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2 گنج های پنهان در ورزش جانبازان و معلوالن در خراسان جنوبی5همایش پیاده روی جاماندگان اربعین  برگزار شد5 نظارت استاندارد بر نازل های سوخت 5 برابرشد

* هرم پور

تمام قد به احترام نجابتمان

دوباره،  نه  قبل،  هفته  شنبه  سه 
که صدباره باز حادثه تلخی اتفاق 
افتاد؛ تصادف زنجیره ای در جاده 
سربیشه- نهبندان با بیش از دوازده 
چند  برای  مجروح.  و  کشته  نفر 
روزی موجی از خبرها و گزارش 
ها فضای رسانه ای  استان را پر 
دو  بر  تأکید  با  بیشتر  آنهم  کرد، 
نکته، یکی اطالع رسانِی ِصرف 
هم  یکی  و  حادثه،  اصل  درباره 
انتقادهای نرم از وضع جاده ها و 
درخواست محترمانه برای اصالح 
وضع موجود! ... مشروح در صفحه 2

 

صفحه   6

صفحه   6

 

 

در مسیر حق، ثابت قدم باشید 
کشور و دنیا اصالح می شود

رهبرمعظم انقالب :

صفحه   6

تاخیر دولت در برداشتن گام 
چهارم ، خسارت محض است

محسن رضایی :

همه چیز داریم، جز ایمانی
 که زمان انقالب داشتیم 

مسعود  پزشکیان :

اختصاص ۱۰۰ درصد ناوگان استان به زائران اربعین

تکرار حادثه  در محور نهبندان - بیرجند

“خوانشرف”  داغدار
تصادف زنجیره ای

صفحه ۵

صفحه ۵

عکس : ایرنا

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت

کیسه ۱۰ کیلویی ۱۳۸/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

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

آگهـی مزایـده عمـومی
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به فروش اموال بال استفاده و اسقاطی خود با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده به شماره فراخوان ۱۰۹۸۰۰۳۸۳۷۰۰۰۰۰۳ از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نماید. 
 - کلیه مراحل مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد مزایده،  ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام می پذیرد الزم به ذکر است مزایده گران در صورت 
عدم عضویت و ثبت نام در سامانه می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی از طریق سایت اقدام نمایند.
دریافت اسناد مزایده:

 از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۸ لغایت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۸/۹ 
مهلت ارائه پیشنهاد: 

از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۹ لغایت ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۸/۹ 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات:

 ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۱ در محل سالن جلسات جمعیت هالل احمر. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی بیرجند - خیابان معلم - میدان مادر- 

جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مراجعه نمایند.

با نهایت تاسف درگذشت 

 مرحـومه مغفور فاطمه مـرادی
    زوجه مرحوم میرزا محمد حسین کریمی

والده خانم کریمی بازنشسته بانک صادرات و مسئول سابق بانک پاسارگاد
که در شب جمعه مصادف با اربعین سید و ساالر شهیدان)ع( دعوت حق را لبیک گفت،

را به اطالع می رساند: 
مجلس سوم امروز یک شنبه ساعت ۳ الی ۴ بعد از ظهر در محل هیات محترم 

حسینی واقع در خیابان انقالب بیرجند برگزار می گردد.
شرکت سروران معظم موجب شادی روح آن روانشاد وتسلی خاطر باز ماندگان خواهد بود

خانواده های : کریمی ،مرادی ،کریم پور،زرین قلم ،وداد
 ،عبداللهی،صنعتی،خسروی وسایر بازماندگان

با مشاوره و حضور  ناظرین دارای صالحیت در کلیه مراحل ساخت و ساز، تلفات جانی و هزینه های ناشی از بالیای طبیعی را کاهش دهیم
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گزار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹( در نظر دارد اجرای پروژه  عمرانی 
ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور ) حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان (  واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد 
شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲  به سامانه تدارکات به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

پروژه

)فاز 1(

محل 
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1۳۹۸ )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل 
و بارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

احداث مدرسه 
تخریب و 

بازسازی مجتمع 
شبانه روزی درح 

سربیشه

درح 
سربیشه

ساختمان 
آموزشی 

- سرویس 
بهداشتی با 
آبخوری و 

خوابگاه

سرجمع به شماره 
۹6/12۹۹1۸۸ مورخ 

1۳۹6/05/0۴ و 
اصالحیه های بعدی

حداکثر ۷26/206/506/۹۹21/۳15/000/000 ماه
پایان وقت 
اداری مورخ 
1۳۹۸/۸/16

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۸/۸/1۸

20۹۸00۳۷۴۸00002۷

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(:
 ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت 5۰65۹ هـ  مورخ  ۹۴/۹/۲۲  و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد 
 و قابل تمدید برای سه ماه دیگر با واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰6۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

2- محل  و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
۳-  اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه(  به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

برای اولین بار در بیرجند

100 درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 
زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی

 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.

2۰ % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مرداد ماه
آدرس: معلم 27  ، زیبایی رونیکا     تلفن: 32425002  مدیریت : اصدقی

برادران محترم حاج ناصر و حاج ابوالفضل یعقوبی
با عرض تسلیت درگذشت مادر گرامیتان

 از خداوند می خواهیم به حرمت این ایام و خدمات خالصانه تان به زائرین بیت اهلل الحرام وعتبات 
 عالیات، ایشان را مشمول رحمت خودقراردهد و به بازماندگان محترم صبر عنایت فرماید

مدیر و عوامل مجموعه علیان بالزا حج ۹۸ 
کارگزاران زیارتی دفتر خدمات زیارتی عماد
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اشتغالزایی برای بیش از 1800 نفر در حوزه اصناف خراسان جنوبی

ایسنا-معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با صدور 738 فقره پروانه 
کسب صنفی در نیمه نخست سال جاری برای 1845 نفر در استان اشتغال ایجاد شده است. جویبان، اظهار کرد: از این 

تعداد پروانه کسب صادره 110 فقره تولیدی، 175 فقره خدمات فنی، 119 فقره خدماتی و 334 فقره نیز توزیعی است.

تمام قد به احترام 
نجابتمان
*هرم پور

سه شنبه هفته قبل، نه دوباره، که صدباره باز 
حادثه تلخی اتفاق افتاد؛ تصادف زنجیره ای در 
جاده سربیشه- نهبندان با بیش از دوازده نفر 
کشته و مجروح. برای چند روزی موجی از خبرها 
و گزارش ها فضای رسانه ای  استان را پر کرد، 
آنهم بیشتر با تأکید بر دو نکته، یکی اطالع رسانِی 
ِصرف درباره اصل حادثه، و یکی هم انتقادهای 
نرم از وضع جاده ها و درخواست محترمانه برای 
اصالح وضع موجود! طبق معمول برای کاهش 
آالم شهروندان داغدیده و احیاناً باز کردن سوپاپ 
اطمیناِن  دیگ به جوش آمده ی معترضان، بر 
اساس پروتکل الحاقی به چنین حوادثی، چند 
مسؤول ابراز تأسف، چندتایی اظهار ناخرسندی 
و چند نفری هم قول و وعده دادند!  تجربه نشان 
می دهد در فضایی که حادثه ای اتفاق افتاده 
و مسؤوالِن  پاسخگویی  به  مدیراِن موظف  و 
مکلف به رسیدگی به مطالبات، سعی در مدیریت 
موضوع و به دست گرفتن فرمان افکار عمومی 
و گذرِ سالم و بی درد از پیچ تاریخی اعتراض 
ها و پاسخ خواهی ها را دارند، اتفاقاً رسانه های 
متعهد باید چند تکانه ی محکم  قلمی و قدمی 
به آنها بدهند تا بزرگواراِن مسؤول، کمی احساس 
مسؤولیتشان بیدار شود و تصور مواجهه با طایفه 
چشمان  و  دل  از  نابینایان  ی  قبیله  و  کوران 
مبارکشان حسابی بیرون بیاید! اما افسوس! چه 
کنیم که نه نیش قلم بعضی از رسانه ها در استان 
ما  آنقدر تیز هست که در پوست کلفت برخی 
از مسؤوالن  فرو رود و نه حرمِت نان و نمک 
های خورده شده پشت پرده، اجازه ورود به برخی 
ذی نفوذان سیاسی و اجتماعی و بلند شدن فریاد 
مدعیان مطالبه گرِی مردمی در سطوح گوناگون  
کنار  امروز  خواهیم  می  بگذریم.  دهد.  می  را 
هم کمی تاریخ بخوانیم و درِد دل کنیم؛ نمی 
دانم یادتان هست یا نه.  21 اسفند سال 1381 
و  کنکوری  جواناِن  از  بعضی  وقتی  یعنی  را.  
استان، هنوز  این  رفتن  آستانه ی سربازی  در 
نبودند یا تازه متولد شده بودند، در شماره 246 
»آوا«،  خود ما به نقل از مسؤوالن نوشتیم که 
از فروردین سال 1382 مطالعات دوبانده شدن 
جاده آسیایی تربت حیدریه- بیرجند آغاز می 
شود. 17 اسفند سال بعد اما، نماینده وقت مردم 
بیرجند در مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور وقت،  در اعتراض به 
وضع نامناسب جاد مرگ و دهها کشته و زخمی 
همه هفته ای، آورد که؛ » نمی دانم چرا وزیر 
راه استعفا نمی دهد؟ و نمی دانم چرا شما)رئیس 
جمهور( مسامحه می کنید؟« دوباره چندسالی در 
کنار حوادث تلخ جاده ای گذشت و  22 آبان 88 
آمد. رئیس وقت اداره راه و ترابری نهبندان از 
تصویب دو  بانده شدن محور بیرجند- نهبندان 
در کمیسیون ماده 32 خبر داد و 29 آذر همان 
سال فرماندار وقت سربیشه هم، پیش درآمدی 
بر موسیقی غمنواز جاده مود- سربیشه- نهبندان 
نواخت و اعالم کرد که این جاده، حادثه خیز 
است. پس درآمدش را هم مسؤوالن کشوری 
خیلی خوب آمدند و 7 آبان همان سال مقامات 
وزارت راه  گفتند که محور بیرجند- نهبندان در 
کنار محورهای قزوین - رشت و خرم آباد- پل 
مالوی، یکی  از سه محور حادثه خیز کشور 
است که 40 درصد  تمام مرگ و میرهای ناشی 
از تصادفات جاده ای کشور را به خود اختصاص 
داده است! هرچند در این سمفونی تراژیک، تک 
می  ناهماهنگ  که کمی  بودند  نوازهایی هم 
نواختند مثل مدیرکل وقت راه و ترابری استان 
که مدتی بعد اعالم فرمودند ما منطقه حادثه 
خیز در استان نداریم!! و وقتی از ایشان دلیل این 
افاضه ی شریفه سؤال شده بود، تأکید کرده بودند 
که منطقه حادثه خیز منطقه ای است که در طول 
سال در یک نقطه از آن 5 نفر کشته شوند یا 5 
تصادف منجر به فوت و 7 تصادف منجر به جرح 
یا 10 مورد تصادف خسارتی اتفاق بیفتد، و خب، 
ما هنوز به این استاندارد! مهم نرسیده بودیم تا 
آن را در حلق بعضی از مسؤوالِن بی درد فرو 
کنیم و بودجه و اعتباراتی بگیریم!! تا همینجا را 
داشته باشید. به ده سال بعد، دوازده سال بعد، 
چهارده سال بعد، شانزده  سال بعد و حاال، یعنی 
هفده سال بعد از آن اظهار نظرها، مصوبات و 
تصمیم ها بر می گردم. یعنی جایی که االن 
ایستاده ایم؛ مهر  98. از خودم و از شما مخاطب 
درد آشنا می پرسم؛ به کجا رسیده ایم؟ قرار بود 
کجا باشیم؟ قرار بود چه چیزی به دست آوریم؟ 
و حاال در کمال ناباوری، چه چیزهایی از دست 
داده ایم؟ چند نفر را؟ چه مقدار سرمایه را؟ چه 
تعداد از امیدهایمان و آرزوهایمان را؟ با گذشت 
عمر یک نسل و تولد نسلی جدید، کدامیک از 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه  های...  جاده 

گنج های پنهان در ورزش جانبازان و معلوالن استان
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کاری- بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی 
حدود 10  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته 
درصد از انسان ها در سراسر دنیا به نوعی 
معلول هستند، البته تعریفی که این سازمان 
از معلولیت دارد بسیار وسیع است با این 
وجود مالحظه می کنیم که معلوالن قشر 
عظیم و تاثیرگذاری در هر جامعه هستند 
که باید به خوبی ظرفیت آنها در حوزه های  
آنها  وجود  از  و  شده  شناسایی  گوناگون 
با تصویب  استفاده شود.   به نحو احسن 
 24 روز  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
مهر به عنوان روز ملی پارالمپیک در تقویم 
رسمی کشور به ثبت رسید و مقرر شد از 
این پس مراسم روز ملی پارالمپیک در این 
تاریخ برگزار شود. بیست و سوم ژوئن یا 
همان روز جهانی المپیک رویداد منحصر 
بفردی است که کمیته های ملی المپیک 
جشنواره  این  در  را  خود  جوامع  جهان، 
آن  بهانه  به  تا  نموده  سهیم  جهانشمول 
آوازه ترین رویداد ورزشی را بسازند.  بلند 
ورزش نه  فقط  اعتماد به نفس را در فرد 
تقویت می کند بلکه نگرش جامعه را نسبت 
به معلوالن دگرگون می سازد. بلکه نقش 
مهمی را در سالمت جسم، روح و زندگی 
فردی و اجتماعی جانبازان و معلوالن ایفا 
توسعه  فرایند  تبع آن در  به  می کند که 
ابعاد  گوناگون جامعه همچون فرهنگی و 

اجتماعی گام بر می دارد. 

سرمایه گذاری اندک برای
 25 هزار جانباز و معلول

فقط شش درصد از جمعیت 25 هزار نفری 
جانبازان و معلوالن استان یعنی هزار و 500 
نفر در فعالیت های ورزشی حضوری فعال 
دارند و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های  
مورد نیاز امکان جذب دیگر افراد به رشته های 

ورزشی جانبازان و معلوالن وجود ندارد .
اینکه  بیان  با  مدیر کل بهزیستی استان 

بیش  جنوبی   خراسان  معلولیت  درصد 
نشان  آمار  افزود:  است  کشوری  نرم  از 
و  بلوچستان  و  سیستان  از  بعد  می دهد 
استان  سومین  جنوبی  خراسان  گلستان، 

نژاد سال  است. عرب  معلوالن  تعداد  در 
روز  داشت  گرامی  مراسم  در  گذشته 
از  تعدادی  چند  هر   افزود:  پارالمپیک  
جانبازان و معلوالن استان در رقابت های 
کشوری شرکت کردند اما سرمایه گذاری 
برای انجام تمرینات آن ها کمرنگ است. 

قهرمانی و نایب قهرمانی  
دو ورزشکار  خراسان جنوبی 

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی  ضمن 
ورزشی  جشنواره  چهاردهمین  به   اشاره 
معلوالن 15 تا 21 تیر  سال جاری در 2 گروه 
آقایان و بانوان به میزبانی بابلسر و تنکابن 
در مازندان برگزار شد، ادامه داد:  25 نفر از 
ورزشکاران معلول استان به این جشنواره اعزام 
ویلچررانی، »غالمرضا  شدند که در رشته 
داری« توانخواه جسمی و حرکتی از خراسان 
جنوبی مقام نخست و مدال طال کسب کرد. 

در  نیز  آبادی«  علی  »زهرا  کرد:  بیان  وی 
رشته تنیس روی میز به مقام نایب قهرمانی 
چهاردهمین  یافت.  دست  نقره  مدال  و 
جشنواره ورزشی معلوالن کشور در 3 گروه 

شامل ناشنوایان، نابینایان و معلوالن جسمی 
آمادگی  شطرنج،  رشته های  در  حرکتی  و 
جسمانی، دو صحرانوردی، تنیس روی میز، 

فوتبال دستی و ویلچررانی برگزار شد. 

فعالیت بیش از  1۴00  ورزشکار 
جانباز و معلول

رئیس هیئت جانبازان و معلوالن خراسان 
جنوبی رئیس هیئت جانبازان و معلوالن 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از 
یک هزار و 400  ورزشکار جانباز و معلول 
در استان فعالیت دارند،  بیان کرد: از این 
تعداد 60 درصد برای سالمت خود ورزش 
می کنند و 40 درصد در میادین قهرمانی 
یادآور شد:   اند. شریعتی فر  حضور داشته 
با روحیه جهادی و ظرفیت خوبی که در 
ورزشی  تقویم  هرساله  دارد  وجود  استان 
در  و  می شود  نوشته  استان  تمام  برای 

اختیار افراد قرار می گیرد. وی با اشاره به 
اینکه  امسال هم برای ورزشکاران معلول 
و جانباز برنامه ویژه ای چیده شده است، 
یادآور شد: به دلیل اینکه در ایام عزاداری 

ابا عبدا... الحسین )ع( قرار داریم این برنامه 
است.  شده  موکول  آبان  شانزدهم  به  ها 
رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلوالن 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توجه به 
اصل جوان گرایی و آموزش از اهداف مهم 
هیئت ورزسی جانبازان و معلوالن استان 
مجلس  تصویب  با  کرد:   اظهار  است، 
شورای اسالمی روز پارالمپیک در تقویم از 
المپیک جدا شده است که این خود انگیزه 
ای بیشتری در ورزشکاران ایجاد می کند.

ورزشکاران معلول و جانباز
 نیازمند حمایت مسئوالن

دولتی  بودجه  اینکه  بیان  با  فر  شریعتی  
ادامه داد:باید  برای ورزشکاران کم است، 
این بودجه از طریق اسپانسر و افراد خیر 
جمع آوری شود و آنان هیئت ها را حمایت 
کنند. همچنین سعی شده است از امکانات 

تاکنون  و  شود  استفاده  استان  موجود 
ورزشکاران استان با وجود همه محدودیتها 
به نتیجه های خوبی رسیده اند. وی  با بیان 
اینکه مقوله ورزش و جوانان یک موضوع  
ورزش  ویژه  به  در کشور  مهم  و  اساسی 
است که می تواند از بسیاری از مشکالت 
و آسیب های اجتماعی جوانان جلوگیری 
کند، خاطرنشان کرد:هر چند وجود برخی 
از محدودیت ها و محرومیت های مالی 
و امکاناتی بر فعالیت ها با توجه به وجود 
نیروها و استعدادهایی که وجود دارد، سایه 
افکنده است، اما این موضوع و بهانه کردن 
آن رافع مسئولیت نیست و می بایست از 
تمامی ظرفیت های موجود با بکارگیری 
بهبود  برای  مان  سعی  و  تالش  نهایت 
بخشیدن به ورزش استفاده کنیم. وی ادامه 
داد: درخراسان جنوبی گنج های نهفته ایی 
در رشته های ورزشی جانبازان و معلوالن 
داریم که باید کشف و به کشور معرفی شود.

باید چالش های پیش روی 
ورزشکاران  معلول و جانباز

 را رفع کرد

می توان با ایجاد فرصت های شغلی مناسب 
برای معلوالن در رشد اقتصادی و اجتماعی 
کشور تأثیر گذاشت، با توجه به ناتوانی های 
جسمی و یا روحی معلوالن تحقق حقوق 
آنان از جمله حقوق فرهنگی با مشکالت 
و چالش هایی همراه بوده و برای رفع این 
موانع نیاز به راهکارهای قانونی و اجرایی ویژه 
است. همچنین توجه به آموزش معلوالن در 
دوره خردسالی باعث بـه حـداقل رسـاندن 
اخالقی  و  اجتماعی  جسمانی،  آسیب های 
زندگی اش  دوران  تمام  در  معلول  فرزند 
اجتماعی  و  محیطی  مشکالت  می شود، 
عمده ترین عامل انزوای معلوالن و جانبازان 
است که با رفع آن می توان زمینه مشارکت 

این افراد را در جامعه فراهم کرد.

ادامه سرمقاله( کدامیک از جاده های مرگ ما 
حتی تا نیمه دوبانده شدند؟ و تا کی قرار است هر 
روز و هر هفته خانواده های ما نگران همسران 
و فرزندان و پدران و مادران و دوستان و اقوام و 
خویشان خود در این جاده باشند که یا کارمندند و 
مجبور به تردد، یا دانشجو و سرباز و میهمانند، و 
یا بیمار و دنبال کنندگان کارهای اداری و زیارتی 
و سیاحتی و شغلی؟ به این جاده های شوم مرگ 
چند تا اضافه شده؟ جاده دیهوک - طبس و جاده 
بیرجند- اسدیه  با آن همه تلفاتش برای تبدیل 
کردن دوباره ی استان به رأس الحوادث هرم 
شوم اتفاقات جاده ای کشور کافی نیست؟  تا کی 
قرار است نخبه هایمان، مدیرانمان، مسؤوالنمان، 
عشق ها و جگرگوشه های عزیزتر از جانمان 
را از البالی آهن پاره های له شده و به خون 
نشسته در متر به متر این جاده دربیاوریم؟ تا کی 
قرار است هر هفته و هر ماه در مساجد و حسینیه 
ها و گورستانها به عزای ابدی عزیزانی بنشینیم 
که شهیدان راه بی تفاوتی مسؤوالن و مصدومان 
زخم خورده ی جاده ی سهل انگاری های دست 
اندرکارانند؟ از هفده سال سکوت، خودمان خسته 
نشدیم؟ خود ما خجالت زده نشدیم؟ خودمان 
مدیون خون های ریخته شده نشدیم؟ باور کنید 
حق این است که دیگر به هیچ مسؤوِل متولِی 
سهل انگاری در این امر، اجازه پایین آمدن از 
پلکان هواپیما برای پا گذاشتن به استان را ندهیم 
تا برود و با قول وفا شده برگردد. باور کنید حق 
این است که متر به متر جاده های مرگمان را 
این  در  بیشمار عزیزانمان که  از عکس های 
جاده ها به سکوت ابدی فرو رفتند، پر کنیم تا 
هر رهگذری با دیدن چهره های معصومشان،  
نفرینی به بی تفاوتی ها بفرستد و هر عابری 
اما  بزند.  تلخند  انگاری،  سهل  همه  این  به 
عیبی ندارد! باز هم در کسوت احترام، سکوت 
می کنیم! آخر مردم خوب و نجیب و مهربان و 
عزیز و مظلوم و با فرهنگی !هستیم که هرچه با 
شالق بی تفاوتی ها بیشتر به گرده هایمان بزنند، 
کمتر خم به ابرو می آوریم! باز هم سکوت می 
کنیم تا به احترام الکچری های متردِد تعطیالت 
گاه و بیگاه در جاده تهران - شمال، به احترام 
بودجه های مصوب و تخصیص داده شده و 
به  اجرا درآمده در پروژه های مهم کشور،  به 
احترام همه ی زنده هایی که بر مرده های ما 
ارجح هستند، به احترام صدها میلیارد اعتبارات 
متروها و قطارشهری های شهرهای مهم تر، به 
احترام صدها میلیارد بودجه های اسراف و حیف 
و میل شده در پروژه های غیرضروری، به احترام 
و مجلس شورای  ریاست جمهوری  انتخابات 
مطالبات  نشدن  سیاسی  احترام  به  اسالمی، 
اجتماعی مان، به احترام انگ نخوردِن به تصور 
فریادهای  احترام  به  و  هایمان،   نمایی  سیاه 
احترام  به  مجلس،  در  عزیزمان  نمایندگان 
مصاحبه های شیک مسؤوالن استان و وعده 
های شیرین و عسلی شان از پشت اتاق های 
ایزوله و خودروهای شیشه دودی و ایربگهای 
چندگانه شان، و به احترام سکوت برخی رسانه 
ها و بی تفاوتی برخی از دست اندرکاران، و به 
مردم  »نجابت  نام  به  تکراری  سریال  احترام 
خراسان جنوبی«،  جمعی  بلند شوند و ساعت 
ها برایمان کف بزنند. چرا؟ چون ما مردم خوبی 
هستیم! و البته  باید خوب بمانیم! چون ما هنوز 
هم برای اثبات حقانیت فریادهایمان در اعتراض 
به بی تفاوتی مسؤوالن در رابطه با عملی کردن 
وعده هایشان برای جاده های مرگ، باید خون 
تکیه  مسؤوالن  که  اینجاست  سؤال  بدهیم! 
زده بر کرسی های فاخر مدیریت و بی خبر از 
داغ های بی شمارِ چسبیده به دِل  مردم این 
دیار،  چه خواهند داد؟عمرشان را؟ جانشان را؟ 
وقتشان را؟ آبرویشان را؟ یا میز و صندلی های 
فاخر مدیریتی شان را؟!! )لطفا نظر و پیشنهاد خود 
در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 

09304943831 ارسال فرمایید(    
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عماری  سرچاه  باران  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4009 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10360054445
1398/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین عباسی 
به شماره ملی 0652119239بسمت رئیس هیات مدیره و آقای 
رضا قاسمی به شماره ملی 0653270003 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره و آقای ناصر یوسفی به شماره ملی 0652288391 
بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - آقای محمود سلیمانی به شماره ملی 0653269651 بعنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته با امضای آقای 
محمود سلیمانی )مدیرعامل( و آقای حسین عباسی )رئیس هیات 

مدیره ( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )633903(

عماری  سرچاه  باران  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4009 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10360054445
سالیانه مورخ 1398/06/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان 
قاسمی  و رضا  ملی 0652119239  به شماره  عباسی  حسین 
به شماره ملی  یوسفی  ناصر  و  به شماره ملی 0653270003 
0652288391 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای عباس شاهبیکی به شماره 
ملی 0652294741 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا صفری 
به شماره ملی0651863163 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیر االنتشار 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 )633904(

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

بیرجند  رادمان  پاالیش  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5290 و شناسه ملی 
14005640195 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/09/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به 
پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و طبق گواهی 
بانکی به شماره 3021318/4000 مورخ  1397/09/11بانک 
توسعه تعاون مبلغ دویست میلیون ریال به حساب شرکت 
ریال   1000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  لذا  گردید  واریز 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال   201000000 به 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
201000000 ریال منقسم به 100 سهم 2010000 ریالی با 

نام که کال نقدی می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)635368(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا توان بخش زندگی درتاریخ  1398/01/11 به شماره ثبت 5942 به شناسه ملی 14008246115 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات توان 
پزشکی و ایجاد شعب و نمایندگی ، اخذ تسهیالت ازبانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات 
نهادها سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و عقد قرآرداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، اسدی ، کوچه ))فرعی طالقانی11(( ، کوچه طالقانی11]فرزین،ش مطهری3/10[ ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 9714914378 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم راضیه ابراهیمی به شماره ملی 0650150902 دارنده 760000 ریال سهم الشرکه آقای عبداله عباس آبادی به شماره ملی 
0652865526 دارنده 40000 ریال سهم الشرکه خانم زینب عباس آبادی به شماره ملی 0924293756 دارنده 200000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم راضیه ابراهیمی به شماره ملی 0650150902و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زینب عباس آبادی به شماره ملی 0924293756و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم راضیه ابراهیمی )مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )634114(

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه شاد و نیک زهان درتاریخ 1398/07/21 به شماره ثبت 6074 به شناسه ملی 14008689641 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای کلیه طرحهای 
راهسازی- اجرای کلیه امور مربوط به ساختمان - اجرای کلیه امور مربوط به آبرسانی - کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی مجاز داخلی 
و خارجی وتجارت کلیه کاالهای مجاز - فعالیت در زمینه تجارت دریایی-خرید وفروش و توزیع و پخش و حق العملکاری کاالهای مجاز 
- صادرات و واردات و نگهداری کاال - و انجام کلیه امور مربوط به امور گمرکی- ترخیص کاال- افتتاح حساب و اخذ وام وتسهیالت ارزی و 
ریالی از بانکها وموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی وخارجی جهت شرکت -تهیه کاال از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر 
کشور -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی -کلیه امور پیمانکاری مربوط به تولید ، 
توزیع و انتقال اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات برقی و، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص ، سیستم های کنترل برق 
و ابزار دقیق 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 مدرس ، بلوار شهید آیت اهلل مدرس ، کوچه بعثت 6]ش ایت اهلل 
مدرس43[ ، پالک 31 ، طبقه اول کدپستی 9718745546 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 31/4508/25 
مورخ  1398/07/15  نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه با کد 4508 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی هزاری به شماره 
ملی 0640039685و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اکبر خسروی به شماره 
ملی 0653111827و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رضا دیدبان به شماره ملی 0889965846و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سجاد پیله ور به شماره ملی 0922732108و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
مجتبی ریاضی هروی به شماره ملی 0940937999و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رضا دیدبان 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهناز عباسی به شماره ملی 
0921351216 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی پیله ور به شماره ملی 0923947698 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 )635367(

تاسیس شرکت سهامی خاص آذر افروز کویر سربیشه درتاریخ 1398/07/22 به شماره ثبت 32 به شناسه ملی 14008693577 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای تاسیسات ساختمانی 
و انجام لوله کشی گاز شبکه داخلی ساختمان ها اعم از جوشکاری ، و نصب لوله و اتصاالت، خرید و فروش لوله گاز و لوازم و اتصاالت 
مربوط به لوله کشی گاز ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام و اجرای سیستم های لوله کشی گاز،رنگ آمیزی،خرید و 
فروش لوازم و تجهیزات لوله کشی گاز و شرکت در مناقصات جهت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای سیستم های 
تاسیسات ساختمان ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، 17شهریور ، خیابان کارگر ، خیابان 17شهریور ، پالک 
50 ، طبقه همکف کدپستی 9741775965 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-178/1783 مورخ 
1397/12/23 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهداء با کد 1783 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره آقای صادق حسینی به شماره ملی 0640288618و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آمنه یاوری به شماره ملی 
0653011717و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ریحانه غالمی به شماره ملی 0922533016و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 باامضاء آقای صادق حسینی ) رئیس هیئت 
مدیره ( و یا خانم ریحانه غالمی ) مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم فرزانه کلنگی خواه سربیشه به شماره ملی 0653337884 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
خانم فاطمه کلنگی خواه سربیشه به شماره ملی 5239761671 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 سربیشه )634045(

 از تمامی همشهریان بیرجندی مقیم استان های تهران و البرز دعوت می شود جهت عضویت 
 در انجمن بیرجندیهای مقیم تهران در سایت انجمن به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند
بدیهی است جهت تکمیل اطالعات از اعضای انجمن هم استدعا می شود به منظور 

تکمیل و بروز رسانی اطالعات اعضا ، مجددا ثبت نام نمایند.
منظور از بیرجند )بیرجند قدیم شامل شهرهای مود ، خوسف ، درمیان ، شوسف 

و...(می باشد.  
لطفا به کلیه همشهریان اطالع رسانی فرمایید 

http://birjand-ngo.ir/registerهیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
زیارتی  خدمات  مرکزی  شرکت  اینکه  به  نظر 
خراسان جنوبی به استناد دو برگ استشهادیه 

گواهی شده منضم  به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی 
است که سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان پالک 202 
فرعی از 1427- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که 
متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است  با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره  
دفتر امالک الکترونیکی 139720308001001520 ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و  دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده 
مراتب به این اداره اعالم فرمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 
10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی 

برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک  بیرجند



3
پیام شما

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

یکشنبه *28 مهر 1398 * شماره 4474

حرکت ۲۲ کاروان پیاده  استان به مشهدالرضا

صداوسیما- ۲۲ کاروان از خراسان جنوبی با پای پیاده راهی مشهد مقدس شده اند. مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: حرکت 
این کاروان ها از ۲۰ مهر آغاز شده است.حجت االسالم رضایی با بیان اینکه این کاروان ها در قالب گروه هایی ۳۰ یا ۴۰ نفره به 

ادیسون به خانه بازگشت یادداشتی به مادرش مشهد مقدس رفتند افزود: در هر کاروان یک روحانی حضور دارد که به انجام برنامه های فرهنگی و تبلیغی می پردازد.
داد،گفت: این را آموزگارم داد گفت فقط مادرت 
بخواند! مادر در حالی که اشک در چشمان داشت 
یادداشت برای کودکش خواند: “فرزند شما یک 
نابغه است و این مدرسه برای او کوچک است 
آموزش او را خود بر عهده بگیرید”سالها گذشت 
اکنون  که  ادیسون  روزی  درگذشت  مادرش 
بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش 
را مرور می کرد برگه ای در میان شکاف دیوار او 
را کنجکاو کرد آن را در آورده و خواند، نوشته بود: 
 کودک شما کودن است از فردا او را به مدرسه راه 
نمی دهیم.ادیسون ساعتها گریست و در خاطراتش 
نوشت:“توماس ادیسون کودک کودنی بود که 
توسط یک مادر قهرمان نابغه شد.”مطلب باال را 
برای معلم محترمی  فرستادم که به خاطر دیر 
یادگرفتن دانش آموز دوره ی اول دبیرستان که 
اولین دفعه س با یک درس متفاوت)زبان انگلیسی( 
آشنا شده و کمی در نوشتن حروف انگلیسی لنگ 
می زند و معلم به جای اینکه خاطره ای زیبا ازین 
یادگیری در ذهنش بسازد جلوی بقیه برگه ش رو 
پاره کرده و رفتاری زشت و به  دور از شان ومقام 
واالی  معلمی انجام می دهد فرستادم .کاش می 
دانستیم که شکل گیری شخصیت خیلی مهمتر از 

یادگیری حروف انگلیسی است.
ارسالی به تلگرام آوا

سازمان آب شهری بیرجند، لطفا اطالع رسانی 
نمایند، آب شیرین کن، چند درصد از آب شهر 
را شیرین می کند؟ با این وجود، معنی و مفهوم 
وجود آب شیرین کن های  شهر چیست؟ این که 

تا چه تاریخی تمام آب شیرین می شود؟
915...5۳7

آیا یک جمعیت ۴۰۰  محترم،   سالم شهردار 
خانواده درخیابان مهزیار به حداقل 1۰۰متر فضای 
سبز نیاز نیست؟ با وجود زمین خاکی رها شده که 

پاتوق سگ های ولگردشده است. 
99۰...۰66
 آیا جناب شهردار از سایت اداری بازدید داشتند خواهشا 
یک بازدیدی از وضع نظافت و زیبا سازی  منطقه 
داشته باشند در این منطقه هم زندگی جاری است.
915...۲6۳

سالم از اهالی مهرشهر خیابان الله هستم.فکر 
می کنم رفتگران محترم شهرداری خیابان الله و 
کوچه هایش را فراموش کردند چون نزدیک ۲ ماه 
هست که کوچه ها و جوی های آب تمیز نشده، 

لطفا شهرداری پیگیری کند.
9۳8...765

سالم کشتار و پرورش بو قلمون و بوی نامطبوع 
خون و پوست در کنار منزل مسکونی ومهد کودک 

در معصومیه امانمان را بریده لطفا رسیدگی کنید.
9۳9...915

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه   شورای اسالمی
 روستای منظریه

با عنایت به مطلب مندرج در مطلب “ انباشت 
8۰ درصد مشکالت در حاشیه شهرها” که پیرو 
جلسه در دادگستری چاپ شده است از آنجا که 
در آن ذکر شده نمونه تفکیک زمین واگذاری 
توسط شوراها به عنوان مثال نام منظریه ذکر 
شده است به اطالع می رساند تاکنون شورای 
اسالمی منظریه هیچ زمینی را واگذار ننموده 
است وشورا و مردم روستا از گران فروشی زمین 
و تأخیرنه ساله از تحویل گرفتن طرح هادی از 
راه و شهرسازی توسط بنیاد مسکن گالیه مندیم.

سالم به روزنامه آوا درباره مطالبی که همشهریان 
عزیز درمورد نشاط و امید گفته اند خواستم بگویم 
این گونه مسائل نباید  شعاری باشد به عنوان مثال 
چند وقتی بود که دکه ای در میدان انتهای خیابان 
غفاری با ارائه یکسری مخلفات برای مردم حکم یک 
پاتوق رو پیدا کرده بود و کسی دلش می گرفت آنجا 
یه ترمز می زد و یک چایی یا ذرتی خرید می کرد 
هم یک کسب و کار فعال بود هم مردم جنب و 
جوشی داشتند چند وقت پیش از آنجا رد شدم دیدم 
سوت و کور است و هیچ خبری نیست از چند نفر 
جویا شدم گفتند شهرداری دکه را جمع کرده است 
من به واقعیت این موضوع کاری ندارم که چرا و 
به چه دلیلی اما اولین چیزی که به ذهنم رسید این 
بود که مدیران شهری به فکر نشاط من نیستند به 
فکر روحیه من نیستند واال کوچکترین روزنه هایی 
که شاید خیلی ها به آن دلخوش می کردند را هم 
نمی بستند مگر مردم ما چه تفریحی داشتند جز پیاده 
روی در همان رینگ و بهتر بگوئیم بیابان دور شهر 
که آخرش هم در یک ایستگاه پایانی یک چایی 
بخورند بعضی اتفاقات برای مردم نوستالوژیک است 
 و به نظر شورا و شهرداری باید در تصمیم گیری
در خصوص آنها به ذائقه شهروندان هم توجه کنند و 
بدانند شهری پویا خواهد بود که مردمش با مدیران 
شهری ارتباط بگیرند نه آنکه آنها را در مقابل خواسته 

ها خود احساس کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

تاکسی به مهر شهر نمی آیدسامانه پیام کوتاه : 3000272424
مردم  حرف  شنیدن  آبادی-  مهدی 
وظایف  از  آنها  مشکالت  پیگیری  و 
آوای  روزنامه  باشد.  می  مسئوالن  مهم 
پیام  از  ای  مجموعه  جنوبی  خراسان 
را  گذشته  هفته  دو  طی  مردمی   های 
»یکشنبه ها« منتشر می کند تا با برجسته 
های  پاسخ  مردمی  های  پیام  سازی 
مشخص  وسریعتر سازمان ها را دریافت 
کند. ششمین گزارش » آوای مردم« با 
ادامه رویه پیشین به بررسی مطالبه ها، 
از  شهروندان  انتقادات  و  ها  درخواست 

سازمان های اجرایی می پردازد. 

کاری را شروع می کنید، 
به اتمام برسانید

شهرداری همچنان رکوردار پیامک های 
است.  بیرجندی  شهروندان  از  دریافتی 
ای  گسترده  فعالیت  دلیل  به  شهرداری 
مطالبات  و  تقاضاها  بیشترین  دارد،  که 
مردمی را داراست  شهروندی در پیامکی 
مسئوالن  است:  نوشته  آوا  روزنامه  به 
شهرداری به فضاهای سبز خیابان عدالت 
خیابان شهید  و  مدرس ۳6  سبز  فضای 
نزدیک  از  تا  بروند   رسالت   و  فالحی 
المپ های سوخته این مناطق را ببیند. 
به گفته وی تماس های زیادی با سازمان 
اما  شده  گرفته  سبز  فضای  و  پارکها 
متاسفانه اقدامی انجام نمی گیرد. شهروند 
شهرداری  مدیران  نوشته:  نیز  دیگری 
باید هر پروژه ای را شروع می کنند به 
اتمام برسانند. وی به کانال سجاد جنب 
کالنتری اشاره و می گوید: نزدیک سه 
ماه پیش این پروژه شروع شده که تکمیل 
نشده و با توجه به رسیدن زمستان و پر 
بسته  سیل  آب  جلوی  که  کانال  بودن 
شود.  تکمیل  زودتر  پروژه  این  است، 
شهروند ساکن معصومیه نیز در پیامکی 
به روزنامه آوا نوشته: با توجه  به تذکرات  
شهرک  همشهریان  اعتراضات  و  زیاد 
معصومیه همچنان  اتوبوس ها در ساعت 
و  شوند  نمی  حاضر  جایگاه  در  مقرر 
بسیاری از مردم با تاخیر به محل کارشان 
می رسند. به گفته با اینکه ساعت 7 هم 
از خانه بیرون می آییم اتوبوس 7:۴5 به 
ایستگاه وارد می شود، لطفا رسیدگی شود.

6ماه از سال گذشت میدان 
آیت ا..عبادی بهسازی نشد

بودن  به کم  اهالی مهرشهر  از  بسیاری 
تاکسی در این محله انتقاد دارند. شهروند 

مشکل  است:  نوشته  منطقه  این  ساکن 
 تردد تاکسی ها در مهرشهر چه زمانی حل 
می شود و مردم تا کی باید برای رفتن 
بپردازند  آژانس  هزینه  شهر،  مرکز  به 
تاکسیرانی  سازمان  چرا  وی  گفته  به 
را  داران  تاکسی  از  تعدادی  شهرداری 
منطقه  این  در  دهی  به خدمات  موظف 
اما  گذشت  سال  از  ماه   6 کند؟  نمی 

میدان  بهسازی  برای  کار  از   دریغ 
شهروند  پیامک  این  عبادی   ا...  آیت 
در  تاخیر  از  که  است  معصومیه  ساکن 
زیباسازی میدان ورودی شهر انتقاد دارد 
می  را  آن  تاخیر  دالیل  مسئوالن  از  و 
از  گالیه  با  نیز  دیگری  پرسد.شهروندی 
شهرداری گفته است: پول پارکینگ ها که 
از ساکنان سعیدی شرقی گرفتند چه زمانی 
برای این محله هزینه می کنند؟ آسفالت 
نشدن کوچه 7 هفت تیر، پیگیری آسفالت 
وضع  و  جلیلیان  محله  کشی  جدول  و 
بالتکلیف زمین های ضلع غربی خیابان 
نرجس از دیگر پیام های شهروندان بود. 

خدمت رسانی فقط کمین کردن 
با دوربین نیست

از  هایی  پیامک  اخیر  هفته  دو  در 
که  شده  ارسال  روزنامه  به  شهروندان 

انتظامی  نیروی  از  هایی  درخواست 
داشته اند. شهروندی نوشته است: میدان 
قدس باعث حوادث زیادی شده و بسیار 
خطرناک است و راهکار آن تبدیل میدان 
خدمت  وی  گفته  به  است.  چهارراه  به 
با  کردن  کمین  با  فقط  مردم  به  رسانی 
دوربین نیست و به فکر جان مردم باشید. 
شهروند دیگری نیز نوشته است: چرا مانع 

موتورهایی که روی پالکشان چسب می 
نمی شوید؟  یا دوالسه المی کنند  زنند 
کنند  فرار  و  کنند  تصادف  باکسی  اگر 

چطور آنها را می گیرید. 
موضوع سرگرمی و نشاط خانواده ها در 
چالش  به  تبدیل  حال  در  استان  مرکز  
بزرگ برای مدیران بیرجند است. موضوع 
گردشگری همیشه از پیامک های ثابت به 
روزنامه آوا بوده و بسیاری از شهروندان از 
این وضع انتقاد و گالیه دارند. شهروندی 
نوشته است: سال پیش طرح سنگ فرش 
بیرجند شروع  اکبریه  منطقه گردشگری 
شده اما کار آن دوماه تعطیل شده است. 
همکاری  شهرداری  است:  نوشته   وی 
بی  جور  اکبریه  ساکنان  اما  کند  می 
پاگیر میراث  قوانین دست و  برنامگی و 
فرهنگی را می کشند. این شهروند ادامه 
می دهد: آیا بین مشکالت عدیده ای که 
دارند  فرهنگی  میراث  با  اکبریه  ساکنان 

آیا داشتن کوچه های غیرخاکی حق آنان 
نیست! ازطرفی سنگ فرشی که اجرا شده 
چرا نقشه جامعی ندارند تا تمام کوچه با 
اجرای فضای سبز پیش بینی شده یا با 
در نظرگرفتن عقب نشینی کوچه درتمام 
کوچه اجرا شود؟ شهروند دیگری نیز به 
اشاره و نوشته: بخاطر تفریح و  بند دره 
سرگرمی جوان ها لطفا به آسفالت جاده 

وی   گفته  به  فرمایید.  رسیدگی  دره  بند 
تعطیل  روزهای  که  تاسفه  جای  واقعا 
تفریح  واسه  جایی  استان  مرکز  مردم 

نداشته باشند! تا کی این وضع؟!

حقوق های نجومی! 
آموزگاران پیش دبستانی ها

کمبود معلم همیشه از مشکالت آموزش 
است.  تحصیل  سال  ابتدای  در  پرورش 
شهروندی به این کمبود اشاره و نوشته 
استان  دولتی  مدارس  از  برخی  است: 
و  ندارند  ورزش  معلم  ابتدایی(  )مقطع 
روحیه  ایجاد  در  ورزش  زنگ  اهمیت 
نشاط و شادابی دانش آموزان و در نتیجه 
افزایش میزان یادگیری ایشان بر کسی 
با  این شهروند  گفته  به  نیست.  پوشیده 
معلم  انجام گرفته، گفتند  پیگیری های 
های  مصاحبه  با  این  که  نداریم  ورزش 

چند روز قبل مدیرکل آموزش و پرورش 
بیمه  متناقض است. مشکالت حقوق و 
آموزگاران مهدکودک ها و پیش دبستانی 
از پیامک های دریافتی از طرف  ها نیز 
شهروندان بود. فردی نوشته است: قابل 
توجه مسئوالن اداره کار، مهدهای کودک 
و پیش دبستانی ها با گردش مالی چند 
ده میلیونی در هر ماه نیروهایشان را بیمه 
نکردند و با اینکه ساعت کارشان باالست 
و حقوق های نجومی! ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 

تومانی پرداخت می کنند.

اینترنت ضعیف و آنتن دهی 
نامناسب، درد مشترک

 روستاهای استان

در دو هفته اخیر پیامک های بسیاری از 
ارسال  آوا  روزنامه  به  استان  روستاهای 
شده است که تعدادی از آن ها را برای 
کنیم.   می  منتشر  مسئوالن،  پیگیری 
فردی از روستای نیگنان بشرویه نوشته 
است: چرا بعد از گذشت حدود شش ماه، 
بخشدار مرکزی بشرویه و بعد از گذشت 
نیگنان شهرستان معرفی  سه ماه دهیار 
دستور  هنوز  وی   گفته  به  شوند؟  نمی 
سریع بر ای باز کردن موانع سیل بندهای 
باالدست این روستا عملیاتی نشده است. 
نوشته  قائن  باز  دره  روستای  از  فردی 
ایرانسل  و  اول  همراه  روستا  این  است: 
است که  حالی  در  این  ندارد  آنتن دهی 
قبوض برق از طریق پیامک برای مردم 
ارسال می شود. مسئوالن مخابرات استان 
برای نصب دکل تلفن همراه اول زودتر 
اقدام کنند. فردی نیز از روستای شیرگ 
بخش قهستان در پیامکی نوشته است: 
بر صد  بالغ  اینکه جمعیتی  با وجود  این 
پرسرعت  اینترنت  هنوز  خانوار،  پنجاه  و 
از  بسیاری  وی  گفته  به  ندارد.  موبایلی 
جمعیت  حتی  که  کوچکتر  روستاهای 
پنجاه خانوار دارند اینترنت پرسرعت دارند 
ولی برای روستای ما هیچ اقدامی نشده 
است. فردی از چاهداشی نهبندان گفته 
است: حدودسه سال است برای روشنایی 
معبر محل سکونت و امتیاز برق، پیگیرم 
و از آذر سال گذشته امتیاز خریده اما هنوز 
داده:  ادامه  وی  ام.  نگرفته  ای  نتیجه 
داده  نامه  فرمانداری  به  محل  شورای 
است که اداره برق به این کوچه روشنایی 
فرمانداری،  با  را  موضوع  و  دهد  نمی 
بخشداری و حراست شرکت برق مرکز 
استان هم درمیان گذاشتم ولی همچنان 

اقدامی نشده است.

 مردم تا کی باید برای رفتن به مرکز شهر، هزینه آژانس بپردازند 
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

شعبه 1: نبش معلم 50          شعبه 2: ورودی بلوار معلم    
شماره تماس مرکزی: 05631101

اجتماع 1۰ هزار نفری مردم فردوس 
در روز اربعین

سربازی- مردم والیتمدار و همیشه در صحنه 
شهرستان فردوس در اربعین حسینی با اجتماع 1۰ 
هزار نفری یاد و نام امام حسین و قافله اسیران 
در  داشتند. مردم عزادار  را گرامی  دشت کربال 
حالی که بر سر و سینه می زدند و فریاد لبیک 
یا حسین آنها بلند بود مسیر چها راه شهید پارسا 
تا بارگاه امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم را به 
تاسی از پیاده روی زائران اربعین حسینی در کربال 
معال پیمودند و با اجتماع در این محل به نوحه 
سرایی و عزاداری پرداختند. امام جمعه سرایان 
در جمع عزاداران حسینی در فردوس پیاده روی 
مردم را گوشه ای از حماسه بزرگ پیاده روی 
اربعین در کربال دانست و افزود: باید کاری کنیم 
که حرارات محبت حسین در دلمان روشن بماند.

حجت االسالم نجمی پور تصریح کرد: اربعین یک 
حادثه نیست بلکه فرهنگی چند منظوره است که 
همه دلها را مجذوب خود کرده است. وی تاکید 
کرد: امروز دشمنان جهان اسالم ازمراسم اعجاب 
انگیز پیاده روی میلیونی اربعین حسینی در هراس 
هستند و در تالشند به هر طریق در رسانه های 
دنیا پخش نشوددر اجتماع بزرگ مردم فردوس 
زیارت اربعین حسینی قرائت شد و نماز با شکوه 

ظهر اربعین با شکوه هر چه تمام تر اقامه شد.
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موفقیت و انرژی

 شاد بودن

به خود سخت نگیرید

اغلب اوقات شما خودتان را به خاطر کارهایی 
که انجام داده اید نمی بخشید. انسانهای پر تالش 
به  را  خود  که  است  این  بر  سعی شان  همواره 
استاندارد های باالی زندگی نزدیک کنند و خود را 
در همان حد نگه دارند. این خصوصیت اخالقی 
باعث بروز استرس زیادی می شود. احساس گناه 
در افراد باعث بوجود آمدن اضطراب و افسردگی 
می شود. خودتان را به خاطر کارهایی که از کنترل 
شما خارج هستند سرزنش نکنید. نگاهی به افکار 
و احساساتتان بیندازید تا قادر باشید افکار منفی 
درونی خود را تحت کنترل بگیرید. اگر احساس 
می کنید جایی از کار می لنگد به عقب بر گردید و 
از خودتان بپرسید چه نکات مثبتی را از آن اتفاق 
بد و ناخوشایند می توانید یاد بگیرید. اگر احساس 
رضایتمندی درونی از خودتان را افزایش دهید 

تبدیل به فردی موفق خواهید شد.

راه های اثبات شده براي شاد بودن

 به جای تمرکز روی اتفاق شادی که در زمان 
حال افتاده است؛ زندگی در همان لحظه بعضی 
اشخاص که زیاد شاد نیستند در مورد زندگی در 
گذشته یا چیزی که می خواهند اتفاق بیفتد فکر 
مي کنند. هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و 
ما هم می توانیم در نظرسنجی هایی که در این 

زمینه انجام می شوند شرکت داشته باشید.
زندگی با تمرکز ذهني یعنی زندگی عاقالنه و 
اگاهی از این که توجه کاملی روی هدف داشته 
باشید، در زمان حال بمانید و تجربیات هر لحظه 

خویش را بدون قضاوت ادامه دهید.
توانایی تمرکز خوب نیاز به تمرین های مکرر 
دارد. یک راه براي انجام این کار تمرین مدیتیشن 
تمرکز ذهني است. با چشمان بسته نشسته و روی 
احساسات فیزیکی، افکار و عواطف خویش بدون 
هیج قضاوتی فکر کنید. می توانید هم زمان با 
وارد شدن در ذهنتان آنها را براي خویش به عنوان 

مثال” یک فکر”،” خشم” یا”آزار” تصور کنید.
اکثر ما روی اهمیت خواب بر سالمتتان آگاهیم. 
بهرحال این یک نیاز براي تعادل روانی ماست. 
بسیاري از ما پافشاری زیادي براي دیر رفتن به 

رخت خواب داریم. 
بعضی از ما خواب با کیفیت را تنها یک شوخي 
می دانیم و بخاطر برنامه هاي کاری پرسروصدا و 
پروژه های عقب افتاده به آن اهمّیتي نمی دهیم. 
افرادی که بیش از اندازه به فکر اتفاقات آینده 
هستند، غمگین تر از افرادی هستند که در زمان 

حال زندگی می کنند.

عرق بیدمشک تقویت کننده
 قلب و اعصاب است

عرق بیدمشک  برای معطر کردن شربت ها هم 
به کار می رود. بید مشک گیاهی ملین و تقویت 
کننده قلب، اعصاب است. این گیاه دارویی دستگاه 

گوارش را تقویت می کند و اشتها را افزایش می 
دهد. عرق بیدمشک آرام بخش و خواب آور است 
و جوشانده گل بیدمشک همراه شکر، ناراحتی های 
عصبی، افسردگی، دردهای عصبی و روماتیسمی 
را بهبود می بخشد. مقوی قلب بوده و برای حفظ 

سالمتی آن بسیار مناسب و موثر است.

اعتیاد به سیگار را با کمک
 گیاه  اگیر ترک کنید

بوی این گیاه به مغز و سیستم عصبی جان تازه 
می بخشد و در پیشگیری از اختالالت گوارشی 
نیز مؤثر است. . قدرت حیرت آوری در تحریک 

و طبیعی کردن اشتها دارد. استفاده موضعی آن 
برای درد روماتیسم و دردهای عصبی و دانه های 
سرطان،  آرتروز،  درمان  است.در  مفید  پوستی 
اسهال، تشنج، سوء هاضمه و صرع مورد استفاده 
قرار می گیرد. جویدن ریشه آن با اعتیاد به سیگار 

مقابله می کند. 

گل شعمدانی خاصیت تسکین دهنده 
و درمان کننده بی خوابی است

دارد  دهنده  تسکین  خاصیت  شمعدانی  گل 
بریدگی،  ها،  زخم  کاهد.  می   ، اضطراب  از  و 
خراشیدگی، اگزما، بواسیر، قارچ ناخن، بی خوابی، 

کند.  درمان می  را  آفتاب سوختگی  و  واریس 
روغن این گیاه روی موها عملکرد ضدافسردگی 
دارد و بنابراین استرس و اضطراب را از بین می 
برد. روغن طبیعی گل شمعدانی ضددیابت است. 
حشرات را دور نگه می دارد. استفاده موضعی این 

روغن روی پوست، درد را تسکین می دهد.

روغن گل میخک خاصیت ضد عفونی  
و مفید برای زخم و جراحت است

روغن گل میخک خاصیت ضدعفونی کننده 
داشته و برای درمان زخم وجراحت، آثار گزیدگی 
یا نیش حشرات بویژه در پوست های حساس 

مفید شناخته شده است.از این روغن در ساخت 
ترکیبات ضدآکنه استفاده شده و در درمان جوش 
چرکی مؤثر شناخته شده است.تحریک سیستم 
عصبی از دیگر خواص روغن ادویه گل میخک 
است.  استشمام این روغن در رژیم درمانی به طور 

مستقیم بر سیستم عصبی تأثیر  می گذارد.

گل همیشه بهار ثاثیر
 ضد سرطانی دارد

گل همیشه بهار تب بر است. عصاره آن تاثیر 
خون،  سرطان  برابر  در  ویژه  به  ضدسرطانی 
پوست، سینه، پروستات، ریه، لوزالمعده و روده 

بزرگ دارد. عصاره گل آن برای معالجه گزیدگی 
شود.خاصیت  می  برده  کار  به  عقرب  و  زنبور 
ضدالتهابی دارد و با منقبض کردن رگ های 
خونی از خونریزی پیش گیری می کند. برای 
معالجه عفونت گوش، چای گل همیشه بهار 

بخورید. چشم را با چای این گیاه بشویید.

بالنگ، میوه ای از نوع مرکبات است. برگ های آن بوی لیمو دارد و به طور طبیعی همیشه سبز است. از 
ویژگی های شگفت انگیز آن شکوفه های بنفش و سفید رنگ آن است که زیبایی خاصی دارد. قرار دادن 
پوست آن بین لباس ها، مانع بید زدگی آن ها می شود. دم کرده پوست این میوه، مسکن قوی محسوب 

می شود. جویدن پوست آن باعث خوشبو شدن دهان می شود. تقویت کننده قلب و کبد است.
تخم بالنگ ضد تب است. مانع ایجاد نفخ می شود و به هضم غذا کمک می کند.

 ضماد تهیه شده از میوه بالنگ و سرکه برای درد مفاصل ، نقرس و ورم های مختلف مفید است.
 پوست آن خاصیت ضد سرفه و نرم کننده سینه دارد. میوه ای خنک کننده و آرام بخش است.

 در بهبود گردش خون موثر است. از کمبود آب بدن پیش گیری می کند.

مصرف کنندگانی که با دقت زیاد مراقب سالمت خود بودند کم کم از تاثیر غذاهای فراسودمند و موادی 
مانند فیبرها، کلسیم، سویا و حضور بعضی از ترکیبات زیست فعال در غذاها بر سالمتی خود آگاه شدند.                       
نوشیدنیهای تخمیری می توانند جانشین مناسبی باشند برای نوشیدنی های مصنوعی که با انواع رنگهای 
مصنوعی، شکر و مواد شیمیایی تولید می شوند. این نوشیدنی ها عالوه بر اینکه خطرات ناشی از مصرف 
نوشیدنی های مصنوعی را ندارند، منافع زیادی برای بدن به همراه دارند. کفیر از محصوالت لبنی تخمیری 
است که از دانه های کفیر تولید می شود. کفیر یک پروبیوتیک طبیعی است که حاوی باکتری ها و 
مخمرهای مفید است. کفیر حاوی ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه ضروری پروتئین هایی است 

که به راحتی هضم می شوند.   مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نوشیدنی فراسودمند کفیربالنگ خوشبو کننده دهان

سن ۲۴ سالگی، سنی است که شما باید بیش از همیشه 
به خود اهمیت دهید.  شما دنیای نوجوانی خود را پشت سر 
گذاشته اید و وارد دنیای پخته تر بزرگسالی می شوید که 
باقی زندگی شما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. کار هایی 
را که در این جا برایتان آورده ایم، در سن ۲۴ سالگی، قبل از 

این که دیر شود، انجام دهید.
فروشندگی را بیاموزید: فرقی نمی کند که شغل شما چیست، 
درحال  مهندس، شما همیشه  خبرنگار،  مدیر،  بازاریاب، 
خریدوفروش هستید. این خریدوفروش می تواند مالی یا 
دانشی باشد که به دیگران انتقال می دهید. دانستن دانشی 

کلی در مورد فروش می تواند شما را در هر رقابتی پیروز کند.
گاهی محدودیت ها را بشکنید: جهان جای تجربه کردن 
است، پس بد نیست گاهی پایتان را از مرز هایی که برای 
خود ساخته اید، بیرون بیاورید و دنیای اطرافتان را تجربه کنید. 
به غواصی بروید، با افراد جدیدی که می بینید، ارتباط برقرار 

کنید، شغل های متفاوتی را آغاز کنید.
در یک کار مهارت داشته باشید: برای همه انسان ها الزم 
است تا در زمینه خاصی مهارت داشته باشند؛ به عنوان مثال 
اگر شما یک هنرمند باشید و روزی از کاری که دارید، استعفا 
دهید، می توانید برای خودتان کار و از هنری که دارید، نه  تنها  

لذت ببرید بلکه کسب درآمد کنید.
عاشق شوید: بله، عاشق شوید. واقعا چیزی زیباتر از عشق 
هم در جهان وجود دارد؟ عشق به زندگی تان رنگ و بو و 

انگیزه تازه ای می دهد.
مدیتیشن را بیاموزید: درجهان امروز، تنها راهی که می تواند 
تمرکز شما را افزایش دهد، مدیتیشن است. تحقیقات نشان 
می دهد که ۲۰ دقیقه مدیتیشن برابر با ۲ ساعت خواب است. 
اگرچه تمرکزکردن، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه، ممکن است 
در ابتدا برایتان سخت باشد، اما با تمرین و اراده زیاد، خواهید 

دید که چه تأثیر مثبتی در زندگی تان خواهد گذاشت.

مهارت هایی که بعد از ۲۴ سالگی باید بیاموزید

آیه روز

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند قطعا گناهانشان را از آنان می زداییم و بهتر از 
آنچه میکردند پاداششان می  دهیم. سوره العنکبوت/ آیه ۷

سخن روز

من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اید را فراموش می کنند، آنچه انجام داده اید را از یاد می برند، ولی 
هرگز احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند. )مایا آنجلو(
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و  -نوکر  پرده  میان   -۱ افقي: 
مستخدم  ۲- موسیقي- سیاهان 
- تخم ماهي-  میوه درخت نخل 
۳-  ضمیر -  شامل همه مي 
شود - لطیف و مالیم  -محل کار 
کارمند ۴ -کشوري در قاره سیاه - 
خط نابینایان ۵- مخفي شدن به 
قصد شکار-  راز - عقیده-  ضمیر 
سر-   پشت  و  -عقب   6 غایب 
آزمایش، امتحان-  موي صورت 
گذر-   رفوزه  -محل  مردان ۷- 
از  گوسفند -8  معده  از  قسمتي 
شهرهاي استان سمنان - بیماري 
ورم بناگوش-9 شایسته و الیق - 
حرف خوردني - واحد سطح -۱۰  
صمیمي  دوستان   - عرب  شیر 
- نوعي بستني -۱۱  نقش هنري 
- دشمني و نفرت  -بله انگلیسي 
- خوردني شیرین ۱۲- پسران- از 
شهرهاي خوزستان ۱۳ - منطقه  
شیوه فرنگي  -رودي در فرانسه-  
حاکم   و  فرمانده   -  ۱۴ عصب 
بدنامي-  خو گرفتن -۱۵  اثري از 
امیر عشیري - از سبکهاي نقاشي

عمودي:
 - ندارد  فرزند  که  کسي   -۱
برکت   -۲ امري  در  متخصص 
سفره - دودل - نت پنجم موسیقي 
نامه  -پایان  قدیمي ۳  بیسواد   -
تحصیلي - تظاهر به نیکي - برج 
پنجم فلکي  - زنده شدن ۴- قوم 
بزرگ  گناه   - نهفته  راز   - آتیال 
اثري   - سرخ  خاك  نوعي   -۵
انعقاد  ویتامین  شاملو 6-  ازاحمد 
خون- گرداگرد دهان-  پایتخت 
کوبا - راه بي پایان ۷- ناحیه بدون 
درخت ، سرد و مرطوب - سنگ 
قپان - سالخورده و پیر 8 -چین و 

چروك پوست- باران اندك - راه 
بي پایان - پارچه صاف کن 9- 
نپخته  - معطر -  لباس کارکرده 
-»زنداني  عدد  ورودي-    -۱۰
شیالن«- خانه  شاعر انگلیسي و 
صاحب اثر عنقا - حرف دهن کجي 
۱۱- از رودهاي ایران -بحر ۱۲- 
سست شدن- اشاره به نزدیک-  
نوعي    -۱۳ انفجاري  کاشتني 
شنا  -خودروي فرانسوي - برخی 
ها از آب مي گیرند - حرف ندا 
۱۴ - حکم و دستور - حرف ندا 
- جانشین - گیره پزشکي ۱۵- 

آذوقه سفر - بیماري درد مفاصل
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کلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز ۲ : رد خونشاه ُکش
18:1516:1521:30شروع سانس

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

۰915   866   8۰۰۲ 
ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

 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 

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

  شهـرام  مداحـی    36۴7  363  ۰915

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

استخدام نیرو: به تعدادی نیرو 
)خانم و آقا( جهت کار در فست فودی
 با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم. 

آدرس: بین معلم 38 و 40  
ساعت مراجعه : 16-1۷/30 
شماره تماس: 32420100 - 

09355618898

امتیاز کافه رستوران با موقعیت مکانی عالی 
به دلیل اعزام به خدمت با قیمت مناسب 
به فروش می رسد.    09151615360

پروانه نظام مهندسی به شماره 
3940000056 متعلق به امیرزنگویی نیا به 

شماره عضویت 394000269۷ مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد .

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 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 324369۷9

طبخ زغالی

پیک رایگان
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حوادث

استان در هفته گذشته  آمادگی کامل پلیس راه  برای بازگشت زائران اربعین 

ایسنا- رئیس پلیس راه استان از آمادگی کامل پلیس راه برای بازگشت مسافران اربعین حسینی در محورهای مواصالتی استان خبر داد.  سرهنگ رضایی، ضمن تسلیت ایام اربعین 
حسینی اظهار کرد: طی دو روز آینده بار ترافیکی در مسیر برگشت زائران اربعین حسینی وجود دارد که پلیس راه در این زمینه با آمادگی کامل و استقرار گشت های محسوس و 

نامحسوس در محورهای مواصالتی استان به دنبال ایمن سازی و کاهش ترافیک بوده و این مهم نیازمند توجه جدی تمامی دستگاه های ذی ربط  در این خصوص است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: از وزیر 
راه و شهرسازی تقاضا دارم در مورد تامین 
به  نهبندان  جاده  دوم  باند  احداث  و  اعتبار 
سربیشه تسریع و هر چه سریع تر این مهم 
اجرایی شود. به گزارش تسنیم، نظر افضلی در 
مراسم  تشییع جان باختگان تصادف زنجیره ای 
محور بیرجند نهبندان در روستای خوانشرف با 
تسلیت این حادثه جانکاه به بازماندگان  اظهار 
کرد: بیشتر راه های روستایی کشور از وضع 
موضوع  و همین  است  برخوردار  نامطلوبی 

سبب اعتراضات مردم  روستاها شده است.

وی بیان کرد: چرا علی رغم مکاتبات انجام شده 
در این مورد برای بازسازی راه ها هیچ اقدامی 
صورت نمی گیرد؟ چرا وزارت راه و شهرسازی 
اهمیتی به جاده های روستایی کشور نمی دهد؟ 
چرا مردم ساکن روستاها باید با مشکالت 
رفت و آمد روبه رو شوند؟ دلیل عدم رسیدگی 
و تبعیض آشکار بین استان ها و شهرستان ها 
چیست؟ نظر افضلی اظهار کرد: در صورت 
ایجاد زیرساخت های این محور به ویژه باند 
دوم  محور مواصالتی بین شهری سربیشه به 
نهبندان شاهد داغدار شدن خانواده ها و مردم 

منطقه نخواهیم بود که تحقق این امر می طلبد 
هر چه زودتر قطعاتی که پیمانکاران مشغول 
راهی  سه  قطعه  مناقصه  و  اتمام  به  کارند 
چاهدراز تا مزار سید علی که در دست اقدام 
است، برگزار و باند دوم این مسیر اجرا شده  
تا شاهد تصادفات عدیده در این مسیر نباشیم. 
افضلی ابراز امیدواری کرد: با پرداخت بخشی از 
مطالبات پیمانکاران این مسیر، عملیات اجرایی 
در این محور مجدد جان تازه ای گرفته و هر 
چه زودتر شاهد تکمیل این محور و کاهش 

محسوس تصادفات باشیم.

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  ایرنا- 
جاده ای استان گفت: ۱۰۰ درصد ظرفیت 
به جابجایی  نقل عمومی  ناوگان حمل و 
زائران اربعین اختصاص یافته است. جعفر 
شهامت اظهار کرد: ۱۰۵ دستگاه اتوبوس  
برای اعزام زائران اربعین تدارک دیده شده 
بود که با توجه به تخصیص ۱۰۰ درصدی 
ناوگان استان این آمار در روزهای آینده به 

افزود:  وی  می یابد.  افزایش  دستگاه   ۱۸۰
تامین  در  مشکل  بروز  از  جلوگیری  برای 
مسافران،  به  خدمات  و  مسافری  ناوگان 
از سفرهای  انتظار می رود  استان  مردم  از 
غیرضرور اجتناب کنند تا با توجه به توقف 
توان  متفرقه،  مقاصد  به  سرویس دهی 
طرح  خدمت  در  استان  عمومی  ناوگان 
قرار  )ع(  اربعین حسینی  زائران  جابه جایی 

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  گیرد. 
ناوگان  به خدمات رسانی  اشاره  با  جاده ای 
حمل و نقل عمومی به زائران اربعین اظهار 
زائران خراسان  کرد: مهران، مرز خروجی 
عظیم  همایش  در  شرکت  برای  جنوبی 
پیاده روی اربعین تعیین شده که زائران با 
ناوگان عمومی تا مرز جابجا می شوند البته 
برخی ناوگان ها که کارهای گمرکی شان 

می روند.  هم  عراق  خاک  به  شده،  انجام 
وی گفت: در سفر بازگشت از عراق هم، 
زائران این استان که از ۲۴ تا ۲۹ مهر وارد 
کشور می شوند از مرزهای مهران و چزابه به 

خراسان جنوبی اعزام می شوند.
ویژه  صفحه  اندازی  راه  از  همچنین  وی 
اربعین در وبسایت ۱۴۱ خبر داد و گفت: 
توسعه  با  شده  سعی  صفحه  این  در 

فناوری در راستای بهره برداری از خروجی 
سامانه های حمل و نقل هوشمند، اطالعات 
عموم  و  جاده ای  کاربران  اختیار  در  بروز 
اظهارکرد:  شهامت  گیرد.  قرار  هموطنان 
مردم می توانند با ارسال عدد ۴۰ به سامانه 
پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نسبت به دریافت آخرین 
وضع راه ها و مسیرهای منتهی به مرزهای 

خروجی کشور )ویژه اربعین( اقدام کنند.

“خوانشرف” داغدارتصادف زنجیره ای محور نهبندان -بیرجند 

اختصاص ۱۰۰ درصد ناوگان استان به زائران اربعین

اخبار کوتاه

*وقوع سانحه رانندگی روز پنجشنبه در جاده 
طبس-خور و بیابانک، ۲ کشته و چهار مصدم 

برجا گذاشت. 
*مدیرکل بهزیستی گفت: از ابتدای امسال 
از کمک هزینه  نابینا  تاکنون ۱۷۲ محصل 

تحصیلی در استان بهره مند شدند.
*معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: ۹۱۷ زن 
سرپرست خانوار زیر پوشش این نهاد در استان 

از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.
)عروسک  فوبیا  پدی  عکس  *نمایشگاه 
هراسی( در نگارخانه فرهنگسرای ابن حسام 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برپاست.
*مجموعه آزمایشگاهی آنتن در آزمایشگاه 
آنتن و مایکروویو دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر دانشگاه راه اندازی شد.
*در دومین هفته از رقابت های گروه)الف( لیگ 
فرنگی کاران  باشگاه های کشور  برتر کشتی 
خراسان جنوبی در یک بازی خانگی بازی را به 

تیم سیرجان کرمان واگذار کردند.
*مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان گفت: 
حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان بیرجند تعطیلی 
نداشته و فقط در ترم گذشته مکان این حوزه از 
دانشکده هنر به دانشگاه بیرجند منتقل شده است.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با توجه به بررسی های صورت گرفته و ارائه 
نظرات تیم کارشناسی، استانداردهای الزم در 
معدن پروده ۴ طبس در حد قابل قبول رعایت 
شده و هیچ موردی مبنی بر عدم رعایت ایمنی 

عامل حادثه مشاهده نشده است.

“خطبه های آدینه”

مسائل نظری و سیاسی یکی
 از جایگاه های تقوا است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
مهمترین  از  گفت:  بیرجند  جمعه  امام  و 
جایگاه های تقوا که معنای نظارت، کنترل، 
دقت و پرهیز کردن است در مسائل نظری، 
فکری، عقیدتی و سیاسی نمود پیدا می کند. 
خطبه های  در  عبادی  االسالم  حجت 
نمازجمعه بیرجند در مصالی  المهدی )عج( 
بر نقش کنترلی تقوا در مسائل مختلف تاکید 
کرد و افزود: اهمیت تقوا داشتن در این مسائل 
به آن خاطر است که اینها بر انوع و اقسام 
کنش ها و واکنش ها چه در زندگی شخصی و 

چه در زندگی اجتماعی اثر می گذارند. 

ریزش معدن در طبس جان
 ۲ کارگر را گرفت

کاوش  سامان  معدن  ریزش  اثر  بر   - ایرنا 
طبس، ۲ کارگر این معدن جان خود را از دست 
پروده  زغالسنگ  شرکت  مدیرعامل  دادند. 
دیروز  که عصر  کارگران  این  گفت:  طبس 
مشغول کار در یکی از کارگاه های این معدن 
بودند با ریزش آن در زیر خاک مدفون شدند. 
رمضان کریتی  ثانی افزود: در این مجموعه 
فقط همین ۲ کارگر بودند که با کمک و تالش 
سایر کارگران از زیر آوار بیرون کشیده شدند 
اما تالش برای احیای آنان توسط امدادگران 
بی نتیجه بود.معاون مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی خراسان جنوبی هم گفت: 
حادثه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز در عمق 
۲۰۰ متری معدن سامان کاوش طبس رخ داد.

همایش پیاده روی جاماندگان 
اربعین برگزار شد

ساالر  و  سرور  اربعین  با  -همزمان  ایرنا   
پیاده روی  همایش  حسین)ع(،  امام  شهیدان 
جاماندگان اربعین در ۱۶ بقعه متبرکه خراسان 
جنوبی برگزار شد. همایش محوری پیاده روی 
جاماندگان اربعین در بیرجند ساعت ۹ صبح  
شنبه از میدان آزادی آغاز شد و تا آستان مقدس 
امامزادگان باقریه )ع( ادامه داشت. در این آیین 
مذهبی عاشقان شهدای کربال و آنان که توفیق 
حضور در مراسم پیاده روی اربعین حسینی را 
نداشته اند با حضور پرشور در آستان مقدس 
امامزادگان باقریه )ع( و عزاداری در سوگ سید 

و ساالر شهیدان اشک ماتم ریختند.

توسعه کشت گلخانه ای راهکار
 ادامه حیات کشاورزی است

ایرنا-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
توسعه کشت گلخانه ای تنها راه ادامه حیات 
کشاورزی در استان با توجه به خشکسالی  های 
۲۰ ساله است. غالمرضا قوسی چهارشنبه 
گلخانه  های  توسعه  ستاد  نشست  در  شب 
در  محصول  برداشت  میزان  افزود:  خوسف 
کشاورزی  زمین های  به  نسبت  گلخانه  ها 
۱۰ تا ۱۵ برابر است. وی یادآور شد: با توجه 
کشت  زمینه  در  شده  امضا  تفاهم نامه  به 
گلخانه ای، برنامه ریزی الزم برای توسعه و 
کشت گلخانه ها در استان در یک برنامه دو 
ساله با میزان اشتغال زایی ۸ هزار نفر و ارزآوری 

۵۰۰ میلیون دالر انجام شده است.

راهپیمایی اربعین یعنی
 رسوایی تفکر غربی

صدا وسیما-نماینده مردم بیرجند، خوسف و 
درمیان در مجلس گفت: راهپیمایی اربعین، 
االسالم  است. حجت  غربی  تفکر  رسوایی 
اربعین  روز  مراسم  در  گذشته  روز  عبادی 
با اشاره  حسینی درحسینیه جماران بیرجند 
به درس ها و آثار قیام امام حسین )ع( افزود: 
راهپیمایی اربعین، یعنی درس بیداری برای 
همه کشورهایی که ذلت را تا امروز پذیرفته 
اند.وی گفت: نهضت امام حسین )ع( سبب 
عزت بخشی و خودباوری جامعه شد و انقالب 
اسالمی ماهم که نشأت گرفته از قیام امام 

حسین)ع( است، ذلت برنمی دارد.

از فساد در تعاونی مرزنشینان
 تا ۲4 میلیارد برای راه آهن 

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان جنوبی  
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که 
از مهم ترین آنها به توسعه با یک تریلیون 
استان،ثبت ۳۶  بیکاری  نرخ  تومان، کاهش 
بیمار سرطانی در هر ماه در روز شنبه اشاره 
کرد. مرغ چند نرخی، کشت گلخانه ای نسخه 
توسعه کشاورزی و پارک های رنگ پریده از 
مهم ترین خبرهای روز یکشنبه بود. دوشنبه 
روزنامه های استان به مغایرت قانونی توافق 
نامه ها، دوبانده سازی ۱۵ کیلومتر محور دلهره 
و مهر اجرا بر ۶۰ درصد مصوبات کارگروه 
تسهیل پرداختند. فوت فوریت های پزشکی 
در فردوس، راه ناهموار گردشگری،فساد در 
تعاونی مرزنشینان مهم ترین تیترهای روزنامه 
های استان در روز سه شنبه بود. چهارشنبه 
رسانه های مکتوب استان به تسهیالت ویژه 
سیل، ۵ قربانی در ۶ روز و زراعت با تکیه بر 
چشمه و قنات پرداختند. آخر هفته رسانه ای 
استان به چمدان سوغات استاندار، ۲۴ میلیارد 
برای راه آهن و خط نشان قاضی القضات برای 

متصرفان ارضی ملی پرداختند.  

 نظارت استاندارد بر نازل های سوخت 5 برابرشد
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کاری- مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون  متوسط ۲ هزار و ۳۴ مورد نظارت و 
بازرسی از نازل های عرضه سوخت در استان 
انجام شد که نسبت به ابتدای دولت یازدهم، 

پنج برابر افزایش یافته است.
محمدرضا مروی مقدم پنجشنبه در همایش 
اینکه  بیان  با  نکوداشت فرهنگ استاندارد 
استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه های  تعداد 
معتبر در ابتدای دولت یازدهم ۱۴۴ مورد بود، 
 افزود:  در ابتدای دولت دوازدهم به ۲۳۷ و 
اکنون به ۳۶۴ مورد افزایش یافته و در این 
مدت ۲۵۲ درصد رشد را نشان می دهد. وی 
یادآور شد: این تعداد آزمایشگاه های همکار از 
پنج واحد در ابتدای دولت یازدهم اکنون به 
۲۷ واحد رسیده و نشان از رشد ۵۴۰ درصدی 
است. وی با اشاره به اینکه تعداد شرکت های 
بازرسی فنی و کاال از یک واحد اکنون به ۱۰ 
واحد و تعداد گواهینامه های ایمنی و کیفیت 
از ۶۰ فقره به ۸۷۴ فقره و ۱۴.۵۶  صادره 
برابر شده است، ادامه داد: متوسط بازرسی 
ساالنه از واحدهای تولیدی و عرضه از سه 
هزار مورد  به ۹ هزار و ۵۳۰ مورد و ۳۱۷ 

درصد رشده را نشان می دهد.

رتبه استاندارد ایران از ۳۲ به ۲۱ 
ارتقا یافته است

وی بیان کرد: رتبه ملی سازمان استاندارد 
ایران امسال ۲۱، پارسال ۲۷ و سال قبل تر 
۳۲ بین ۱۶۳ کشور دنیا بوده است که نشان 
از رشد و ارتقای چشمگیری است. مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی 

پیشرفت و توسعه  از دالیل  اینکه  بیان  با 
کشورهای توسعه یافته توجه به کاربردهای 
استاندارد است ادامه داد:  در سال های اخیر 
فعالیت های  خوبی در زمینه استانداردسازی 

در کشور انجام شده است.

۴۹ کشور هدف صادرات 
محصوالت نانو ایران هستند

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای 
مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی 
استاندارد با بیان اینکه ۴۹ کشور هدف برای 
صادرات محصوالت نانو داریم، یادآور شد: 
در این زمینه بیشترین صادرات را به عراق 
این  در  قزلباش”نیز  داشته ایم.”پریچهر 
مراسم با بیان اینکه  سازمان ملی استاندارد 
سازمان های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
فنی و مهندسی وظیفه تدوین استانداردها را 
برعهده دارد، افزود: سازمان ملی استاندارد تا 
پایان شهریور سال جاری نظارت بر اجرای 
با ۶۹  تولیدی  استاندارد در ۲۵ هزار واحد 
هزار محصول داشته که منجر به صدور ۲۸ 

هزار و ۵۰۰ پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
شده است. وی با اشاره به اینکه ۲۲ هزار 
واحدهای  در  کیفیت  کنترل  مدیر  و ۴۶۱ 
به کار هستند، گفت: در  تولیدی مشغول 
سال گذشته نظارت بر اجرای حدود هزار 
و ۹۸۳ استاندارد ملی انجام شده که در این 
راستا ۱۶۰ هزار نمونه برداری از کاال و ۳۹۲ 
هزار بازرسی انجام شده است.وی با بیان 
اینکه  در هشت سال گذشته هشت هزار 
استاندارد داشتیم که اکنون به ۳۵ هزار و 
کرد:   نشان  خاطر  رسیده،  استاندارد   ۵۱۲
نظارت بر اجرای استاندارد در ۲۵ هزار واحد 

تولیدی تا پایان شهریور  انجام شد. 

استاندارد “حالل” از فعالیت های 
جدید سازمان ملی استاندارد

جدید  فعالیت های  از  کرد:  بیان  قزلباش 
سازمان ملی استاندارد موضوع استاندارد حالل 
است که از اهمیت خاصی برخوردار است. وی 
با بیان اینکه در موضوع حالل یکی از مسائل 
مهم قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید است، 

افزود: در موضوع حالل تاکنون فعالیت های  
خوبی چون ایجاد زیر ساخت های کیفی حاال 
در سطح سازمان همکاری اسالمی انجام شده 
است. وی با بیان اینکه تدوین استانداردهای 
ملی حالل همگام با استانداردهای بین المللی 
و ایجاد آزمایشگاه مرجع ملی حالل نیز از 
دیگر فعالیت های سازمان ملی استاندارد در 
تجارت  افزود:   است،  بوده  حالل  موضوع 
حالل در دنیا دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر در 
دنیا گردش مالی دارد که اگر پنج درصد از این 
تجارت را داشته باشیم در واقع از درآمدهای 

نفتی بی نیاز خواهیم شد.

رتبه سوم ایران در حوزه نانو
وی با بیان اینکه  تاکنون ۱۰۰ استاندارد در 
حوزه نانو در ایران تدوین شده است، ادامه داد:  
توانستیم رتبه سوم را)بعد از چین و انگلستان( 
در این زمینه کسب کنیم که در حقیقت یک 
موفقیت بزرگ محسوب می شود. قزلباش 
گفت: سازمان ملی استاندارد همچنین نظارت 
بر اجرای ۳۹ استاندارد تعیین معیار مصرف 

انرژی فرایندهای صنعتی تولید و سامانه های 
انرژی را داشته است که این موضوع نیز از 

مسائل بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

کاهش مشکالت تولیدی 
با تقویت استاندارد

گذاری  سرمایه  و  حمایت  دفتر  مدیرکل 
استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه با توجه 
به نمونه برداری های انجام شده در استان بحثی 
که پیگیری می شود،مبحث موازی کاری است 
ادامه داد: افزایش ۸ برابری تعداد نمونه برداری 

نشان از موازی کاری دستگاه ها است  .
عباس جرجانی  بیان کرد: در خواست ما این 
نامه توسعه و تقویت استاندارد  آیین  است 
مشکالت  تا  شود  تدوین  سریعتر  هرچه 
واحد های تولیدی کاهش یابد.وی  با بیان 
کشور  توسعه  پایه  سازی  استاندارد  اینکه 
است تاکید کرد: واحد های تولیدی ما معتقد 
هستند که باید در زمینه توسعه محصوالت 
استاندارد وجود داشته باشد.وی با اشاره به 
مشکالت موجود در استان خاطرنشان کرد: 
خراسان جنوبی استانی مرزی است که فراز 
دارد.وی  زیادی در آن وجود  و نشیب های 
با بیان اینکه  با همه مشکالت، واحد های 
تولیدی تالش کرده اند که تولید خود را انجام 
دهند، خاطر نشان کرد: با همین واحدهای 
ادامه  را  خود  صادرات  توانسته ایم  کوچک 
بهترین و  به  را  تولیدات و خدمات خود  و 
این  پایان  در  ارائه دهیم.  باالترین کیفیت 
همایش از ۱۹ واحد تولیدی، مسئول کنترل 
کیفیت، دستگاه های اجرایی، رسانه، مسئول 

معیار مصرف انرژی تجلیل شد.
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مح درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     09155614880

آگهی تغییرات شرکت نوراب اطلس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2736 و شناسه ملی 10360044305 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای میثم مودی به شماره ملی 0068450192 و 
خانم سمانه شریفی به شماره ملی 3701756988 و خانم ملیحه مودی به شماره ملی 3621137548 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم زهره بهروزی بشماره ملی 0651686776به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا افسر بشماره 
ملی 0651619416به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )635958(

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی استان خراسان جنوبی
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 98/6/23 مجمع عمومی عادی و جلسه مورخ 98/6/31 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی 

و علی البدل هیئت مدیره انجمن که از تاریخ 98/6/23 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
1- آقای حمید سخاوت جو   رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمدرضا راعی فرد نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره  3- آقای مرتضی نحاسی خزانه دار هیئت مدیره 4- آقای عباس ابراهیمی عضو علی البدل هیئت 

مدیره 5- آقای مهدی ثابت ایمانی عضو علی البدل هیئت مدیره 6- آقای مهدی همروان بازرس اصلی انجمن 7- آقای اسماعیل علی اکبری بازرس علی البدل انجمن
انجمن صنفی به شماره 114-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا 

دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 980240 در قبال محکومیت آقای مهدی واحدی درمیان فرزند محمد سرور به پرداخت 
مهریه خانم مریم صالحی فرزند ابراهیم به تعداد 25 عدد سکه کامل بهار آزادی، یک دستگاه سواری پراید تیپ صباحی تی 

ایکس به رنگ سفید شیری معمولی مدل سال 1387 و شماره انتظامی 981ب 47 ایران 52 متوقف در پارکینگ نظام گستر توقیف و 
مطابق نظریه کارشناسی خودرو تا مورخ 98/2/16  بیمه با تخفیف 65 درصد 9 سال دارد وضعیت الستیکهای جلو 70 درصد و الستیکهای 
عقب 30 درصد سالم می باشد پایه گلگیر عقب سمت چپ پوسیدگی و گلگیر جلو سمت چپ قدری فرو رفتگی دارد گلگیر جلو سمت 
چپ و گلگیر عقب سمت چپ و درب عقب سمت چپ رنگ دارد در بدنه سمت چپ و راست مقداری فرو رفتگی و رنگ پریدگی گریسی 
وجود دارد و با توجه به وضعیت ظاهری خودرو و با توجه به نوسانات قیمت در بازار خرید و فروش خودروها در حال حاضر به مبلغ هجده 
میلیون تومان )180/000/000 ریال ( ارزیابی شده است و قرار است از طریق مزایده در تاریخ 98/8/18  از ساعت 10 الی 11 صبح در 
دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی ) خانواده ( بفروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل وانتقال به 

عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت نوراب اطلس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2736 و شناسه ملی 10360044305 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای میثم مودی به شماره ملی 0068450192 بسمت 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خانم سمانه شریفی به شماره ملی 3701756988 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم ملیحه مودی 
به شماره ملی 3621137548 بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت 

ازقبیل چک وسفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای میثم مودی )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )635957(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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یارانه نقدی ۴۰۰ هزار 
نفر دیگر نیز  قطع شد

مهر - یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از »یارانه بگیران 
غیرنیازمند« از بامداد جمعه و همزمان با واریز 
یارانه نقدی مهرماه قطع شد و مجموع کسانی 
که یارانه نقدی شان قطع شده به یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار نفر رسید. گفتنی است برای تمام 
می  قطع  آنها  نقدی  یارانه  که  خانوارهایی 
 شود، پیامک »قطع یارانه نقدی« با سرشماره 

» YARANEH« ارسال می شود.

پیشی گرفتن عرضه ارز 
بر تقاضای آن در سامانه نیما

نیما و پیشی  اعتبار- وضعیت سامانه  عصر 
گرفتن عرضه ارز بر تقاضای آن که نقش مهمی 
در ثبات این روزهای بازار ارز دارد نشانه خوبی 
است که اتخاذ سیاست های درست صادراتی و 
ارزی می تواند این روند را مستمرا بهبود ببخشد.

دالر به کمتر از ۱۱ هزار تومان می رسد؟

خبرآنالین در گزارشی تحلیلی نوشت:  این 
اعتقاد وجود دارد که ادامه روند طوالنی مدت 
نوسانات محدود قیمت دالر منجر به فروش 
را  زمینه  و  خواهد شد  بازیگران  توسط  ارز 
برای ورود قیمت دالر به زیر مرز ۱۱ هزار 

تومان را فراهم خواهد کرد.

خبر جدید از طرح
 تامین مسکن کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره 
شدن  دار  خانه  برای  عملیاتی  های  طرح 
کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید 
کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف 
مغفول  تکالیف  است.عماًل  مطرح  کارگری 
مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که 

می توانیم از آنها استفاده کنیم.

اظهارات نماینده مجلس درباره 
ماجرای حذف زبان انگلیسی 

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: حذف 
زبان انگلیسی از مدارس یک فاجعه به لحاظ 
می توان  برنامه ریزی  با  ولی  است  علمی 

انحصارطلبی این زبان را حذف کرد.

رهبر انقالب: در مسیر حق، ثابت قدم 
باشید، کشور و دنیا اصالح می شود

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار هیئت های 
دانشجویی در حسینیه امام خمینی )ره( تاکید 
باشید،  ثابت قدم  اگر در مسیر حق،  کردند: 
کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع آن 

بهره مند می شود.

مشکل اصولگرایان جبهه پایداری 
و تیم احمدی نژاد است

اسماعیل دوستی فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: مشکل اصولگرایان جبهه پایداری و تیم 
آقای احمدی نژاد است، از طرف دیگر مشکل 
اصالح طلبان هم حزب اتحاد ملت است که این 
دو تشکل سیاسی اگر اجازه دهند، اصولگرایان و 

اصالح طلب ها به وحدت خواهند رسید.

باید نهاد های نظارتی هزینه انتخاباتی 
کاندیدا ها را زیر نظر بگیرند

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون 
قضایی مجلس گفت: باید نهاد های نظارتی از 
جمله شورای نگهبان و وزارت کشور که مجری 
انتخابات است به دقت هزینه انتخاباتی کاندیدا ها 
را زیر نظر بگیرد؛ از آنها جزئیات هزینه کرد و 

منابع پول های هزینه شده را مطالبه کند.

رضایی : تاخیر در برداشتن گام 
چهارم ، خسارت محض است

محسن رضایی در پیامی توئیتری نوشت : 
تاخیر دولت در برداشتن گام چهارم هسته ای 
با چشم دوختن به اروپای بی اراده و ناتوان 

خسارت محض است.

واعظی: همه وعده ها
 را عملی می کنیم

مصمم  دولت  در  گفت:  واعظی  محمود 
هستیم آنچه که به مردم استان در سفرهای 
استانی رئیس جمهور وعده داده شده و تعهد 
خود  تالش  همه  و  شود  محقق  کرده ایم، 
را خواهیم کرد که با وجود محدودیت های 
بودجه ای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن، 

همه وعده ها عملی شود.

پزشکیان: همه چیز داریم، جز
 ایمانی که زمان انقالب داشتیم 

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه االن، پول، ثروت، علم و 
قدرت داریم اما ایمانی که زمان انقالب داشتیم 
را نداریم، گفت: دنیا ما را فریب داده است و به 
دنبال علم، قدرت و شهرت افتاده ایم، برای حل 

مشکالت ما باید دست به دست هم دهیم.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان 
پروژه  سوم  فاز  اجرای  از  بیرجند 
تقویت روشنایی بلوار پیامبر اعظم 

)ص( این شهر خبر داد. 
از  بازدید  در  عبدی   رضا  محمد 

ادامه  در  داشت:  اظهار  پروژه  این 
اجرای فاز اول و دوم پروژه تقویت 
روشنایی بلوار پیامبر اعظم )ص( از 
میدان سفیر امید تا میدان سپیده، 
فاز سوم این پروژه حد فاصل میدان 

سپیده تا میدان سپاه اجرا شد.
با  که  پروژه  این  در  افزود:  وی 
شده  سازی  پیاده  جدید  طرحی 
است، از بازو چراغ های U شکل 
استفاده شده که عالوه بر تقویت 
روشنایی، به زیبایی مبلمان شهری 

نیز کمک نموده  کرده است.

برق شهرستان  نیروی  مدیرتوزیع 
به  پروژه  این  کرد:  بیان  بیرجند  
طول 2 کیلومتر و با اعتباری بالغ 
بر 3 میلیارد و 9۱5 میلیون ریال 
 U اجرا شده و 37 عدد بازو چراغ
شکل و ۱۴۰ دستگاه چراغ گازی 
۱5۰ وات بخار سدیم در آن نصب 

شده است. 
عبدی با بیان اینکه به منظور تغذیه 
چراغ ها در این پروژه یک دستگاه 
تقویت  نیز  هوایی  توزیع  پست 
گردیده است. افزود: عالوه بر پروژه 

فوق تقویت روشنایی خیابان شهید 
تا  شهدا  میدان  فاصل  )حد  قرنی 
بازوی   از  استفاده  با  نیز  دانشگاه( 
U شکل و چراغ های ۱5۰ وات 

بخار سدیم انجام گردیده است.
مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان 

بیرجند اظهار داشت: در ادامه پروژه 
بزرگ تقویت روشنایی معابر اصلی 
شهر بیرجند، در آینده ای نزدیک 
رازی  زکریای  بلوارهای  روشنایی 
خیابان شهید خلیل طهماسبی  و 

تقویت خواهد شد. 

اجرای فاز سوم پروژه تقویت روشنایی بلوار پیامبر اعظم )ص(بیرجند
عکس : زاهدی

گوشـت
 ارزان شد

سردست برزیلی 
 ۴8/۰۰۰ تومان

مرغ منجمد دیرپز   
  6/۰۰۰ تومان

۰۹۱۵۵6۱۲۳8۹ - ۳۲۴۳۱۱6۹ 
بازار روز پاسداران/ غرفه ۲۱ 
پروتئیـن کلنگی خـواه

ارسال سفارش

ب منزل
 در

گوشت داغ

دلبندی

۳۲۲۳۸۱۱۵- ۰۹۳۵۷۶۳۱۳۴۰  مطهری ۱۴/ پالک ۷/ داخل میالن/ روبروی دفتر امام جمعه
کله پاچه ، سیرابی و شیردان ،  جگر، دل،  قلوه

همه روزه از ساعت 6 صبح الی ۱۴
و شب ها با سفارش قبلی


