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بیرجند ، شهر بی نور
 ساعت 21:30 است. کوچه های خیابان جمهوری این ساعت 
همچون شب های گذشته در تاریکی فرو رفته اند. سرویسی کنار 
 خیابان نزدیک هتل سپهر می ایستد و زنی تنها از آن پیاده می شود. 
زن لحظه ای مکث می کند تا از خیابان عبور کند. تاریکی معبر 
باعث شده چهره اش به خوبی دیده نشود. همان لحظه ماشینی 
کنار زن می ایستد و مزاحمش می شود. زن با عصبانیت واکنش 
نشان می دهد و بیشتر از آن، از تاریکی معبر که باعث می شود هر 
کس و ناکسی مزاحم شود، حرصش می گیرد. با عجله به سمت 
ادامه  این داستان همچون شب های گذشته  کوچه می رود و 
دارد...  نورپردازی شهری همواره به عنوان یکی از مؤلفه هاي اصلی 

در طراحی فضاها و ایجاد نشاط ... مشروح در صفحه 3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

سند راهبردی محیط 
زیست تدوین شود
صفحه ۵

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

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره 2۶/۸۵۴۶2۶ 
تاریخ ۹۸/۵/22 مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

شرکت متحد جنوب بارثاوا 
نمایندگی پخش برندهای متنوع غذایی و بهداشتی

 برای راه اندازی و تکمیل کادر فروش الین جدید شوینده،بهداشتی
 )محصوالت شرکت یونی لیور( 

یک نفر سرپرست فروش ، تعدادی  بازاریاب و یک نفر مسئول  چیدمان
 با روابط عمومی باال و تجربه کاری مرتبط استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت غم و اندوه درگذشت

 مرحومه نرگس محمدی گیو
 )والده آقایان دکتر جوانمرد( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز سه شنبه 
۹۸/۷/3۰ ساعت 3 الی ۴ بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 

ضمنا مراسم سومین روز  درگذشت مرحومه پنجشنبه ۹۸/۸/2 
از ساعت ۱۵/۱۵ الی ۱۶/۱۵ در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: جوانمرد ، محمدی و سایر بستگان

جنـاب آقـای

 دکتر حسین اکبری
دستیابی به باالترین مدارج علمی

 افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان
 و سال ها تالش حاصل خواهد شد.

بدینوسیله کسب
 مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی
 را حضور جناب عالی تبریک عرض نموده، 

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکـت بازرگـانی بانیـان تجـارت ابـریشم

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی هنگام  تخریب و تغییر در طراحی ساختمان جهت جلوگیری از هر گونه صدمات جانی و مالی با مهندسین دارای صالحیت مشورت نمایید
ساختمان خراسان جنوبی

      با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری فداکار، 
پدری مهربان و برادری عزیز مرحوم مغفور

 حاج ناصرالدین رضائی 
 )کارمند بازنشسته دانشگاه بیرجند(

 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند 
مراسم تشییع آن عزیز سفر کرده  امروز 

سه شنبه ۹۸/۷/3۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵ از محل 
غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد.

خانواده های: رضائی ، اربابی 

به دو نفر خانم با روابط عمومی باال و مسلط به کامپیوتر جهت انجام 
امور دفتری نیازمندیم.                  05632230062 - 09127999638

آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی ۳
آخرین بلوک درب سبز رنگ )شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا(  

تلفن:۰9۱596۱۲۰5۱ / ۰56۳۲۲557۲۳-6

آگهـی اجـاره
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در نظر دارد: فضاهای زیر را از طریق قرارداد اجاره برابر 
مقررات جاری واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۸/۸/۹ برای ارائه پیشنهاد و بررسی 

دیگر شرایط به آموزش و پرورش بیرجند و سامانه ستاد ایران )setadiran.ir( مراجعه نمایند.
۱- انباری جنب درمانگاه فرهنگیان ۲- جایگاه نصب دو دستگاه خودپرداز بانکی در دبیرستان پروین 

اعتصامی 3- سالن ورزشی نشاط ۴- زمین چمن دکتر کمیلی معصومیه

مدیرکل بهزیستی از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ سامد 
 امروز سه شنبه 30 مهر ماه از ساعت 9 الی 11 صبح به مدت سه ساعت

 پاسخگوی تماس های تلفنی مردم شریف استان
و جامعه محترم هدف بهزیستی خواهد بود
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

 

صفحه   ۲

صفحه   ۲

 

 

خاتمی هم می داند که 
نمی توان از دولت دفاع کرد 

کرباسچی :

صفحه   ۲

شورای نگهبان به 
مردم جفا می کند

علی شکوری راد:

همه احزاب اصالح طلب 
یک لیست ارائه می کنند

صوفی :

* هرم پور

یک تلنگر ساده!
چند  خواهم  می  هاست  مدت 
»مهمی«  مطلب  درباره  خطی 
بار ضرورت دیگری  بنویسم. هر 
پیش آمد و اولویت دیگری جایش 
را گرفت... و البته، »دیر« شد. مثل 
همیشه؛ هم برای من و هم برای 
بعضی از آنهایی که مخاطب این 
چند خط نوشته من خواهند بود. 
که  فهمیدم  دیر  همیشه  مثل 
اولویت،  »آنها« هستند و ضرورت، 
چند  »آنها«.  از  گفتن  و  نوشتن 
ماهیست تقریباً هر هفته یا گاهی 
هر دو هفته ای یکبار یا چند بار، 
ادامه در صفحه 2 در صفحات... 
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پیش فروش جدید ۹ محصول ایران خودرو در ۳۰ مهر

 مرحله سوم پیش فروش محصوالت ایران خودرو  از ۳۰ مهر ماه آغاز می شود. شرکت ایران خودرو اعالم کرد خودروهای عرضه شده در 
این پیش فروش شامل پژو ۴۰۵ بنزینی اس ال ایکس، سمند ال ایکس سال بنزینی ، سمند ال ایکس با موتور ای اف ۷، پژو پارس سال،  

۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶صندوق دار، پارس ال ایکس، دنا پالس و معمولی با موعد تحویل شهریور و مهرماه سال ۹۹ است.

یک تلنگر ساده!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( مثل همیشه دیر فهمیدم که 

اولویت،  »آنها« هستند و ضرورت، نوشتن و گفتن 
از »آنها«. چند ماهیست تقریباً هر هفته یا گاهی هر 
دو هفته ای یکبار یا چند بار، در صفحات روزنامه 
های استان، آن گوشه و کنارها، آن جای دنج رسانه  
 که گاهی تا تیزبینی و دقت نکنی، چیزی نمی بینی، 
خبر فوت پدر یا مادر شهیدی می آید؛ یکی از 
همان پیرمردهای باصفا و یکی از همان پیرزن 
های مهربانی که نِم اشک هایشان هیچوقت در 
پِس سال ها  دوری جگرگوشه هایشان، هیچوقت 
خشک نشد و دل های به فراق نشسته شان، 
هیچگاه آرام و قراری نگرفت. سال ها صبوری 
کردند، سال ها به جای تالفی بی حرمتی ها و 
بی خبری های جامعه به خود مشغول ما، نجابت 
و محبت و عشق تحویل مان دادند، سال ها 
نِق نزدند و در این وانفسای مشکالت، طلبکار 
هیچکس نبودند، و چه بسا هنوز خودشان را بدهکار 
 انقالب و اسالم و کشور و جامعه می دانستند، 
عادی تر از خیلی از ما زندگی کردند، نه ویالیی 
در »لواسان« ساختند و نه سکه و دالر و پولی در 
بانک های داخل و خارج از کشور اندوختند. آن 
یکی که یک شهید داده بود، افتخار می کرد و 
حسرت می خورد که چرا فرزند شهید بیشتری 
در راه انقالب تقدیم نکرده است و آن کس که 
دو شهید یا حتی سه شهید داده بود، شکرگزار 
خدا بود و راضی به رضای او، و  ثانیه به ثانیه، 
سختی های زندگی روزمره اش را زیر پای صبر 
سال  هایشان  خیلی  کرد.  می  لِه  اش  خدایی 
هاست گوشه نشین شده اند، خیلی هایشان سال 
هاست از چشم ها پنهانند و از خانه ها بیرون نمی 
آیند، خیلی هایشان سال هاست ُکنج بیمارستان 
ها افتاده اند یا دیگر هیچ چیزی، حتی خاطره 
آخرین خداحافظی جگرگوشه شهیدشان را هم به 
یاد نمی آورند، خیلی هایشان در گمنامی و بی 
تفاوتی جامعه، چلّه سکوت و خاموشی گرفته اند 
و در دورترین روستاها و شهرها به کسب لقمه 
ای حالل از دل زمین مشغولند، خیلی هایشان 
هنوز چشم به راه عشق های نیامده و فرزندان 
از سفر برنگشته شان هستند و خیلی هایشان دل 
به یادی از سوی ما و یادبودی از سوی جامعه، 
خوش کرده اند. همین فرشته های بی بدیل، بی 
توقع تر از همه کس و در عین حال الیق تر از 
همه کس به این یاد و یادبودند. هیچکدام شان 
دیگر آن زن و مردهای میانساِل چند سال پیش 
نیستند که با انرژی ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

سکه باز هم ارزان شد

آخرین خبر- در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۳ میلیون و ۹۵8 هزار تومان و سکه بهار 
آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۵8 هزار تومان معامله شد. 
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز ۲ میلیون و 
۲8 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان 

و هر قطعه سکه گرمی 8۲۹ هزار تومان فروخته شد.

 الیحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون 
اجتماعی دولت تصویب شد

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: الیحه رتبه بندی 
معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب و نهایی 
شده و به زودی در صحن دولت مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت تا به مجلس ارائه شود. وی ادامه داد: برنامه های 
مشخصی در بخش های مختلف درمانی، رفاهی و اقامتی 
برای فرهنگیان در حال اجراست و در مجموعه وزارت 
آموزش  و پرورش، توجه به این مسائل در اولویت است.

دکتر روحانی منکر موجودیت
 و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست

ربیعی سخنگوی دولت گفت: دکتر روحانی منکر موجودیت 
و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست و اگر به مجلس اول 
اشاره می کند اوال به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به 
حساسیت خود جوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال 
در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل و 
صاحب نامی رای دادند. االن هم با وجود شورای نگهبان 
این امکان وجود دارد که مردم بتوانند به گزینه های متنوعی 
رای دهند. کافی است این شورا عمل کند و اصل را بر 

مشارکت بگذارد.

شورای نگهبان به مردم جفا می کند

علی شکوری راد با بیان اینکه شورای نگهبان به قدری از 
حد خودش فراتر رفته که انتخابات عمال دو مرحله ای شده 
است ، گفت: به هر حال ما این نظارت استصوابی را قبول 
نداریم و فکر می کنیم شورای نگهبان به مردم جفا می کند.

شبنم نعمت زاده:
 پدرم، پدر خوبی نبود

شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیاتش در دادگاه با بیان اینکه  
آقازاده نیستم و وصله آقازادگی به من نمی چسبد، گفت: 
پدرم، پدر خوبی نبود و من به پدرم به عنوان یک مدیر 
مملکت مدیونم، اما او برای من پدری نکرد و من پدری 

نداشتم.

خاتمی هم به این نتیجه رسیده
 که نمی توان از دولت دفاع کرد 

غالمحسین کرباسچی با بیان اینکه خاتمی نیز امروز به این 
نتیجه رسیده  که نباید اشخاص هزینه یک فهرست انتخاباتي 
شوند ، گفت: نمی توان از عملکرد آن فهرست انتخاباتي، چه 

در شوراي شهر و چه در مجلس و چه در دولت دفاع کرد.

صوفی: همه احزاب اصالح طلب 
یک لیست واحد ارائه می کنند

علی صوفی با بیان اینکه ما برنامه جدایی برای شرکت در 
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی نداریم، گفت: 
حرکت اصالح طلبان در قالب شورای هماهنگی است و 

همه احزاب یک لیست واحد ارائه می کنند.

اسپانسرکاندیداها  هم توقعاتی دارند!

پروانه سلحشوری نماینده مجلس گفت: کاندیداها توسط 
اسپانسرهایی حمایت و تبلیغ می شوند و در عوض توقعات 
اسپانسرها و حامیان انتخاباتی خود را برآورده می کنند و از 

پرداختن به وظایف خود بازمی مانند.

)ادامه سرمقاله( در راهپیمایی ها بودند و پیکان تیز حمله 

به چشم مکار دشمن. تقریباً همه شان به سن 
کهنسالی رسیده اند و از خیلی هایشان تا چند سال 
آینده جز یادی و نامی و خاطره ای هیچ نخواهد 
ماند، آن گونه که گذر لحظه های عمر، برگ ریزاِن 
این درخت های تناورِ دیروز و یادهای جاودانه فردا 
را از مدت ها پیش آغاز کرده است. نمی دانم در 
رابطه با آنها چه باید می کردیم؟ و چه کرده ایم؟ و 
چه باید بکنیم؟ ارزش انسانی حکم می کند برای 
پاسداشت ایثار و فداکاری  فرزندانی که در دامان 
پر مهرشان پرورش یافتند، از این بی خیالی مکرر 
و مرگ آور به در آییم و با همت و اراده و محبت و 
عشق، بیشتر از قبل قدردان همین چند صباح باقی 
مانده باشیم. دعا کنیم خدا تن شان را سالم و دل 
هایشان را آرام و قراری بخشد و اگر مسافر سفر 
ابدی می شوند، با صلحا و علما محشورشان کند 
و اگر هستند، خدا به حرمت خون پاک شهیدان 
شان، به سال های عمر و به برکت زندگی شان 
بیفزاید. در جامعه ای که مدعی فرهنگ سپاس 
و عاطفه و احساس است، گاهی بی خیالی های 
یا  ناچاری  مداوم، چنان توی ذوق می زند که 
ناجوانمردانه خودت را بی خیال بگیری و یا حرف 
دلت را بزنی و هشداری بدهی. ظاهراً راه دوم، 
پر هزینه، اما بهتر و به صواب، نزدیک تر است. 
هیچکدام از این قهرمانان بی ادعای جامعه ما، توقع 
خاصی از اطرافیان شان ندارند جز احترامی واقعی 
نه شعاری و جز حرمت گذاشتنی قلبی نه تبلیغی 
و ادعایی. بیایید فراموش شان نکنیم. آنها همین 
اطراف ما، هنوز هم نفس های پربرکتی می کشند.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳8۳1 ارسال فرمایید( 

انجمن تخصصی گردشگری سالمت شکل گیرد                                                                                                                                     
ضرورت حضور بخش گردشگری خراسان جنوبی در 
نمایشگاه های بین المللی و شکل گیری انجمن تخصصی 
اتاق  گردشگری  کمیسیون  در  سالمت  گردشگری 
بازرگانی بیرجند بررسی شد. به گزارش  مهر، محمدرضا 
و  کسب  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس  مجیدی، 
کمیسیون  در  بیرجند  بازرگانی  اتاق  وابسته  کارهای 
گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نمایشگاه ها 
و همایش ها ی گوناگون در حوزه گردشگری و اقتصاد 
به ویژه بخش خصوصی در  و  گفت: خراسان جنوبی 
حوزه گردشگری باید از فرصت این نمایشگاه ها استفاده 
کند. وی اظهارکرد: باید تقویم نمایشگاه ها را با مراعات 
اختیار  در  نمایشگاه ها  زمان  برگزاری  تا  کافی  زمان 
از این فرصت  بتوانند  تا  بخش خصوصی قرار دهیم 
ها استفاده کنند. مجیدی با اشاره به وجود ورزشکاران 
یادآور  خدمتی  نجمه  چون  خراسان جنوبی  افتخارآور 
شد: این ورزشکاران توانمند پیشانی و پیشران معرفی 
استان هستند.مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز 
در این جلسه با اشاره به پیگیری های  انجام شده در 
زمینه نشر کتاب فرصت های سرمایه گذاری گردشگری 
در خراسان جنوبی اظهار کرد: در این کتاب سعی شده 
همه موانع و فرصت های گردشگری تبیین شود. مسعود 
کرباسچی فعال حوزه گردشگری و رئیس کنسرسیوم 

گردشگری ایران و پاکستان هم در این جلسه اظهار کرد: 
در طول سال حدود ۳۵۰ هزار نفر از مرزهای شرقی 
کشور و مرز میرجاوه از پاکستان وارد خراسان جنوبی 
می شوند. وی گفت: پیگیر هستیم برای سال های آتی 
تصویب کنیم که اگر ساعتی از شبانه روز گذشته باشد 
اتوبوس های زائران پاکستانی الزاما در شهر در مسیر 
نهبندان و یا بیرجند توقف کنند که از این فرصت هم 
می توان استفاده کرد. علیرضا احسانبخش از فعاالن حوزه 
گردشگری سالمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
در  گردشگری سالمت  رونق  راستای  در  کرد:  اظهار 
خراسان جنوبی باید یک برنامه و طرح اجرایی و عملیاتی 

دقیق و منسجم داشته باشیم.وی بیان کرد: باید یک 
مرزی  کشورهای  همجوار  شهرهای  در  درمانگاه 
باشیم  داشته  متخصص  چند  با حضور  هرات  چون 
تا هم تبلیغی برای سیستم بهداشتی و درمان ایران 
باشد و هم بیمارانی که نیاز به درمان های تکمیلی تر 
دارند را به خراسان جنوبی ارجاع دهند.این فعال حوزه 
گردشگری سالمت ادامه داد: خراسان جنوبی امکانات 
و تجهیزات، نیروی متخصص و زمینه فیزیکی این 
اتفاق در حوزه گردشگری سالمت را دارد و فقط باید 
پروتکل آن تنظیم و دستگاهی متولی این کار مهم 

شود.

هر
 : م

س
عک

ایرنا - استاندار گفت: طبق اطالعات و آمارهای اداره 
کل راه و شهرسازی، امسال میزان جذب اعتبارات و 
پیشرفت در پروژه های راه سازی استان نسبت به سال 
روز  معتمدیان  است.  یافته  افزایش  برابر  چهار  قبل 
یکشنبه در نشست ستاد توسعه شهرستان نهبندان اظهار 
کرد: حرکت در مسیر توسعه شهرستان نهبندان که از 
مطالبات گذشته مقام معظم رهبری است، اکنون برای 
 ما یک تکلیف شرعی است و باید مدیران شهرستان

پیگیری،  رایزنی،  با  فرماندار شهرستان  به خصوص   
سایر  با  هماهنگی  و  هم افزایی  اعتبارات،  جذب 
برنامه های  پایه  بر  و  تخصصی  اجرایی  دستگاه های 

اجرایی مشخص و پروژه محوری حرکت کنند.فرماندار 
نهبندان هم در این نشست گزارشی از وضعیت و میزان 
پیشرفت اقدامات و سند توسعه شهرستان ارائه کرد و 
مدیران دستگاه های تخصصی از جمله راه و شهرسازی، 
میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، 
اقدامات  از  گزارشی  مسکن  بنیاد  و  تجارت  و  معدن 
در  خود  مجموعه  روی  پیش  برنامه های  و  اجرایی 
راستای اجرای سند توسعه شهرستان نهبندان را بیان 
کردند. استاندار خراسان جنوبی در پایان این جلسه بر 
در  غیربومی  و  بومی  ترغیب سرمایه گذاران  جذب و 
شهرستان نهبندان تاکید کرد و از سفر مدیران “ایدرو” 

و “ایمیدرو” طی روزهای آتی برای بررسی میدانی و 
مذاکره درخصوص انجام سرمایه گذاری در شهرستان 
شهرستان  توسعه  ستاد  نشست  داد.  خبر  نهبندان 
نهبندان با هدف میزان پیشرفت فعالیت ها و ارزیابی 
اقدامات به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.

رشد چهار برابری اعتبارات راه سازی در استان                                                                                                         

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

 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 به روز 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

امروز، آخرین مهلت ارسال لیست بیمه می باشدتوجه                                                                       توجه
چمنی 

پاسداران- مرکز تخصصی بیمه و مالیات - روبروی شعبه تامین اجتماعی 
دفتر پیشخوان خدمات دولت- چمنی
به تابلوها دقت فرمایید- صبح و عصر

۳242    ۳242

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 ۳۰ هـزار تومـان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند     تاریخ انتشار: ۹۸/۷/۳۰ 

 جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند 
راس ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۸/۸/۱۴ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند 
 ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای باشد. 
دستور جلسه:

 انتخاب هیئت تصفیه برای مدت دو سال - انتخاب ناظر هیئت تصفیه - تصمیم گیری در 
   هیئت مدیره شرکتخصوص حق الزحمه هیئت تصفیه.                 
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فرو

درب اتوماتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسرویآدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰۹1556۰27۳7

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

فروش دفتر پیشخوان خدمات دولت
 با کلیه لوازم و در بهترین موقعیت شهر 

اشتغال دائم برای حداقل سه نفر با درآمد خوب
پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی 

 ۰۹155614۳2۰ - چمنی
0915 5۶۳ ۳۸5۴
0915 5۶۳ ۳۸5۷
0915 5۶۳ ۳۸5۸
0915 5۶۳ ۳۸۶۷
0915 5۶۳ ۳۸۷1

0915 5۶۲ ۷۲00
0915 5۶۲ ۸۸۶۳
0915 5۶۲ 5۳۷9
0915 5۶۳ ۳۸۴۷
0915 5۶۳ ۳۸۴9

0915 5۶1 ۲۸۸۶
0915 5۶1 ۲۸۸۷
0915 5۶1 ۷۷۸۷
0915 5۶1 ۸۶90
0915 5۶1 ۲۸۴۲
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اطالعیه قطع آب

غالمی-  روابط عمومی آب وفاضالب استان اعالم کرد: به منظور اصالح شبکه توزیع آب که منجر به ارائه خدمات مطلوب تری به شهروندان گرامی 
خواهد شد، امروز از ساعت 9 الی 13 در خیابان های شهید رجایی 23-1 ، حاشیه شهید رجایی ضلع جنوبی و خیابان امام رضا )ع( 24-2، حاشیه امام 

رضا)ع( ضلع شمالی  آب قطع خواهد شد. لذا  ساکنان این مناطق ضمن پیش بینی تمهیدات الزم از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری نمایید.
با سالم به آوای عزیزی که حرف دلم 
رو در ستون زیر آسمان شهرت زدی 
واقعا گرونی اجاره ها و امالک به چه 
دلیلی چرا باید یک ملک یا زمین خدا 
در خیابان امیر کبیر یا میرداماد آنقدر 
گران باشد که فکر خریدش هم به سر 
کسی نزند اما تمام این ها پشت صحنه 
ای دارد چند وقت پیش به شمال رفته 
بهترین  کردم  جویی  و  پرس  و  بودم 
چشم  بهترین  با  ساحل  کنار  زمین 
نصف  قیمت  از  جنگل  و  دریا  اندازبه 
بیرجند  در  متراژ  همان  با  زمین  یک 
کمتر بود خیلی ها می گوینددلیل عمده 
اجاره  آن  تبع  به  و  قیمت ها  افزایش 
قهر  بیرجندی هایی که جز  برای  ها 
طبیعت در این شهر هیچ نقطه قوتی 
نمی بینند مزایده های پی در پی بنیاد 
مستضعفان است که امروز یک زمین 
 را با پای قیمت 1 میلیون می فروشد
می  برنده  میلیون  نیم  و  با 1  خریدار 
کناری  قطعه  دوباره  بعد  ماه   3 شود 
قیمت  آخرین  با  بنیاد  را  زمین  همان 
برنده مزایده قبل یعنی 1 و نیم میلیون 
خریدار  دوباره  و  گذارد  می  مزایده  به 
را  زمین  میلیون همان  به 2  طمعکار 
برنده می شودو این مسیر ادامه دارد تا 
جایی که قیمت های ملک در بیرجند را 
منجمان جهان هم نمی توانند  در فضا 
درک کنند دهند و هیچ شیشه عطاری 
گنجایش آن را ندارد امیدوارم استاندار 
از موارد  عزیز که به حق در بسیاری 
با اقدامات جهادی اش امید را به مردم 
برگردانده است اینجا هم ورود کرده و 
مشکل چند دهه ای مردم با سیاست 
های بنیاد مستضعفان در مزایده امالک 
بزرگی  یادگار  انشاا...  تا  نماید  حل  را 
تالش  سایر  کنار  در  خودش  برای 
هایش به ارمغان بگذارد چرا که مردم 
استان قدردان تالش ها و نگاه خوبش 

به توسعه استان هستند  
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

هزینه
 تعلل مدیران

 ازکیسه بازنشستگان 
امین جم - رئیس هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 
در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
حقوق  کسورات  سال 97  شهریور  از 
پرداخت  با  همزمان  بازنشستگان 
کسر  حقوق  میزان  از  ها  دریافتی 
مقابل  های  طرف  حساب  به  ولی 
واریز نمی شود، گفت: این کار باعث 
تمامی  برای  عدیده  مشکالت  بروز 
بازنشستگان دستگاه های اجرایی شده 
است. توکلی با اشاره به اینکه بخشی 
از این کسورات بابت بیمه یا تسهیالت 
بانک هاست که مشمول دیرکرد می 
شود، ادامه داد: پیگیری های متعددی 
از مسئوالن استان و حتی نمایندگان 
مجلس داشته ایم اما به جایی نرسیده 
گذشته  در  کرد:  تصریح  وی  است. 
ها  استان  برای  بازنشستگان  حقوق 
اما  شد  می  پرداخت  اینگونه  و  واریز 
از سال گذشته این روال عوض شده 
از خزانه کشوری پرداخت   و مستقیم 
می شود. رئیس هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 
شهریور،   29 مثال  عنوان  به  گفت: 
شد  پرداخت  بازنشستگان  حقوق 
پیش  روز   4 حدود  آن  کسورات  اما 
واریز   ... و  بیمه  و  بانک  حساب  به 
شد.توکلی تصریح کرد: متأسفانه این 
جریمه  بعضا  و  دیرکرد  باعث  مسئله 
با  وی  شود.  می  بازنشستگان  برای 
است  حقی  موضوع  این  اینکه  بیان 
کرد:  عنوان  شود،  تضییع  نباید  که 
امیدواریم صدای این مطالبه به گوش 
تمهیدی  و  برسد  مربوطه  مسئوالن 

برای آن اندیشیده شود.

 خبر ویژه

سالم آوا صدای ما بیمه شدگان بیمه 
سالمت  بیمه  سازمان  به  را  سالمت 
)مراکز  اینکه  به  توجه  با  برسانید. 
خصوصی  بخش  و  مطب  و  درمانی 
بیمه  با  تکمیلی(  بیمه  و  درمانی 
سالمت قرارداد ندارند و هزینه های 
سرسام آور درمانی برای دندانپزشکی 
با دفترچه سالمت محاسبه نمی کنند 
دارد؟  ای  فایده  چه  سالمت  دفترچه 
داشتن یک دفترچه که خدمات دهی 
مناسبی ندارد چه فایده دارد که حاال 
بیمه  در  نام  ثبت  به  مجبور  را  مردم 
و  سالمت  بیمه  کنند؟  می  سالمت 
برای سالمتی  وقتی  اجتماعی  تامین 
انجام نمی دهند مدیون  مردم کاری 
برای  دادند  وعده  مردم هستند چون 
بهترشدن هزینه درمان از آنها ثبت نام 

می کنند. لطفا پیگیری بفرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
از اداره برق خواهشمندیم نسبت به جابه 
برق  ستون  صحیح  جانمایی  و  جایی 
ورودی خیابان بهمن بعد از پارک ظفر 
تا قبل از برخورد خودرو ها و جلوگیری از  

احتمال حادثه اقدام نمایند.
915...156
سالم با توجه به همت بلند شهرداری 
نسبت به تمام شهر جز سجاد شهر لطفا 
نسبت به اتصال بلوار سجاد به خیابان 
با  فرماید.  را مبذول  اقدام الزم  سپیده 
تکمیل این پروژه کم هزینه به زیبایی 
شهر افزوده شده و انتهای سجادشهر و 

سپیده از بن بست خارج می شوند.
915...019
فضای  سازمان  لطفا  باسالم، 
در  بیرجند  شهرداری  سبزشهری 
حفظ  شهروندان،  حال  رفاه  راستای 
همچنین  و  سبز  فضای  نگهداری  و 
توحید  بوستان  معابر  وضع  بهبود 
بهسازی  و  مرمت  به  نسبت  بیرجند، 
معابر پیاده راه و رینگ فرسوده اصلی 
محوطه بوستان توحید قبل از شروع 

فصل سرما و یخبندان اقدام نمایند. 
915...835
برای  لطفا  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
کوچه  مالکان  سریعتر  هرچه  اسکان 
فرعی دوم حد فاصل امامت 45 و 47، 
هرچه سریعتر نسبت به  توسعه شبکه 

برق و نصب تیر برق اقدام بفرمائید.
915...019
هر شهرداری میاد اولش خودی نشون 
میده و بعدش فعالیتش کم میشه. آقای 
شهردار تابلوهای راهنمای شهر احتیاج 

به نوسازی داره لطفا رسیدگی بفرمایید.
915...212
جماران  بلوار  منطقه  در  آب   فشار 
خیابان های سپهر و عبدالعلی بیرجندی 
خیلی کم است و باعث بوجود آمدن 
مشکالتی برای مردم شده لطفا اداره 

آب و فاضالب پیگیری کند.
915...357
سالم دوست قدیمی من آوا، از آقای 
شهردار بپرس چرا  با این همه عوارضی 
که  از ماشین ها گرفته میشه خیابان 
درستی  آسفالت  نباید  شهر،  های 
باید  امکانات  تمام  چرا  باشند؟  داشته 
بیشتر  پولدارا  نکنه  باشه  سمت  یک 
که  ای  هزینه  اون  با  میدن  هزینه 
تمام  شده  سالمت  ایستگاه   خرج 

خیابان ها رو میشه آسفالت کرد. 
915...783
با سالم لطفا سازمان تبلیعات اسالمی 
نظارت بیشتری داشته باشد. عده ای از 
مبلغان که برای مجالس روضه دعوت 
می شوند حداقل نیم تا یک ساعت تأخیر 

دارند. آیا این حق الناس نیست؟
915...572
باگذشت چند ماه از وعده شروع آسفالت 
اداری  سایت  پارک  و  دوستی  خیابان 
خبری نیست!  چهار ماه گذشته آقا شهردار 

از خواب بیدار شوید. باتشکر
930...462
به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
آسفالت سایت اداری از بنیاد ملی نخبگان 
تا اداره کل استاندارد اقدام نمایند. با تشکر
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بیرجند ، شهر بی نور
خیابان  های  کوچه  است.   21:30 ساعت  حسینی- 
جمهوری این ساعت همچون شب های گذشته در 
تاریکی فرو رفته اند. سرویسی کنار خیابان نزدیک هتل 
سپهر می ایستد و زنی تنها از آن پیاده می شود. زن 
لحظه ای مکث می کند تا از خیابان عبور کند. تاریکی 
معبر باعث شده چهره اش به خوبی دیده نشود. همان 
لحظه ماشینی کنار زن می ایستد و مزاحمش می شود. 
زن با عصبانیت واکنش نشان می دهد و بیشتر از آن، 
از تاریکی معبر که باعث می شود هر کس و ناکسی 
مزاحم شود، حرصش می گیرد. با عجله به سمت کوچه 
می رود و این داستان همچون شب های گذشته ادامه 
دارد...نورپردازی شهری همواره به عنوان یکی از مؤلفه 
هاي اصلی در طراحی فضاها و ایجاد نشاط و سرزندگی 
معرفی می شود. عالوه بر آن با نورپردازی می توان به 
ایمنی فضاهاي شهري افزود، به  شهر رنگ داد و در 
نهایت، شهري جذاب و قابل سکونت  برای شهروندان 
ایجاد کرد. نور در ساعات متفاوت شبانه روز جلوه های 
گوناگونی به فضاهای شهری می دهد. این موضوع در 
شهر کویری همچون بیرجند که روزهای گرمی دارد و 
بیشتر مردم  شب رابرای گردش انتخاب می کنند بیشتر 
اهمیت پیدا می کند. اما متاسفانه وضع نور شبانه بیرجند 

تاکنون  با چنان رویکردی منطبق نبوده است.

تامین کمبود برق تمام کشور
 با صرفه جویی در بیرجند!

غالمی از شهروندان بیرجندی با بیان این که بیرجند شهر، 
 بی نور و بی رنگی است، عنوان می کند: مدتی پیش از 
تعزیه ای در حسینیه خیابان 17 شهریور باز می گشتم 
و برای کوتاه شدن مسیر وارد یکی از کوچه ها شدم اما 
کوچه به قدری تاریک بود که عالوه بر ایجاد احساس 
ناامنی ، باعث گم کردن مسیر نیز شد! متأسفانه شرکت 
متولی به نصب تعدادی تیر چراغ برق و اندکی روشنایی 
بسنده کرده است. گاهی تصور می کنیم مدیران مربوطه 
کمبود انرژی تمام کشور را می خواهندبا   صرفه جویی 
در بیرجند تأمین کنند! یا  سعی در عزیز کردن خود برای 

تهران دارند که اینگونه شهر را تاریک نگه می دارند.

“عجب آدم های کج سلیقه اي”

قاسمی دیگر شهروند بیرجندی نیز به تاریکی خیابان 
جمهوری و میدان امام خمینی )ره( اشاره می کند و می 
گوید: در وسط میدان تعداد زیادی چراغ تزیینی قرار داده اند 
اما خاموش هستند. چند پایه با کله چراغ هایی بی نور نیز 
نصب کرده اند که هر بار از جلوی آن ها عبور می کنم با 
خود می گویم “عجب آدم های کج سلیقه ای!” مسئوالن 
برای روشنایی شهر حاضر نیستند هزینه کنند در حالی 
که با نصب یک برج نوری در وسط میدان امام می توان 

عالوه بر ایجاد روشنایی، به جذابیت آن هم کمک کرد.

معابر بی نور در کنار ادارات منور!

فالحی کاسب بیرجندی نیز با اشاره به نبود نور کافی 
در بسیاری از معابر شهر بیان می کند: این موضوع در 
حالیست که چراغ های بسیاری از ادارات در شب روشن 
هستند. تناقض های چنینی اصال جالب توجه نیست. البته 
باید از شهرداری تشکر کرد که روشنایی برخی فضاهای 
سبز شهری و پارک هایی همچون صیاد شیرازی و آزادی 
 را بهتر کرد. تا قبل از این اقدامات جرأت رفتن به این
پارک ها را همراه با خانواده نداشتیم. البته پارک پروفسور 
برای  حتی  زیبا،  هایی  نورپردازی  با  باید  که  گنجی 

گردشگران جذاب باشد، فارغ از این موضوع می باشد.

تاریکی سایه خراسان رضوی
 بر خراسان جنوبی

احمدی فرهنگی بازنشسته نیز، از زاویه ای دیگر به این 
موضوع نگاه می کند و معتقد است: از آنجاییکه شرکت 
برق خراسان جنوبی هنوز زیرمجموعه خراسان رضوی 
نام شرکت برق جنوب !خراسان شناخته  است و به 
می شود، همانطور که هنگام تقسیم استان ، تقسیم 
توسعه  راستای  در  و  بغض  و  روی حب  از  امکانات 
نیافتن خراسان جنوبی انجام گرفت، این کم توجهی به 
 نورپردازی شهری نیز  احتماالاز همان موضوع نشأت 
می گیردوی با مقایسه نور پردازی نیشابور در خراسان 
رضوی وبیرجند مرکز استان خراسان جنوبی تاکید می 
نظر مسئوالن  برای جلب   استان هم  کند. مدیران 
خراسان رضوی همسو با این موضوع پیش رفته و به 

فکر مردم وتوسعه شهر نیستند.

نورپردازی شهر
 برای گردشگران جذاب نیست

با  ناهمخوان  را  نورپردازی  مدل  این  دیگری  شهروند 
گردشگری شبانه می داند و می گوید: 30 سال قبل 
سفری به نیشابور داشتم و همان زمان اطراف شهر به 
مساحت چندین کیلومتر برق رسانی و چراغانی شده 
بود به گونه ای که شهر را بسیار بزرگتر از واقعیت خود 
نورپردازی  روی  بر  تازه  بیرجند  در  اما  داد.  می  نشان 
ورودی های شهر مشغول به کار شده اند. از مسئوالن 
متولی باید تشکر کرد، اما با انتظارات مردم هنوز فاصله 
دارد. وی با بیان این که چندی پیش یکی از دوستان 
اصفهانی خود را به بیرجند دعوت کردم و در اینجا مهمان 
ما شد، اضافه می کند: به دلیل این که روزها هوا بسیار 
گرم است به ناچار باید مهمان خود را شب بیرون می 
بردیم اما فضای بی رنگ شهر، برای وی که از شهری 
همچون اصفهان با حجم باالی نورپردازی های جذاب 
به خصوص در آثار باستانی، می آید، هیچ جذابیتی نداشت.

با هرس مرتب درختان می توان 
قدری روشنایی را بیشتر کرد

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی اما میزانروشنایی معابر 

شهر را مناسب می داند و می گوید: در شرایطی که باید 
همه برای صرفه جویی انرژی تالش کنیم اضافه کردن 
چراغ کار درستی نیست، اما هوشمندسازی نورپردازی 
شهری می تواند عالوه بر صرفه جویی، روشنایی مناسبی 
را نیز برای شهر فرآهم کند. میری وجود درختان کاج را نیز 
موثر در کاهش میزان روشنایی چراغ ها عنوان می کند و 
ادامه می دهد: با هرس مرتب این درختان می توان قدری 

روشنایی را بیشتر کرد.

مسئوالن متولی شناخت کافی راجع
 به موضوع روشنایی شهری ندارند

زارعی دیگر شهروند بیرجندی ، یکی از اصلی ترین دالیل 
افسردگی مردم را وضع نور شهری می داند و می گوید: 
نورپردازی در میزان ناامنی شهری به خصوص شمال شهر 
بیرجند نیز بسیار موثر است. اگر دقت کنید در معابر خیابان 
هایی همچون کارگران، موسی بن جعفر، 17 شهریور، 
بهشتی و کوچه های تو در توی حکیم نزاری که از نور 
کافی برخوردار نیستند، تعداد پاتوق های مواد مخدر و حتی 
فساد نیز بیشتر است. وی با اشاره به این که شرکت برق 
چندی پیش میزان نور شهر را استاندارد اعالم کرده بود، 
بیان کرد: اگر این میزان نور استاندارد است، پس استاندارد 
از منظر شهرهای دیگر که از نور بیشتر برای معابر استفاده 
می کنند، چیست؟ به اعتقاد من مسئوالن متولی شناخت 
کافی راجع به موضوع روشنایی شهری ندارند. در شهرهای 
بزرگ برای میزان روشنایی شهری تراز هایی علمی وجود 
دارد و بر مبنای آن ها عمل می شود.چندی پیش نشستی 
با موضوع بررسی گردشگری شهری در روزنامه برگزار شد. 
حاضران جلسه به اتفاق بر سر این که روشنایی شهر برای 
گردشگران جذابیتی ندارد، هم نظر بودند. سرهنگ قاسمی 
نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی که از مدعوین این جلسه 
بود نیز علت بخشی از تصادفات شهری در شب را نبود نور 

کافی در معابر اعالم کرد.

روشنایی بیرجند، حتی از استانداردهای 
کشوری  باالتر است!

در ادامه گزارش با عبدی مدیر توزیع نیروی برق شهری 
گفت و گو کردیم. وی به یک سری اقدامات انجام شده 
برای بهبود روشنایی نور شهری اشاره کرد و گفت: حدود 
دو ماه پیش در خیابان جمهوری، از میدان امام تا پل دژبان، 
چراغ های کم نوری که عمرشان تمام شده بود یا کثیف 
شده بودند را تعویض کردیم و این کار، تاثیر زیادی در 
افزایش نور  خیابان داشت.وی با تاکید بر این که شاخص 
های روشنایی شهر بیرجند طبق آمار حتی از استانداردهای 
کشوری هم باالتر است، ادامه داد: مشکل اصلی ، وجود 
اند.  گرفته  را  روشنایی  جلوی  که  است  کاج  درختان 
شهرداری نیز اجازه هرس آنها را نمی دهد. در این زمینه 

باید کمی کوتاه بیایند!

پیمانکار قطع می کند،سنگ فرش می کند، 
بعد ما مطلع می شویم

درباره  همچنین  شهری  برق  نیروی  توزیع  مدیر 
روشنایی میدان امام تا سه راه اسدی توضیح داد: زمانی 
که شهرداری پیاده روها را بهسازی می کرد، بی دقتی 
پیمانکار باعث شد کابل های برق قطع شوند. بخشی 

که مربوط به تأمین برق مردم می شد ، سریعا اصالح 
شد اما مابقی و قسمتی از معابر باقی مانده است. عبدی 
با گالیه از این که پیمانکار، پس از اتمام کار خود بدون 
اطالع شرکت برق، سنگ فرش را هم شروع کرده 
است، اضافه کرد: نمی توان حاال سنگ فرش ها را 
 دوباره از جا درآورد. از طرفی نیروهای شرکت برق هم که

جایی  اگر  تا  بروند  پیمانکار  سر  پشت  توانند  نمی   
آسیب دید قبل  ازسنگ فرش  ان را اصالح کنند!وی 
خاطرنشان کرد: در این زمینه باشهرداری صحبت شده 
و قرار است به هرشکلی کار اصالح را انجام دهیم. باز 

هم پیگیر این موضوع خواهیم بود.

سرویس روشنایی خیابان 17 شهریور
 بنا به درخواست مردم انجام می شود

شهر  های  کوچه  از  برخی  کم  نور  درباره  عبدی  از 
پرسیدیم گه پاسخ داد: در تمام کوچه های شهر شبکه 
روشنایی کار شده است. اگر جایی کم نور باشد می توانیم 
اصالح کنیم. تعداد تیرهای برق نیز بر اساس محاسبات 
فنی و مهندسی جای گذاری شده اند. با این حال، به 
دلیل درخواست شهروندان، تمام خیابان 17 شهریور را 

سرویس خواهیم کرد.

انتقاد وزارت نیرو از مصرف 
باالی برق روشنایی معابربیرجند

وی با اشاره به این که تمام مصرف برق معابر دارای 
کنتورها،  این  اساس  بر  کرد:  اضافه  هستند،  کنتور 
بیشترین میزان برق مصرفی استان، همین روشنایی 
معابر است. تعداد چراغ های شهری بیرجند بیشتر و 
وزارت  به حدی که حتی  است  باالتر  ها  آن  قدرت 
نیرو از شرکت برق خراسان جنوبی بابت این موضوع 
انتقاد کرده است!مدیر توزیع نیروی برق شهری بیرجند 

درباره مقایسه روشنایی شهر بیرجند با شهری همچون 
مشهد، توضیح داد: اگر دقت کرده باشید فقط معابر 
مشهد از نور خوبی برخوردار هستند و بیشتر کوچه ها 
روشنایی مطلوبی ندارند. از طرفی نور چراغ های کوچه 
های مشهد ، همگی سفید بوده ولی در 85 درصد 
رنگ  زرد  یا  سدیم  بخار  نور  از  بیرجند  های  کوچه 
استفاده می شود با این که گران تر هم هستند اما 

شعاع نورشان 2 تا 3 برابر المپ های سفید است.

چراغ های خیابان ارتش خریداری شده 
اما به دلیل طرح شهرداری ، کار متوقف 

مانده است

میلیارد  به 2  از سخنانش  دیگری  بخش  در  عبدی 
تومان اعتباری که برای روشنایی بلوار پیامبر اعظم 
)ص( هزینه شده است، اشاره کرد و افزود: این پروژه 
به اتمام رسیده است. پایه تمام چراغ های بلوار خلیج 
فارس را نیز تعویض کردیم. همچنین چراغ های بلوار 
شهدای عبادی از میدان طالقانی تا چهارراه عباس آباد 
هم نو شده اند. از وی درباره روشنایی خیابان ارتش 
نیز پرسیدیم که عنوان کرد: اعتبارات روشنایی این 
معبر از میدان ابوذر تا تقاطع غفاری دیده شده و حتی 
تجهیزات نیز خریداری و در انبار نگه داشته می شوند. 
یک ردیف خیابان را چراغ نصب کردیم اما برای ردیف 

دیگر، شهرداری به دلیل طرح تعریضی که دارد، اجازه 
کار نداد. اکنون تقریبا 3 ماهی است که متوقف مانده 
ایم. برای خیابان قرنی نیز پایه چراغ فلزی نصب شده 
و به زودی بر روی هر کدام 2 چراغ قرار می گیرد.
در پایان، وی وضع روشنایی شهر را مناسب و خوب 
دانست و گفت: این شرکت، اقدامات الزم را انجام می 
دهد و مردم هر کجا درخواست دارند به ما اطالع دهند.

نورپردازي تزییني شهر، 
قبل عید 99 اجرا مي شود

تأمین روشنایی معابر و خیابان هاي  شهر با شرکت 
توزیع نیروي برق است اما روشنایی تزیینی در فضاهاي 
سبز شهري، لچکی ها و میادین را سازمان پارک ها و 
فضاي سبز شهرداري انجام می دهد. در همین راستا 
با ابراهیم زاده مدیرعامل این سازمان گفتگو کردیم. 
وي به برخی از فضاهاي سبز حاشیه خیابان ها که 
از نور کافی برخوردار نیستند اشاره کرد و گفت: بنا به 
درخواست مردم به این موارد رسیدگی می کنیم، براي 
مثال بهبود روشنایی فضاي سبز خیابان بوعلی سینا ، 
حد فاصل پاسداران تا معلم انجام شد. پارک وحدت نیز 
در همین هفته حفاري، کابل گذاري و پایه چراغ  نصب 
خواهد شد. پارک ثامن هم با توجه به این که پذیراي 
مسافران است اما از روشنایی مطلوبی برخوردار نیست، 
در اولویت کار قرار گرفته و تا پایان سال اجرایی خواهد 
شد.به گفته وي نورپردازي تزیینی شهر  از جمله پروژه 
از عید  هاي در دستور کار این سازمان بوده و قبل 
99، کار تعداد زیادي از میادین، لچکی ها و بلوارهاي 
شهري انجام خواهد شد. ابراهیم زاده با اشاره به این که 
سعی داریم شب هاي بیرجند را از یکنواختی و کسل 
کنندگی خارج و فضایی شاداب را فراهم کنیم، اضافه 
کرد: در این راستا هم شورا و هم شهرداري توجه وی ژه 

اي به نورپردازي شهري دارند.

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
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موفقیت و انرژی

تکنیک تنفس

با افراد مثبت و شاد رفت وآمد کنید 

حتما شما هم این ضرب المثل را شنیده اید؛ کمال 
هم نشین در من اثر کرد. این نکته را به خاطر 
به  صورت  بد،  و  حال خوب  که  باشید  داشته 
مسری به اطرافیان سرایت می کند؛ اگر با افرادی 
که دائم از مشکالت گالیه می کنند رفت وآمد 
کنید، انتظار حال خوب انتظار زیادی است. پس 
از همین االن سعی کنید با افراد مثبت معاشرت 

کنید تا سرزندگی آنها به شما هم سرایت کند.
گاه کارهایی که به ظاهر کوچک و بی اهمیت 
هستند؛ مثل پیاده روی، یک شام خوب، صحبت 
با یک دوست می تواند حال ما را خوب کند. تاثیر 
این کارهای به ظاهر کوچک بر شادمانی ما، 
فوق العاده است. لیستی از این کارهای کوچک 
تهیه کرده و سعی کنید هر روز حداقل یکی از 

آنها را در کنار یک دوست خوب انجام دهید.

تمرین تنفس برای کاهش اضطراب

با تمرین تکنیک های تنفسی می توانید بدون 
مراقبت های پزشکی سطح استرس و اضطراب 

را تا جایی که می توانید کاهش دهید
تکنیک اول: ۱۰ ثانیه فن ریلکسیشن 

این تمرین برای کسانی که ترس از پرواز کردن، 
گیر افتادن در فضاهای کوچک مثل اتوبوس و 
قطار و ترس های مشابه دارند به اشتراک گذاشته 
شده است و شامل تنفس به داخل، سفت کردن 

عضالت و حفظ آرامش است.
یک نفس عمیق بکشید. ریه ها را از اکسیژن پر 
کنید و نگه دارید. همین طور که نفستان را نگه 
داشته اید همه عضالت بدن را از سر انگشت ها 
و پاها گرفته تا قسمت میانی بدن و دست ها، 
سر، گردن و صورت سفت کنید. به مدت ۵ الی 
۱۰ ثانیه در حالی که نفس را به داخل داده اید 

عضالت را سفت نگه دارید. 
سپس در حالی که به آرامی نفس را بیرون می 

دهید عضالت بدن را رها کنید.
تکنیک دوم: تمرین تنفس آرامش بخش

اگر از بودن در جمع به حدی می ترسید که 
عضالت تان را سفت می کنید این تکنیک می 

تواند به شما کمک کند.
نوک زبان را در طول تمرین در قسمت پشت 
لثه دندان های باالی جلویی قرار دهید. زیرا قرار 
است بازدم از طریق دهان و اطراف زبان انجام 
شود. بهتر است در این تمرین لب ها را جمع 
کنید. نفس را با صدای فوت کامال بیرون بدهید.

چگونه ویتامین های 
سیب زمینی را حفظ کنیم؟

هنگام درست کردن سیب زمینی آب پز، ابتدا اجازه 
دهید آب جوش بیاید، سپس سیب زمینی را به آن 
اضافه کنید؛ ویتامین های سیب زمینی حفظ خواهند 

شد و از بین نمی روند. مصرف سیب زمینی به 
اندازه مناسب می تواند فواید زیادی برای سالمتی 
داشته باشد. مصرف سیب زمینی در قالب یک رژیم 
غذایی متعادل می تواند به ایجاد حس سیری کمک 
کند. سیب زمینی می تواند منبع خوب غذایی برای 

کمک به کاهش اشتها باشد.

سیر و زنجبیل در حفظ سالمت 
قلب و عروق مفید هستند

سیر می تواند نقش مهمی در حفظ سالمت قلبی 
عروقی انسان داشته باشد، زیرا از ویژگی های 
رقیق کنندگی خون سود می برد، از این رو خطر 

حمالت قلبی و سکته مغزی را کاهش می دهد. 
مکمل های سیر در بازار موجود هستند، اما برای 
بهره مندی از تمام فواید این ماده غذایی بهتر است 
حبه های خام آن را مصرف کنید. مصرف منظم 
زنجبیل نیز می تواند سطوح کلسترول را کاهش 

دهد و از لخته شدن خون پیشگیری کند.

در خانه
 غذا بخورید

سالم،  خانواده  یک  داشتن  برنامه  از  بخشي 
اختصاص به سپري کردن زمان با تمام اعضاي 
خانواده دارد. غذا خوردن یک خانواده بر سر یک 

اعضاي  دیگر  مالقات  براي  راه  بهترین  سفره 
خانواده و گفتگو مي باشد. درست کردن و خوردن 
غذا در خانه نیازمند برنامه ریزي است. پیش از 
اینکه خرید خود را انجام دهید، لحظه اي بنشینید 
و برنامه غذایي خود را براي یک هفته تعیین کنید 

و فهرستی از بهترین ها را انتخاب کنید.

برای جلوگیری
 از نفخ معده چه نخوریم؟

از خوردن پیاز و سیر خام، حبوبات و هر آنچه سب 
نفخ معده و روده می شود، خودداری کنید.

قیمه، آش رشته و  از مصرف غذاهایی چون 

عدسی خودداری کنید. لوبیا را از قرمه سبزی 
خارج کنید و سبزی و گوشت آن را بخورید. 
نعناع  عرق  یا  خشک  نعناع  ماست  همراه 

استفاده کنید.
از غذاهای ملین حتما در طول روز استفاده کنید 

مثل زیتون یا آلو. 

مادرانی که شیر مصرف می کنند 
فرزندانی قد بلندتر دارد

دوران  در  که  مادرانی  از  شده  متولد  نوزادان 
در  نوشیده اند  شیر  لیوان  یک  روزانه  بارداری 
دوران نوجوانی قد بلندتر هستند. نوزادانی که 

 ۱۵۰ روزانه  بارداری  دوران  در  شان  مادران 
میلی لیتر شیر مصرف می کردند، در نوجوانی قد 
بلندتر بوده اند. همچنین نوزادان این مادران از 
میزان انسولین بیشتری در خون شان برخوردار 
بودند که به این معنی است آنان کمتر در معرض 

خطر ابتال به دیابت نوع 2 هستند.

شما می توانید با روش های گوناگون  شستشوی دست ها را به یک فعالیت سرگرم کننده تبدیل کنید. لذت 
بردن از این کار باعث می شود کودکان به انجام آن تشویق شوند. می توانید صابون هایی در شکل ها و 
رنگ های مختلف خریداری کنید و روش صحیح شستشوی دست ها را با روشی سرگرم کننده به آن ها 
بیاموزید تا آن را به فعالیتی مفرح برای کودکان تبدیل نمایید. عدم شستشوی دست ها خطر ابتال به 
بیماری های متعدد را افزایش می دهد و می تواند خطرات زیادی برای سالمتی ایجاد کند. شما باید کلیه 
اهداف شستشوی دست ها را برای کودکان توضیح دهید و هم چنین آن ها را از مشکالت مختلف بهداشتی 
ناشی از آلودگی دست ها آگاه سازید.  به کودکان خود روش صحیح شستشوی دست ها را آموزش دهید. این 

امر به مبارزه صحیح با میکروب ها کمک می کند.

چنانچه از بیماری خاصی رنج می برید و برای درمان تمایل به مصرف پروبیوتیک ها دارید، باید در انتخاب آن 
دقت کرده و نوع مناسب آن را برگزینید.  بهتر است مکمل های پروبیوتیک را پیش یا همراه وعده  غذایی خود 
که حاوی چربیست میل کنید.  از کارخانه های معتبر این محصوالت را خریداری نمایید. مکمل های غذایی 
کارخانه های نامعتبر اغلب حاوی آنچه بر روی برچسب های آنها ذکر شده، نیستند. مصرف پروبیوتیک ها مانند 
داروها نیاز به کنترل ندارد. پروبیوتیک های موجود در مکمل ها به طور کلی ایمن و بی خطر هستند و امکان 
مصرف آنها همچون داروها، نیاز به آزمایش و بررسی ندارد. عوارض جانبی پروبیوتیک ها در صورت بروز بسیار 

خفیف است قبل از صرف محصوالت حاوی پروبیوتیک ها به تاریخ انقضای آنها توجه کنید. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  

نکات قابل توجه در رابطه با پروبیوتیکراهکار مناسب برای شستشوی مفید دست کودکان

برای تقویت قدرت خالقه خودمان نباید منتظر موقعیتی 
تا در آن شرایط ، قدرت خالقیت  غیر منتظره باشیم 
مان را به کار گیریم. بلکه می توانیم حتی در حالی که 
بیکار روی مبل نشسته ایم هم کاری برای خالقیت 
مان بکنیم. به اطراف تان نگاه کنید و یکی از چیزهایی 
که می بینید را در نظر بگیرید. مهم نیست چه باشد: 
مقداری میوه، گوشی تلفن همراه، تلویزیون، چند جلد 
کتاب، تابلوی نقاشی روی دیوار، چند گلدان گل بعد خود 
را در حالی تصور کنید که فقط شما هستید و آن چیزی 
که در نظر گرفته اید. در واقع فرض می کنید که آن چیز، 

تنها دارایی مادی شماست و باید از آن پول در بیاورید. 
بعد غرق در فکر و حتی تصورات شگفت انگیز و دور از 
ذهن شوید که چگونه می توانید با آن تک جنس، پول 
در بیاورید. همین فکرهای عجیب و باورنکردنی و حتی 
محال، قدرت خالقیت شما را افزایش می دهد و شما 
می توانید با این “مانورهای فکری فرضی” پیش زمینه 

الزم برای مواجهه با مسائل واقعی به دست بیاورید. 
خانم “تینا سیلیگ” مدرس خالقیت و کارآفرینی  در کتاب 
معروفش به نام “کاش وقتی 2۰ سالم بود می دانستم” 
داستان یک مسابقه خالقیت و نوآوری را تعریف می کند 

که در آن به شرکت کنندگان گفته شده بود با استفاده 
از نوارهای پالستیکی، درآمدزایی کنند. ایده ای که برتر 
از بقیه بود عبارت بود از تبدیل نوارهای پالستیکی به 
“نوارهای یادآور” ؛ بدین شکل که به افراد گفته می شد 
اگر کار عقب افتاده ای دارند یکی از این نوارها را مانند 
دستبند به دست شان ببندند و با خود عهد کنند تا آن کار 

را انجام نداده اند ، دستبند را باز نکنند. 
این ایده ، مورد استقبال قرار گرفت و خیلی ها با بستن آن 
به دست شان، کارهایی که مدت ها بود امروز و فردا می 

کردند را انجام دادند.

یک تمرین ساده برای تقویت خالقیت

آیه روز

و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به ]سزای[ آنچه در آن به دخالت پرداختید 
به شما عذابی بزرگ می  رسید. )سوره نور/ آیه ۱۴(

سخن روز

یک دوست واقعی هیچ وقت جلوی راه شما را نمی گیرد، مگر این که در حال زمین خوردن باشید.
“رنولد هابل گالسگو”
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي: ۱ -ترکیب پودري شکلي 
و  آواره  نوزادان-  تغذیه  براي 
از   در 2- تصدیق سخن -  دربه 
بسته  غذاي  ها-  سین  هفت 
آهنگ-  و  قصد   -3 شده  بندی 
و  جنگلی  نواحي  ویژه   درختی 
 ۴ دشنامگو  اسیدي-  کهاي  خا 
ورزشی-  عدد  توخالي-  -ني 
۵-نفس  ضدخوبي  عاشق- 
برومند،  پمپاژ-  دستگاه  خسته- 
عالمت  سر-  پشت   -6 قدبلند 
 -7 شگفتي  کلمه  مخصوص- 
-معروف  سرد  منطقه  ضروری- 
کشاورزي-   -8 جامد  قطب- 
پیروان یک دین- ساقه زیرزمیني 
9- تیر پیکاندار- گیر و دار- چند 
تخت  لب-  گرداگرد   -۱۰ ادیب 
یزرع   -۱۱ گاوچران  حکومتي- 
بازاري  قیمت  رفیق-  کشت-  و 
۱2- لقمه چرب گربه- ویرگول- 
کبابهاي  از  نوعي  بادکردگي- 
ایراني ۱3- کارد- قرابت، ارتباط- 
زد و بند ۱۴- به دنیا آمدن- بیخ و 
بن- صراف ۱۵- نماد کریسمس- 

رنگ زرد روشن

زمان  در  واحدی   -۱ عمودي: 
- اصطالحي براي نامیدن چوب 
برگ 2-  سوزني  درختان  الوار  و 
تبریز-  سنتي  شیریني  دوستان- 
جواب  رفتار-  شیوه   3 بلندمرتبه 
گرفته- ظرف غذاخوري ۴- عقل 
پسوند  کننده-  پیروي  فهم-  و 
هندوان  مقدس  کتاب  شباهت- 
۵- زود باور- شادباش- هزار کیلو 
6- شخص مبهم- فرمانروایان- 
متحیر 7- من و شما- آسانسور 
زیباي  گل   -8 واگیر  بار-  حمل 

بهاري- نام قدیم جیحون- فرزند 
حضرت آدم )ع( -9- نام گاگارین- 
استوار- آتش مازني ۱۰-دریافتن 
معطر  چاشني  سیمي-  ساز   -
شرور-  چند  صدمه-   -۱۱ غذا 
عدد  ۱2-مادربزرگ-  پارانشیم 
جشن  مجلس  بیهوده-  پیشتاز- 
۱3- خودرأي- سرقت- دیوار قلعه 
۱۴-بیمارستانی  در تهران- لزوم 
امري- سبکی در کشتي ۱۵- تازه 
به ثروت رسیده- صید ماهي از آب 

با قالب، تور یا هر ابزار دیگري

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
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1۰
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شماره  ۴۴۷۶

1234567891۰1112131415

یتیامیهاربادمحم1
اسانتردولرایا2
دونفنمیاامنور3
ویوگانثبسدام4
اتجوردگرتسنو5
روجلسدنیارفل6
هربخانسدرامک7
یرمتمتخازجا8
یناومودکمعنت9
وندناهرامهنا1۰
نبردلقمسابدو11
سرارتکنتراکا12
کالفاسرتنلاور13
فدیرنروههیموی14
رفنودامزایکیخ15

به یک نفر جهت همکـاری 
در ساندویچی نیازمندیم.  

09159626514 - 09155612892

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُکش
18:1516:1521:30شروع سانس

 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    3647  363  ۰915

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر )سهامی خاص( 
نماینده انحصاری محصوالت و نماینده پارس حیات )مولفیکس - ببم -تنو 
 پاپیا -  مولپد( ، محصوالت شوینده test  و انحصاری محصوالت سانی نس

  در استان خراسان جنوبی استخدام می نماید 

جنسیتنیروی مورد نیاز

خانم/ آقافروشنده
خانم/آقاسرپرست فروش

افراد واجد شرایط به شماره های 324450۷9 -32444۷86 تماس حاصل نمایند. 
آدرس :بیست متری سوم مدرس )باهنر غربی( پالک 43

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر
تیرچـه و بلـوک توانـا

ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف
دقت      سرعت      کیفیت

09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

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

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

09151632150 دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156۷06538



۵

قول مساعد تخصیص ۵0 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به استان

صدا وسیما- استاندار در تماس تلفنی با معاون توسعه مناطق محروم رئیس جمهور قول تخصیص 50 میلیارد 
تومان برای خرید توافقی زرشک را اخذ کرد. معتمدیان در بازدید از واحد فرآوری و بسته بندی محصوالت 
کشاورزی شرکت تعاونی کشاورزی دامداران سده بر ورود شبکه تعاون روستایی برای خرید توافقی محصوالت 
کشاورزی استان و رفع دغدغه کشاورزان تاکید کرد.معاون تعاون روستایی استان هم خواستار رفع مشکل سرمایه 
در گردش تشکل های زیرپوشش تعاون روستایی استان برای خرید توافقی محصول زرشک استان شد. جعفری 
افزود: اجرای این  طرح از طریق مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها و از محل 
اعتبارات بدون بهره طرح های مشارکتی دفتر معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری اجرا و با اعتبار 2 

میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای 15 نفر به بهره برداری رسیده است.

دستگاه های اجرایی با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد کنند

ایرنا- معاون عمرانی استاندار گفت: دستگاه های اجرایی مکلفند با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز برخورد قاطع 
کنند و نظام مهندسی نیز توجه خاصی به این موضوع داشته باشد. میرجعفریان دوشنبه در جمع بندی بازدید از 
پروژه های نیمه تمام بیرجند افزود: در امالک دولتی و غیردولتی نباید خارج از ضوابط، ساخت و ساز شود و این 
مهم باید در حریم های شهری و روستایی هم مد نظر قرار گیرد. وی اظهار کرد: ساختمان نیمه کاره کانون 
پرورش فکری کودکان مشکل حقوقی داشت که با همکاری اداره راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و شهرداری 
عملیات اجرایی آن از سه شنبه آغاز خواهد شد. در ارتباط با شهرک صنوف آالینده مشکالت اجرایی و حقوقی 
آن قسمت عمده ایی با مساعدت دستگاه های ذیربط مرتفع شد که امیدواریم با توجه به استقرار هزار و ۶00 

کارگاه در بازه زمانی یک ماهه تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان:

سه شنبه*30مهر1398* شماره 4476

دانشگاه بیرجند میزبان همایش ملی باستان شناسی ایران

صدا وسیما- یکم و دوم آبان چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. دبیر  چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران گفت: بیش از 50 شخصیت برجسته 
علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی کمیته علمی و داوری این همایش را برعهده دارند. بارانی با بیان اینکه دبیرخانه دائمی این همایش از سال 91 در دانشگاه برجند راه اندازی شده، افزود: بیش 

از 150 مقاله از پژوهشگران مختلف حوزه باستان شناسی و علوم مرتبط از دانشگاه ها، مؤسسات، پژوهشکده ها و دیگر مراکز علمی آموزشی و پژوهشی کشور به این همایش ارسال شده است.

اجالس استانی نماز با حضور 
حجت االسالم قرائتی 

مهدی آبادی- پنجمین اجالس استانی نماز 
مدیر  گفته  به  شود.  می  برگزار  بیرجند  در 
آموزش و پرورش بیرجند در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس، اجالس 
استانی نماز با حضور حجت االسالم قرائتی 
برگزار می شود. محمد حسین یکه خانی گفت: 
با استناد به مصوبه دومین شورای عالی توسعه 
و ترویج فرهنگ اقامه نماز آموزش و پرورش 
استان، این اجالس روز چهارشنبه اول آبان  با 
حضورمحوری فرهنگیان ساعت ۸ صبح در 

حسینیه جماران بیرجند برگزار می شود.  

تقدیر نماینده ولی فقیه از وحدت 
بین کارگزاران نظام در استان

کاوش-نماینده ولی فقیه از وحدت بین کارگزاران 
نظام در استان تقدیرکرد.حجت االسالم عبادی 
با اشاره به جمع شدن کارگزاران نظام در استان 
زیر یک سقف و وحدت بین آنها گفت :  قانون 
دارای سقفی است که همه دستگاه ها زیر آن 
قرار دارند و قوای سه گانه را به هم مرتبط کرده 
است. وی که در نشست مجمع نمایندگان مردم  
و جمعی از مسئوالن عالی  استان سخن می 
کامال  استان  اجرایی  نیروهای  افزود:   گفت 
آمادگی خود را اعالم کرده اند که در بخش های 
مسائل  و  باشند  داشته  همکاری  گوناگون 
تحقیقی ارزیابی شود که این جمع بندی برعهده 
داشت. خواهد  قرار  جنوبی  خراسان  بازرس 

جابجایی 2 جسد
 در آرامستان بیرجند!

در  جسد  دو  گذشته  روزهای  طی  فارس- 
کار  این  که  شد  جابجا  بیرجند  آرامستان 
موجب انجام نبش قبر برای جابجایی اجساد 
مدیریت  سازمان  رئیس  زاده،  محمد  شد. 
این  دلیل  بیرجند  شهرداری  آرامستان های 

اتفاق را حجم کار باال ذکر کرد.

سرمایه گذاری ۶0۱ میلیارد ریالی 
در بخش صنعت خراسان جنوبی

صداوسیما- ۶01 میلیارد ریال در نیمه نخست 
امسال در بخش صنعت سرمایه گذاری شده 
است. رئیس سازمان صمت گفت: این سرمایه 
گذاری با راه اندازی 1۸ واحد صنعتی ایجاد 
شده است. شهرکی با بیان اینکه راه اندازی 
این واحد ها 251 نفر را در این استان شاغل 
گروه  در  شده  ایجاد  واحد های  افزود:  کرد 
و  ، محصوالت غذایی  کانی های غیرفلزی 

استخراج مواد معدنی بوده است.

سیزدهمین جشنواره تئاتر 
 برگزار می شود

ایسنا-سیزدهمین جشنواره تئاتر استان 22 تا  2۴ 
آبان برگزار می شود. زمزم، معاون امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: این جشنواره در سالن های پالتوی استاد 
عبداللهی واقع در انجمن نمایش استان، پالتوی 
پروفسور کامیابی مسک واقع در جنب اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و آمفی تئاتر گلبانگ 

واقع در خیابان مطهری برگزار می شود.

حذف قبوض کاغذی گاز 

آغاز طرح  از  استان،  گاز  مدیرعامل شرکت 
حذف قبوض گاز مشترکان از ماه آینده خبر 
داد. هاشمی گفت: در این راستا، از ماه آینده 
قبض های گاز  پیامکی ارسال خواهد شد.وی 
تصریح کرد: در روش اول مشترکان می توانند 
با ارسال )شماره اشتراک 12 رقمی *1( به 
شماره 100019۴ شماره خود را در سامانه پیام 
کوتاه ثبت نمایند و در روش دوم نیز مشترکان 
می توانند فقط شماره اشتراک 12 رقمی خود 
ارسال  کوتاه 30007۶57  پیام  سامانه  به  را 
نمایند. هاشمی ادامه داد: در سومین روش، 
سایت  اول  به صفحه  مراجعه  با  مشترکان 
www. اینترنتی شرکت ملی گاز به آدرس

قبوض  حذف  روی  بر  کلیک  و   nigc.ir
می توانند اقدامات الزم را انجام دهند. 

نسرین کاری- مجید پور عیسی روز گذشته 
در نشست با سمن های فعال حوزه محیط 
زیست ضمن تاکید به پیگیری خواسته های 
سمن های محیط زیستی، افزود: تدوین سند 
راهبردی  محیط زیست تا پایان دولت در 
استان را با همکاری سازمان حفاظت محیط 
سازمان  رئیس  می کنیم.   پیگیری  زیست 
داد: در حوزه  ادامه  برنامه ریزی   مدیریت و 
تفریحات و برنامه هایی چون “آفروید” سواری 
باید  وضع  را به گونه ای پیش ببریم که  مسائل 
و موضوعات محیط زیستی مراعات شود. وی  
با اشاره به گالیه یکی ار فعاالن محیط زیست 
در زمینه بی توجهی به آموزش کتاب انسان 
شد:  یادآور  دبیرستان  در  زیست  محیط  و 
این موضوع را در شورای آموزش و پرورش 

خراسان جنوبی مطرح می کنیم.

هر گونه همکاری با سمن های 
محیط زیست را  می پذیریم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان 
با  همکاری  هرگونه  آماده  اینکه  بیان  با 
سمن ها  محیط زیست هستیم، وی اختصاص   
مکان)سالن های همایش سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی( برای برنامه ها و تأمین هزینه های 
در  مدعو  استاد  یک  از  دعوت  به  مربوط 
موضوعات فرهنگی و آموزشی ر ا از جمله این 

کمکها د انست  و در ابتدا باید سمن های فعال 
در حوزه های گوناگون را شناسایی و سپس 

چگونگی کمک به آنان را مشخص کنیم.
پور عیسی تاکید کرد: باید این فرهنگ را ایجاد 
کنیم که مردم به جای اینکه به حیات وحش 
با شکارهای غیرمجاز آسیب بزنند در روزهای 
تعطیل و زمان مناسب به دیدن حیات وحش 

رفته و از آن لذت ببرند.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی گفت: الزم است برای حفاظت 
جایگزین  کشت های  زیست   محیط  از 
متناسب با طبیعت را احصاء کنیم، وی ادامه 
داد: باید برای رسیدن به این هدف در کمیته 
برنامه ریزی هر شهرستان یک سمن فعال 
شهرستان و در شورای برنامه ریزی استان 
سمن ها  همه  از  نمایندگی  به  سمن  یک 

وجود داشته باشد. پور عیسی با بیان اینکه در 
کشوری زندگی می کنیم که تخریب محیط 
زیست در ابعاد  گوناگون  را تجربه کرده ایم 
در حالی که توسعه پایدار با حفاظت از محیط 

زیست ارتباط تنگاتنگی دارد.

۲۸ سمن فعال  در حوزه محیط زیست

در  نیز  زیست   محیط  حفاظت  مدیرکل 
این جلسه یاد آور شد:  2۸ سمن در حوزه 
محیط زیست دراستان  فعال هستند که ما 
با آنها ارتباط مستقیم داریم. حسن اکبری  با 
بیان اینکه متأسفانه شاهد قاچاق هوبره در 
شهرستان های مرزی  مثل زیرکوه هستیم، 
ادامه داد: این سمن ها فقط در مرکز استان فعال 
نیستند بلکه در شهرستان هایی چون فردوس 

و قائن و در مرحله بعد در زیرکوه و سرایان 
نیز انجمن ها و سمن های زیست محیطی 

فعالیت های بسیار خوبی دارند.

۲۵ درصد تنوع زیستی  کشور در  
استان  وجود دارد

وی با بیان اینکه علی رغم اینکه خراسان جنوبی 

در منطقه ای خشک واقع شده است،  خاطر 
نشان کرد:  25 درصد تنوع زیستی کشور 
ایران می توانیم مشاهده  از  این پهنه  را در 
کنیم که نکته ای بسیار مهم و ارزشمند از 
نظر محیط زیستی محسوب می شود.اکبری 
افزود: متاسفانه بارها شاهد شکار و قاچاق 
چون  حیوانات  از  برخی  نایاب  گونه های 
پرنده بی نظیر هوبره هستیم که این مورد را 

در شهرستان های مرزی چون زیرکوه بیشتر 
مشاهده می کنیم.اکبری ضمن اشاره به اینکه  
نایاب،  قاچاق گونه های  با  مقابله  زمینه  در 
دستگاه های انتظامی و قضائی همکاری بسیار 
خوبی داشته اند، افزود:ولی جای فرهنگ سازی 
در بین مردم و جوامع محلی در زمینه این 

موضوع بسیار مهم خالی است.

سمن ها بازوی قدرتمند دولت هستند
فرهنگی   و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
استانداری نیز در این جلسه با اشاره به روند رو 
به رشد فعالیت سمن ها در دولت تدبیر و امید 
گفت: اعتقاد بر این است در همه حوزه ها از 
جمله در حوزه محیط زیست سمن ها بازوی 
اصغر موسی  علی  دولت هستند.  قدرتمند 
کیا با بیان اینکه در سال گذشته علی رغم 
مشکالت اقتصادی اتفاقات خوبی در حوزه 
اعتباری برای سمن های خراسان جنوبی  رخ 
داد، ادامه داد:  در این باره می توان  به اعتبار 
۴00 میلیونی در سال گذشته برای سمن ها 
اشاره کرد البته متاسفانه اعتباری اختصاص 
نیافته است. گفتنی است از حاشیه های جلسه 
بطری های  و  پالستیکی  لیوان های  وجود 
پالستیکی آب برای پذیرایی از مهمانان بود 
که این موضوع با اعتراض یکی از مدیران 
سمن ها و فعاالن زیست محیطی مواجه شد. 

سند راهبردی محیط زیست تدوین می شود

اخبار کوتاه

* برخورد سواری پژوپارس با کامیون خاور در مسیر 
آرین شهر به بیرجند یک کشته بر جای گذاشت.
*نماینده ولی فقیه به همراه جمعی از مسئوالن  

با خانواده شهید حسین باقی دیدار کرد.
*هزار و 700 مددجوی خراسان جنوبی در نیمه 
نخست امسال از آموزش های فنی و تخصصی 

کمیته امداد بهره مند شدند.
*بیش از 19۸ میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل 

بخشش از مودیان استان بخشیده می شود.
نیمه  در  استان،  در  خورشیدی  برق  *تولید 
نخست امسال 2 میلیارد و 13۴ میلیون تومان 

درآمدزایی داشت.
*۶01 میلیارد ریال در نیمه نخست امسال در 
بخش صنعت استان سرمایه گذاری شده است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
کالسه  و   ۱۳9۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲9۵ شماره  آرای  برابر  رسمی. 
صادره   ۱۳9۸/۶/۳۱ مورخ   ۱۳9۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۱۸ شماره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بخش ۱۱ : شهر قاین. آقای احمد یعقوب زاده ) از محل مالکیت حسن 
آقا معادی مشهدی( فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۴۸۷ قاین 
و کد ملی ۰۸۸9۸۵۲۶۴۲ در ششدانگ یکباب ساختمان تحتانی و 
فوقانی به مساحت 9۶/۲۰ متر مربع در تمامی پالک ۳۱۸- اصلی واقع 
در خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۳ بخش ۱۱ قاین خریداری 
شده )سه دانگ مشاع از ناحیه حسن آقا معادی مالک رسمی پالک 
و سه دانگ دیگر از قسمت مجهول پالک که به نام مالعلی و رجب 
ولدان کربالیی محمد پالک کوبی می باشد محرز گردیده است و در 
تصرف دارد.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۷/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۶
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

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

09۱۵   8۶۶   8002 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
پرونده  کالسه  اجرائیه  موجب  به 

9۷۰99۸۵۶۱۷۱۰۰۰9۱ صادره از شعبه اول دادگاه
 عمومی سربیشه ، آقای حمید سنجرانی نژاد فرزند حسین به پرداخت 
تعداد ۵۰ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ ۱۲/۶۸۵/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خانم مهین شیخی فرزند محمد و 
همچنین پرداخت مبلغ ۱9/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیها در قبال 
وصول محکوم به یک دستگاه خودروی سواری پژو به شماره انتظامی 
 ۵۵9 ج ۵۲ ایران ۵۲ از محکوم علیه که در تصرف وی می باشد 
معرفی و توسط کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات ذیل: مدل 
۱۳۸۵، شیشه جلو شکسته،فاقد صندلی عقب ، الستیک ها سالم و 
در حال حاضر فاقد پالک، توصیف و به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده است. مقرر گردید خودروی مذکور در مورخ 9۸/۸/۲۳ 
ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری 
سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 
اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده 
اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به 
صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام 
نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن 
در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی 
ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی 
که افرادی مایل به بازدید می باشند می توانند ۵ روز قبل از برگزاری 

مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 
سلحشوران - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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