتظامی شهرستان طبس از 
این  تریاک در  کشف ۵۵ کیلو و ۹۰۰ گرم 
شهرستان خبر داد. سرهنگ محمود علی پور 
اظهار داشت: ماموران ایست و بازرسی دیهوک 
شهرستان طبس هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک سواری پراید مشکوک شدند و 
خودرو را برای بازرسی بیشتر متوقف کردند. وی 
تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو ۵۵ 
کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که 

به طرز ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی:  آماده همکاری 
با ادارات امور مالیاتی  هستیم

فرمانده  انتظامی استان با بیان اینکه آماده 
همکاری با ادارات امور مالیاتی هستیم، گفت: 
داخلی  اقتصاد  توان  بر  تکیه  با  توانیم  می 
امور کشور را اداره کرد و جلوی تحریم های 
مجید  سردار   ، گرفت.  را  دشمنان  ظالمانه 
شجاع صبح دیروز در دیدار با مدیرکل امور 
مالیاتی استان اظهار کرد: اقدام سازمان امور 
دانه  از  مالیات  وصول  برای  کشور  مالیاتی 
درشت ها و فعالیت های اقتصادی کالن که 
به نحوی از پرداخت مالیات فرار می کنند و 
الزام مشاغل خاص برای استفاده از دستگاه 

کارتخوان  شایسته تقدیر است.
ری
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 کویر تایر 21ساله شد
غالمی-شرکت کویرتایربه عنوان قطب اشتغال 
شرق کشور از بدو راه اندازی همواره با نوآوری، 
تالش و پشتکار و توانمندی مدیران،کارشناسان 
وکارکنان متعهد و دلسوز خود دستاورد های 
زیادی در تراز جهانی وملی کسب کرده است 
صدها  عنوان دستاورد شامل استانداردهای 
داخلی وبین المللی،گواهینامه ها،تندیس و جایزه 
و تقدیر از سازمانها ومراکز گوناگون  کشور و 
جهان از افتخارات  درخشان این شرکت  در 
صنعت تایر کشور است  به گفته مدیر عامل 
شرکت کویر تایر طی دهه گذشته بیش از ۸۷ 
میلیارد تومان از درآمد مالیاتی خراسان جنوبی 
توسط این شرکت پرداخت شده که بخش قابل 
توجه ای از درآمدهای مالیاتی استان محسوب 
می شود. آنچنان که سید محمد حسین زینلی 
گفته است : کویرتایرتاکنون  برای بیش از 
از  ۱۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای بیش 
۷۰۰۰ نفر  اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده 
است تا سهم اساسی در ارتزاق مردمان خراسان 
از  باشد.محصوالت کویرتایر  جنوبی  داشته 
مرزهای میهن فراتر رفته و هم اکنون سهم 
افغانستان  از کشورهای عراق،  بازار مناسبی 
، آذربایجان و کشورهای پیرامونی را به خود 
که   کویرتایر  . شرکت  است  داده  اختصاص 
اکنون بیست ویک ساله شده است   بیست 
ویک سال قبل از زمینی بایر و سرمایه ای 
اندک شکل گرفت و خشت خشت آن توسط 
متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد تا بتواند 
چهره فقر را از منطقه محروم خراسان جنوبی 
زدوده و ایران عزیز را به خودکفایی برساند.به 
گفته مهندس زینلی  طراحی و تولید تایر سبز 
برای اولین بار در ایران ،طراحی و تولید تایرهای 
سری W با شاخص سرعت ۲۷۰ کیلومتر در 
ساعت و تایرهای سری Y با شاخص سرعت 
۳۰۰ کیلومتر در ساعت برای اولین بار در ایران 
از مهمترین دستاوردهای کسب شده  است 
کرد.وی طراحی و ساخت پرس های پخت 
تایر برای اولین بار در ایران  رکورد باالترین 
سود هر سهم ، حاشیه سود خالص ، شاخص 
ROE,ROA در گروه الستیک و پالستیک 

این  دستاوردهای  دیگر  از  را  ایران  بورس 
مجموعه در دو دهه گذشته برشمرد.
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زمان واریز و برداشت یارانه 
نقدی مهر ماه اعالم شد

یارانه نقدی مرحله 104 مربوط به مهرماه 98 
ساعت 24 روز جمعه مورخ 26 مهر به حساب 
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. یارانه ای که 
دولت در مهرماه واریز می کند صد و چهارمین 
به  که  است  نقدی  پرداخت های  از  مرحله 
روال سال های گذشته با همان مبلغ 45،500 
شد. خواهد  پرداخت  نفر  هر  ازای  به  تومان 

پیش بینی شیرین بانک جهانی 
درباره ایران

ایران  اقتصاد  کرد،  پیش بینی  جهانی  بانک 
براساس  از رکود خارج شود.  در سال 2020 
ارزیابی های این نهاد اگرچه در پایان سال 2019 
اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در 
مجموع سال های 2018 و 2019 بیش از 10 
درصد حجم خود را از دست می دهد، اما می تواند 
تحریم های  از  پس  خود  مثبت  رشد  اولین 
کند. تجربه  میالدی  آینده  سال  در  را  اخیر 

نظر وزیر راه درباره کاهش قیمت 
مسکن در ماه های آینده

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
اخیر  سال  دو  در  قیمت ها  حباب گونه  رشد 
غیرعادی بوده است، گفت: قیمت خانه سیر 
ماه های  طی  مسکن  قیمت  و  دارد  نزولی 

آینده کاهش خواهد یافت.

نماینده مجلس: فعال امکان
 اصالح قیمت بنزین نیست

یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در حال 
حاضر بستر الزم برای اصالح قیمت حامل های 
انرژی فراهم نیست و احتماال در بودجه سال 
نمی دهد. رخ  تغییری  چنین  هم  آینده 

ارزش یارانه های پنهان و آشکار به 
۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد

بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
به  آشکار  و  پنهان  یارانه های  میزان  اینکه 
می رسد،  تومان  میلیارد  هزار   ۳00 و  هزار 
گفت: یارانه های پنهان و آشکار، مالیات و 
دارایی های دولت، منابع جایگزین درآمد های 

نفتی در سال آتی خواهد بود.

زیباکالم: تکنوکرات های
 اصولگرا حامی ناطق هستند 

تکنوکرات های  گفت:  زیباکالم  صادق 
روی  میانه  و  معتدل  عقالی  از  اصولگرا 
این جریان مثل آقایان ناطق نوری، توکلی، 
یک  می کنند.  حمایت  باهنر  و  الریجانی 
پزشک، حقوقدان و مهندس اصولگرا هیچ 
وقت نمی آید از پناهیان، جلیلی و پایداری 

طرفداری کند.

رسیدن به یک تفاهم کلی در جریان 
اصولگرا خیلی دور نیست

محسن کوهکن گفت: رسیدن به یک تفاهم 
کلی در جریان اصولگرا خیلی دور نیست، به 
همین خاطر وقتی روش های علمی نشان 
دارند  بیشتری  رای  افرادی  یک  می دهد 
دیگران باید همراهی کنند. همه در گذشته 
این را تجربه کرده اند که تک روی کردن به 

نفع هیچ کس نیست.

کسانی که دایره انتخاب را کم
 می کنند ، مقصر کاهش 
کارکردهای مجلس اند

محمد غرضی گفت:  ما معتقدیم در نظام 
فعلی رأی دادن یک واجب شرعی و سیاسی 
امکان و مجموعه  این  است و کسانی که 
محدود  شکلی  هر  به  را  اجتماعی  انرژی 
امکان  و  دایره  شدن  کم  باعث  و  کنند 
انتخاب جامعه شوند، تقصیر بخشی از تغییر 

کارکردهای مجلس را برعهده دارند.

پمپئو: ایران یا عادی رفتار کند
 یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد

پیامی  در  آمریکا  امورخارجه  وزیر  پمپئو 
توییتری از اعزام نیرو و تجهیزات به عربستان 
برای ممانعت از آن چه خصومت ایران خوانده 
شده خبر داد و گفت: حکومت ایران یا باید 
اساسا رفتارش را تغییر داده و مانند کشوری 
عادی رفتار کند یا این که شاهد فروریختن 

اقتصادش باشد.

عطوان: تهران عامل حمله به 
نفتکش ایرانی را می شناسد

الباری عطوان تحلیلگر برجسته عرب  عبد 
با بیان اینکه فکر نمی کنم حمله به نفتکش 
ایرانی حامل یک میلیون بشکه نفت که به 
مقصد سوریه در حرکت بود، تصادفی بوده ، 
گفت :  ایران قصد ایجاد تنش با عربستان را 
ندارد و عامل حمله را می شناسد. البته تجارب 
ماه های پیش نشان می دهد به احتمال بسیار 

زیاد ایران به این حمله پاسخ خواهد داد.

 تیگو 5 شاسی بلند 
تیگو 5 شاسی بلند محبوب مدیران خودرو است که در 
چهار سال گذشته به فروش بسیار خوبی دست یافته 
است. این خودرو از پیشرانه ای با حجم موتور دو لیتری 
 Dual اختصاصی تکنولوژی  به  که  بهره می برد 
VVT مجهز شده  است. تیگو 5 می تواند در عرض 
1۳ ثانیه از حالت سکون به  سرعت 100 کیلومتر 
برسد. برای انتقال نیروی تولید شده پیشرانه تیگو 5 
 CVT به چرخ های جلو از یک گیربکس 7 سرعته
استفاده  شده که توسط شرکت  BOSCH آلمان 
ساخته  شده است. یکی دیگر از نکات مثبت گیربکس 
این خودرو استفاده از دنده دستی و حالت های رانندگی 
 Eco و Sport است که باعث می شود راننده بتواند

 با توجه به نیاز خود یکی از حاالت را انتخاب کند. 
فضای داخلی تیگو 5 از طراحی و کیفیتی بسیار 
زیبا برخوردار است. صندلی ها، دسته دنده و فرمان، 
بسیار  هارمونی  و  است  چرمی  پوشش  از  همگی 
آورده  وجود  به  خودرو  داخلی  فضای  در  را  زیبایی 
است. چری تیگو 5 نیوفیس فول آپشن از تجهیزاتی 
کلید،  بدون  استارت  و  ورود  سیستم  همچون 
 ،TPMS باد الستیک های سیستم کنترل فشار 
کروز  سانروف،  جلو،  سنسور  عقب،  پارک  سنسور 
کنترل، تنظیم 6 جهته صندلی های جلو به همراه 
کامپیوتر  برقی،  تاشونده  جانبی  آینه های  گرم کن، 
می برد. سود  اینچی  نمایش 10  و صفحه    سفری 

این خودرو از تجهیزات ایمنی بسیار خوبی در این 
توانسته است 5 ستاره  و  بهره می برد  قیمت  رنج 
به  می توان  آن ها  از جمله  نماید.  را کسب  ایمنی 
4 کیسه هوا، کمربند ایمنی ۳ نقطه ای، ترمزهای 
و  سنسور   ،EBD و   ABS به  مجهز  دیسکی 
دوربین پارک عقب داینامیک، کنترل نیروی رانش، 
 ،ASR ضد لغزش ،ESP کنترل پایداری خودرو
سیستم شروع حرکت در سرباالیی HHC ، ترمز 
به  که  نمود  اشاره  و...   EBA خودکار اضطراری 
 خوبی بیانگر توان باالی این خودرو در محافظت 

همه جانبه از سرنشینان است.
با وارد شدن به کابین تیگو 5 ، ارگونومی خاصی به 
چشم می خورد که در ترکیب با قطعات چرمی کابین 
می کند.  منتقل  شما  به  را  بودن  لوکس  احساس 
رقبای  سایر  با  مقایسه  در  خودرو  صندلی های 
موجود بسیار راحت و باکیفیت به نظر می رسند و 
از تنظیمات 6 جهته برقی سود می برند. عایق کاری 

صدای  نفوذ  از  خودرو،  این  کابین  خوب  بسیار 
پیشرانه و محیط اطراف به فضای داخلی جلوگیری 
می کند و هنگام رانندگی با تیگو 5 به واسطه ارتفاع 
بسیار خوب خودرو، تسلط خوبی به بخش جلویی 
خودرو خواهید داشت. در پایان الزم به ذکر است 
خودرو  فنربندی  و  تعلیق  سیستم  عملکرد   که 
بسیار رضایت بخش است و در محیط های شهری 
شاهد هندلینگ بسیار مناسبی از این خودرو هستیم.

به  خودرو  این  اقساطی  فروش  شرایط 
اشکال متفاوتی وجود دارد که برای کسب 
نمایندگی  به  توانید  می  بیشتر  اطالعات 

مدیران خودرو ناصری مراجعه نمایید. 

جهت اطالع از شرایط فروش
 کد # 56100 * 6655 * 

را شماره گیری نمایید

جناب آقای حاج سید محمد علی موسوی
درگذشت پدر گرامی تان 

را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، آرزوی صبر و سالمتی
 برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.

ما را در غم خود شریک بدانید
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

جناب آقای حاج سید محمد علی موسوی
ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را خدمت همه مصیبت دیدگان محترم
 تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده طلب آمرزش و غفران الهی

 و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم ، فدک و عماد بیرجند

 ایزوگام خسروی
۰۹۱5۳۶۲۳۳۱۷ - ۰۹۱5۷۲۰۰5۷۰ مدیریت: حامد خسروی

۱۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

مدیر  خبری  نشست   - جم  امین 
خون  بانک  کیفیت  و  تعالی   ، توسعه 
در  دیروز  ظهر  کشور  رویان  ناف  بند 
شد.  برگزار  استان  دانشگاهی  جهاد 
بیان  با  جلسه  این  در  اشکان مزدگیر 
بانک خون  نمونه در  اینکه ۱۲۰ هزار 
بند ناف رویان در کشور ذخیره سازی 
در  ناف  بند  خون  گفت:  است،  شده 
غذایی  مواد  جنینی کار انتقال  دوران 
از مادر به جنین را بر عهده دارد.وی با 
اشاره به اینکه ۸۰ نوع بیماری قابلیت 
درمان با استفاده از سلول های بنیادی 
 : کرد  اظهار  دارند،  را  ناف  بند   خون 
بیش از هزار پزشک و ۲۰۰ بیمارستان 
این  در  درمانی  خدمات  ارائه  درحال 

حوزه هستند .
 درمان بیش از 300 بیمار با استفاده 

از سلول های بنیادی
مدیر توسعه ، تعالی و کیفیت بانک خون 

بند ناف رویان کشور از درمان بیش از 
۲۰۰ نفر با بیماری های منشا خونی و 
عصبی  در کشور با استفاده از سلول های 
بنیادی خبر داد و تصریح کرد: این نکته 
را باید مدنظر داشته باشیم که اگر فردی 
ذخیره سازی خون بند ناف نداشت و در 
آینده به آن نیاز پیدا کرد ، باید هزینه ای 
بین 35 تا 4۰ هزار دالر برای تهیه نمونه 

از خارج کشور پرداخت کند.
اعطای تسهیالت و تقسیط هزینه 

نگهداری
نگهداری  اینکه هزینه  بیان  با  مزدگیر 
نمونه های خون بند ناف در سال اول 
 سه میلیون و 3۰۰ هزار تومان است ، 
ادامه داد: از سال دوم به بعد فرد باید 
ساالنه ۱۶۰ هزار تومان برای نگهداری 
هزینه کند که نسبت به تاثیر مهمی که 
می تواند در آینده داشته باشد، هزینه 
باالیی نیست. وی با اشاره به اینکه برای 

هموطنان عزیزمان شرایط ویژه ای نیز در 
 نظر گرفته ایم، گفت: متقاضیان می توانند

 برای پرداخت این هزینه ، از تسهیالت 
بانکی استفاده و یا به صورت اقساطی 
حال  در  افزود:  وی  نمایند.  پرداخت 
حاضر مجموعه پژوهشی درمانی بانک 
خون رویان در حال بررسی بر روی ۱۹ 
بیماری از جمله ام اس، آرتروز و ... است 
 که امیدواریم بتوانیم در سال های آینده ، 
بنیادی را  با سلول های  روش درمانی 

توسعه و بسط دهیم.
شهروندان  برای  رایگان  مشاوره 

انجام می گیرد 
 مسئول بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی

خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 4 سال 
 از افتتاح این مرکز در استان می گذرد ، 
گفت: تاکنون 5۰۰ مورد ذخیره خون 
بند ناف در این مرکز انجام شده است.

ملیحه بهنامیان با اشاره به اینکه ارائه 

خدمات مشاوره ای برای شهروندان عزیز 
رایگان است و می توانند در هر زمان از 
شبانه روز از خدمات ما بهره مند شوند ، 
ادامه داد : متقاضیان می توانند با مراجعه 
به جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی واقع 
شماره  با  تماس  یا  قدس  میدان  در 
۰۹۱55۶۱3۰7۲  با ما در ارتباط باشند. 
با توجه به افزایش بیماری های خاص در 
استان ، این روش درمانی اهمیت باالیی 

پیدا کرده است.
 وی با بیان اینکه ذخیره خون بند ناف 
به عنوان یک درمان مکمل  تواند  می 
و مهم مورد استفاده قرار گیرد که نیاز 
و  سازی  فرهنگ  زمینه  این  در  است 
اطالع رسانی انجام شود ، گفت: با توجه 
و  ناعالج  های  بیماری  تعداد  اینکه  به 
سرطان در استان رو به افزایش است، 
استفاده از این روش علمی می تواند نقش 
باشد. داشته  افراد  سالمت  در   موثری 

زباله های بیولوژیکی که جانی دوباره می دهد /
ذخیره خون بند ناف؛پس اندازی برای سالمت خانواده

در نشست خبری جهاد دانشگاهی استان مطرح شد : 

عکس:  امین جم


