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شنبه 18 آبان 1398 *11 ربیع االول 1441 *9 نوامبر 2019    روزنامه صبح استان*سال بیست و سوم* شماره:4487

پروژه های 
زخمی استاندار

نمره تک بیرجندی ها
 در فرهنگ رانندگی 

محمودآبادی- بررسی ها نشان می دهد در بیشتر 
تصادفات مرکز استان سرعت غیر مجاز که به 
دنبالش عدم رعایت حق تقدم ... مشروح در صفحه 2

وقتی  که  است  این  ما  اعتقاد  گفت:  استاندار 
کار  خود  به  خود  کنیم  زخمی  را  پروژه  یک 
و  شد  هم  طور  همین  که  رفت  خواهد  جلو 
تومان  میلیارد   2۵ هفته  یک  طی  توانستیم 
۵ صفحه  در  مشروح   ... کنیم.  جذب  اعتبار 

خوش خبری برای 
ساکنان مسکن مهر قاین 

رجب زاده- سهم اعتباری راه و شهرسازی برای 
اتصال مسکن مهر هزار واحدی قاین به سیستم 
صفحه 3 در  مشروح   ... ماه  یک  تا  فاضالب 

اولین ون ویژه حمل و نقل  
معلوالن فعال شد

کاری - مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی عنوان 
کرد: اولین ون ویژه ایاب و ذهاب معلوالن روز گذشته 
در شهر بیرجند فعال شد. ... مشروح در صفحه ۵

*رجب زاده
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صفحه 3

شاخص بی تفاوتی ما

قالب  را در  تفاوتی  بتوان بی  اگر 
می  کرد،  گیری  اندازه  شاخص 
توان گفت نخبگان، اصحاب رسانه 
ویژه  به  جنوبی  خراسان  مردم  و 
در برخی نقاط در حد باال به آن 
 مبتال هستند. به صورت دقیق تر
زمانی مطالبه گری آغاز می کنند 
که تعداد مطالبه گران  زیاد باشد 
جوری که به چشم نیایند و زمانی 
رود  می  باال  گران  مطالبه  تعداد 
داشته  عمومی  جنبه  مطالبه  که 
تقسیم  چون  مطالباتی  باشد.. 
استان،   . . .  ادامه در صفحه 2

بازارسیاه زرشک
استاندار چندی قبل از تفاهم نامه ای گفت که  قرار است براساس آن  ۱۵۰ هکتار بارگاه زرشک و زیرساخت برای کمک به کشاورزان ایجاد 

شود، تحقق این وعده بیش از هر اقدام دیگری می تواند بخشی از مشکالت امروز زرشک کاران را رفع کند

تکنیک معتمدیان برای جذب اعتبار پروژه های عمرانی

آغاز فروش پاییزه پکیج و رادیاتور

بین مدرس ۲۷ و ۲۹   تلفن: ۳۲۴۲۰۴۹۹

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ 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

با حضور و نظارت مهندسین دارای صالحیت در هر مرحله از ساخت و ساز، آرامش و آسایش را به خانواده خود هدیه دهید
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت
 پدری دلسوز، همسری فداکار و برادری مهربان

مرحوم محمدعلی بهدانی
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز شنبه ۹۸/۸/1۸ ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر 

از محل غسالخانه برگزار می گردد.
ضمنا جلسه سومین روز درگذشت آن مرحوم

دوشنبه ۹۸/۸/۲0 از ساعت ۲:30 الی 3:30 
بعدازظهر در محل  مسجد باقرالعلوم )ع( 

واقع در خیابان عدالت برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های  بهدانی و سایر بستگان

۳۲۲۲۱۱۰۱ - ۰۹۱5۰۹۰۷۰۰۹ عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه   با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 4۵0 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۴۳۹۶۱۴ - ۳۲۴۳۹۶۱۳ -۰۹۱5۱۶۰۰۱5۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

 )کاغذ دیواری، پارکت، بازسازی از صفرتا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان 1۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: 0۹1۵۷۵۵۵۸۶0 -0۹1۵3۶1۹۸۷۷

یک سوئیت کامل و 2 باب اتاق 
تجاری اجاره داده می شود 

091۵1613722
فروش نهال زرشک درجه یک 

)ارزان تر از همه جا(
  091۵8600802- حسینی

نیازمندیم 
خانمی جهت نگهداری از زوج سالمند 

)خانم سالمند بیمار هستند(
به صورت شبانه روزی 

در شهر بیرجند  نیازمندیم
32443۵78 - 09109277900

آگهی  استخــدام
شرکت گروه صنعتی لینا جهت تکمیل کادر فروش استخدام می نماید.

* ویزیتور مویرگی )حداقل دیپلم - با سابقه(
شماره تماس: 091۵1639602* راننده کامیونت با سابقه پخش

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و  پخت

کیسه ۱۰ کیلویی ۱۴۸/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

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

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق   091۵16۵۵۵37 - بلوچی

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

جامعه باید از اقدامات
 ما با خبر باشد

رئیسی :

صفحه ۶

گام چهارم، تلنگر جدی
 برای غربی ها نیست

فالحت پیشه :

مجلس ناکارآمد،  دستپخت 
شورای نگهبان است

سید رضا اکرمی :
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شاخص بی تفاوتی ما
* رجب زاده

ادامه از صفحه یک( تعداد مطالبه گران  زیاد باشد 
جوری که به چشم نیایند و زمانی تعداد مطالبه 
گران باال می رود که مطالبه جنبه عمومی 
داشته باشد. مطالباتی چون تقسیم استان، راه 
آهن و ... در غیر این صورت ماه ها با یک 
مشکل زندگی مسالمت آمیز آغاز می کنند 
و هر از گاهی گالیه ای از گوشه ای بر می 
خیزد و تمام.  اما به راستی چرا ما  اینگونه ایم؟ 
چرا نمی توانیم مطالبه گر باشیم و این مطالبه 
گری را به سطوح مسئوالن، نمایندگان مردم 
در مجلس و مقامات باالتر انتقال دهیم. شاید 
ریشه یابی این معضل چندان سخت نباشد اما 
به نظر می رسد فایده ای به همراه ندارد. آنچه 
باید بر آن متمرکز باشیم ، مطالبه گری در 
حال، تقویت آن در آینده است و تنها شاخصه 
است که می تواند آینده ای بهتر برای استان 
بسازد. تا ما مطالبه گر نباشیم، مسئوالنی که 
برای خدمتگزاری به این منطقه می آیند یا آن 
ها که به عنوان مدیران بومی پشت میزهای 
مدیریتی نشسته اند به باالترین آستانه توانایی 
خود در پی گیری و تحقق خواسته های مردمی 
 دست نمی یابند و این اصلی است که کسی 
نمی تواند انکارش کند.متاسفانه گاهی بسیاری 
عمومی،  مشکل  یک  شدت  وجود  با  ما  از 
مطالبه گری تاثیر گذار و اصولی برای حل آن 
نداریم، با اینکه این مشکالت گاهی توانسته 
با مخاطره  را  ما  اولیه  نیازهای  تامین  حتی 
مواجه کند. به عنوان مثال واحد های مسکونی 
ساکنان مسکن مهر قاین به سیستم فاضالب 
به  اخیر وضع  ماه  در یک  و  نیست  متصل 
طرزی اسفناک شده که فاضالب در کوچه ها 
روان است اما مطالبه ای که پایان این وضع 
را به صورت جدی و بی صبرانه بخواهد، به 
گوش مسئوالن نمی رسد. این البته یک مثال 
است و نمونه های دیگر وجود دارد. باید گفت، 
به دلیل روحیات خاص مردم این منطقه ، 
حتی بایدهای پاسخگویی، شفافیت و روش 
های تحقق زمان بندی شده خواسته ها در 
این استان را مطالبات اصولی مردمی شکل 
نمی دهد . اگر این تنها دلیل وضع امروز نباشد، 
دست کم یکی از مهمترین آنهاست. اگر میزان 
مطالبه گری در مردم استان و حتی اصحاب 
رسانه استان قوی، روش مند و هدفدار بود، 
می توانستیم به یک سیستم یکپارچه و باثبات 
دست یابیم که همانا بایدها و نبایدهای این 
سیستم برای تیم های مدیریتی جدید، در پی 
گیری امور و خواسته های مردم و البته اطالع 
رسانی در مورد نتایج به دست آمده، تعیین 
تکلیف  کند نه اینکه نگاه یک فرد و باورش به 
رسانه و پاسخگویی شفاف، این سیستم را باری 
به هر جهت بکشاند. در واقع این خصلت در 
این سال ها مورد سوءاستفاده قرارگرفته و حتی 
اگر تالش های زیادی برای توسعه این استان 
انجام شده باشد، به دلیل نبود یک سیستم 
قوی نظارتی مطالبه گرایانه، اطاله و اتالف 
های  کاری  چندباره  و  کاری  موازی  زمان، 
بسیاری در مسیر توسعه رخ داده که حرکت 
استان به سوی این هدف را با کندی جدی 
مواجه کرده. مصداق این تحلیل را می توان در 
بسیاری از پروژه های اساسی استان مشاهده 
کرد. بنابراین الزم است تک تک ما، به عنوان 
ساکنان این استان برای تقویت روحیه  مطالبه 
گری در خود و فرزندان مان برنامه ای اساسی 
داشته باشیم و بدانیم زندگی با مشکالت یا 
واگذاری حل یک مشکل به زمان راه منطقی 
و درستی نیست و اگر تصمیم داریم این استان 
را به دروازه های توسعه برسانیم باید خودمان 
را تغییر دهیم و نیازهایمان را از مسئوالنی که 
موظف به تحقق خواسته های به حق مردم 

هستند مطالبه کنیم، آن هم با جدیت .

شنبه  *18آبان 1398 * شماره 4487

خسارت سرما به 1819 هکتار زمین زرشک و زعفران

صداو سیما- وقوع یخبندان و سرما در آبان امسال به هزار و 819 هکتار از اراضی و باغات کشاورزی خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان 
گفت: سرمازدگی و یخبندان به 1819 هکتار از مزارع زعفران و باغات زرشک استان 15 تا 30 درصد خسارت وارد کرد. جواد غنچه افزود: خسارات وارد شده در مناطق 
آفریز، سده، پسکوه، آرین شهر، افین، زهان، زیرکوه، قاین، مهیار، پیشکوه، شاخن، خضری دشت بیاض و نیمبلوک در شهرستان های قاین، بیرجند و زیرکوه ثبت شده است.

14 سال در اوج 
به بهانه 16 آبان، سالروز تولد رادیو خراسان جنوبی 

رادیو، دوست صمیمی و همراه همیشگی مردم 

بیشتر  در  دهد  می  نشان  ها  بررسی  محمودآبادی- 
تصادفات مرکز استان سرعت غیر مجاز که به دنبالش 
عدم رعایت حق تقدم و البته عدم توجه به جلو وجود دارد 
علت بیشتر تصادفات منجر به فوت بوده است که پلیس 
آن را بی فرهنگی در رانندگی اعالم کرده است.پیرزن هنوز 
پای دیگرش را این طرف جوی نگذاشته که مانند پر کاهی 
به هوا پرت می شود،بعد از چند ثانیه که به خودش می آید 
نه چیزی می شنود و نه می تواند از زمین بلند شود، راننده 
در حالی که قسم می خورد او را ندیده است نیش آفتاب 
را که مستقیم به چشمش می خورده مقصر نادیده شدن 
پیر زن معرفی می کند،اما گزارش پلیس بی دقتی به جلو 
است.این روایت واقعی از روزهای بیرجند است،بیرجندی 
که در فرهنگ رانندگی نمره خوبی ندارد!!! پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان نیز گالیه مند از شیوه رانندگی مردم در 
شهر بیرجند می گوید:»به کجا چنین شتابان؟« و البته به 
روشنی اعالم می کند بیرجندی ها باید فرهنگ شان را در 
رانندگی تغییر دهند. افراد جامعه خودشان پلیس خودشان 

باشند، دلیلی ندارد همکاران من شبانه روز در خیابان ها 
مراقب شیوه رانندگی افراد جامعه باشند،البته به شرطی که 
با فرهنگ رانندگی کنیم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان راه های کنترل هوشمند ترافیک در مرکز استان را 
مغفول مانده عنوان می کند و می گوید: براساس بررسي 
هاي صورت گرفته در مراکز استان ها و شهرهایی که 
به  توسعه و تجهیز دوربین ها ، معابر شهري، تقاطع ها، 
زیرگذرها و روگذرها براي ترددها بیشتر توجه شده آمار 
حوادث ترافیکي بسیار کاهش یافته است.سرهنگ علیرضا 
عباسی آمار تصادفات در شهر بیرجند را طی 5 سال گذشته 
استخراج کرده است و اعالم می کند: در تصادفات 5 سال 
گذشته در شهر بیرجند 68 نفر کشته و 5 هزار و 228 نفر 

نیز مجروح شده اند.

وضع موجود در حد مرکز استان نیست
البته وی بابت اقدامات مثبت انجام شده توسط دستگاه 
درون  ترافیک  هوشمندسازی  حوزه  در  ذیربط  های 

 شهری تشکر می کند اما معتقد است هنوز از استاندارد
ها عقب هستیم. چرا که با وجود این اقدامات؛ وضع 
موجود شهر بیرجند در حد مرکز استان نیست و متولیان 
امر باید اقدامات موثرتری انجام دهند.سرهنگ عباسی 

به حوزه  مربوط  را  از مشکالت جدي  یکي  ادامه  در 
فرهنگ رانندگی می داند و اعالم می کند آمار جدید 
در سال 98 نشان می دهد باید به آمار قبل در کشته ها 
72 نفر و در تعداد مجروحان 75 نفر را بیفزایم بنابراین  

باید به دنبال تغییر رفتارهاي غلط و فرهنگ سازي 
نیز باشیم و تغییر رفتار به عنوان مهمترین موضوع از 
اهمیت بسزایي برخوردار است چراکه درصد باالیی از 
تصادفات مربوط به عامل انساني است و تا زماني که 
تغییر رفتار صورت نگیرد تعداد کشته ها کاهش نمي 
یابد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه آیا 
فرهنگ سازی با جریمه کردن عملیاتی می شود این 
راهکار را مقطعی دانسته و می افزاید: جریمه فقط قدرت 
بازدارندگی در لحظه را باال می برد و در طوالنی مدت 
باید به دنبال آگاه سازی  از دست می دهد  اثرش را 
باشیم. به گفته وی در تصادفات شهر بیرجند 35 درصد 
مربوط به عدم حق تقدم و 32 درصد عدم توجه به جلو 
است بنابراین این خود مردم هستند که باید در دقت و 
رعایت اخالق رانندگی توجه بیشتری داشته باشند. اگر 
تمام 33 دستگاه متولي و مسئول در حوزه ترافیک بر 
روي رفتار و فرهنگ سازي متمرکز شوند قطعا شاهد 

کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی خواهیم بود.

نمره تک بیرجندی ها در فرهنگ رانندگی 

به  گرم  رسانه  ارتباطات،  فرهنگ  در  فر-  بهروزی   
رسانه هایی گفته می شود که مخاطب در برخورد با آنها، 
احتیاج به تمرکز فراوان ندرد. این اصطالح را “مارشال 
مک لوهان” ابداع کرد و طبق آرای او، کاربران رسانه 
گرم، به تمرکز شدید حواس نیازی ندارند و رسانه قادر 
است بار معنایی خود را به روشنی منتقل سازد. از جمله 
رسانه هایی که مک لوهان در این باره نام می برد، رادیو 
است.  رادیو، رسانه ای گرم و ماناست و راز ماندگاری 
و  سادگی  کرد؛  جستجو  آن  صفات  در  باید  را  رادیو 

صمیمیت ، بی توقعی ، در دسترس بودن ، سرعت در 
انتقال پیام ، حمل آسان، تولید ارزان، انعطاف و انطباق 
سریع با تغییرات تکنولوژیک، پاسخگویی به نیازها و 
قدرت  زمان،  ترین  کوتاه  در  خواسته های مخاطبین 
تبیین مسایل غامض و انتزاعی، انتقاد پذیری و خود 
 اصالحی، تخیل برانگیزی و رؤیا پردازی و...، رادیو را 
بی نظیر و ممتاز و به رسانه ای مانا مبدل ساخته که گرد 
پیری بر عارض مه جبینش ننشیند. در چنین رسانه ای با 
این چنین ویژگی های شاخصی، اهالی رادیو هم نفس با 

رادیو رشد کرده و بزرگ شده اند و نفس به نفس با مردم 
آن سوی رادیو زندگی کرده اند و شریک غم ها و شادی 
هایشان بوده اند.شاید آن روزها که مک لوهان، در آن 
سوی کره جغرافیایی برای رادیو و رادیویی ها چنین 
ویژگی هایی را برمی شمرد هرگز گمان نمی کرد روزی 
در شرقی ترین نقطه ایران زمین هم ، این گفته ها 
عینیت یابد و در دیار به اصطالح محروم خراسان جنوبی 
هم، شرایطی فراهم شود تا مردمانی سخت کوش و 
اهل ذوق، دل به این دلدار بسپارند و از واگویه هایش 
فرستنده  ایستگاه  اولین  احداث  از  بعد  برگیرند.  توشه 
رادیویی بیرجند در سال 1355 ، تقویت آن فرستنده 
و افزایش آمار فرستنده ها در مناطق مختلف جنوب 
خراسان بزرگ، تولید رادیو فعالیت خود را از سال 1383 
آغاز نمود که در ابتدا تنها با داشتن3 نفر نیرو، برنامه ای با 
عنوان”اینجا خراسان است” را به صورت ضبطی، هفته 
ای دو برنامه و هر یک به مدت 20 دقیقه برای پخش 
از صدای خراسان رضوی به این مرکز ارسال می نمود.

با تفکیک استان خراسان در سال 1383 در اردیبهشت 
خراسان  سیمای  و  صدا  وقت  کل  مدیر   1384 ماه 

رضوی به عنوان مسئول پروژه در دست احداث صدا 
و سیمای خراسان جنوبی منصوب شد و با تالش و 
جدیتی که در دستور کار قرار گرفت، صدا و سیمای 
خراسان جنوبی در شهریور ماه 1384 به طور رسمی راه 
اندازی شد.اولین گام بعد از تأسیس این مرکز، راه اندازی 
رادیویی استانی بود که در شانزدهم آبان ماه 1384 رقم 
خورد و صدای محلی مرکز با پخش ویژه برنامه اذان 
ظهر به افق بیرجند با نام”ظهر شرعی” آغاز به کار کرد. 
حاال 14 سال از آن روز به یاد ماندنی می گذرد، رادیو 
خراسان جنوبی پا به سن نوجوانی گذاشته است و طی 
این مدت فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده اما 
مرور نتایج ارزیابی های سازمانی به خوبی نشان می 
دهد این رادیوی نوپا علیرغم محدودیت های فراوانی 
که دارد-اعتبارات ناچیز، نیروی انسانی اندک،دشواری 
های تولید و..- بر رادیوهای قدیمی و دیرینه پیشی 
گرفته و همیشه خوش درخشیده است.حضور و موفقیت 
بر سو بچه های خونگرم و اهل ذوق و هنر این رسانه 
در جشنواره های متعدد و صد البته رضایت حداکثری 
مخاطبان از برنامه هایی که به صورت 24 ساعته پخش 

می شوند، حکایت از توفیق این رسانه دارد.تعهدات تولید 
صدای خراسان جنوبی از 250 ساعت ابتدای فعالیت در 
سال 1384 به بیش از 3000 ساعت در شرایط فعلی 
رسیده و این رسانه بسته به سلیقه متفاوت مخاطبانش، 
برنامه های متنوعی در زمینه نمایش، مستند، تفریحی 
روستا،  جوان،  نوجوان،  کودک،  خانواده،  سرگرمی،  و 
بهداشت و سالمت، مردم و مسئوالن، ورزش و .... را در 
جدول پخش خود جای داده و طی این 14 سال سهم 
بسزایی درمعرفی آداب و رسوم، خرده فرهنگ ها، جاذبه 
های گردشگری، توانمندی های اقتصادی و  اجتماعی، 
پتانسیل های طبیعی و... داشته است و آن چه از دید این 
رسانه همیشه بیدار دور نمانده، توجه به مشکالت همه 
مناطق، از دورترین سکونتگاه های در حاشیه مرز گرفته 

تا همین مرکزی ترین نقطه استان است . 
پس بی سبب نیست که مردم شهر و روستای خراسان 
جنوبی، رادیو را دوست صمیمی و همراه همیشگی 
خود می دانند و لحظه لحظه زندگی شان را با این یار 

وفادار سپری می کنند.
روز میالد رادیو بر اصحاب صدای خراسان جنوبی مبارک ! 
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 آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی نظم گستر 
ملی  شناسه  و   78 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  آالله 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14000172056
العاده مورخ 1398/02/29 و نامه شماره 98/2/4/15/4160 مورخ 
تصمیمات  انتظامی شهرستان طبس  فرماندهی   1398/03/05
 ذیل اتخاذ شد: 1- مدت فعالیت موسسه از تاریخ 1398/2/29

به مدت 2 سال تمدید و ماده 5 اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )649770(

)سهامی  شرق  معین  پخش  بهنوش  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی 14006820842  و شناسه  ثبت 5573  به شماره  خاص( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم راضیه مومنی به شماره 
شماره  به  زاده  قاری  علی  سید  آقای  و   0942053028 ملی 
ملی  شماره  به  زاده  حاجی  فرزاد  آقای  و  ملی 0640513026 
0889039471 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم عفت آمالی به شماره ملی 
0651761247 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید احمد قاری زاده 
به شماره ملی 0651719951 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )648054(
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
                                                              شرکت تعاونی مرزنشینان امید                           تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۸ 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان امید ساعت 10  روز جمعه تاریخ 1398/9/1 در 
محل سربیشه، مسجد آقا نجف 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 تا ساعت 12 تاریخ 1398/8/30 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 

به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثرآرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97 3- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 98  4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 5- انتخاب بازرس اصلی 

هیئت مدیرهو علی البدل برای مدت یک سال مالی.

آگهی تغییرات شرکت بهنوش پخش معین شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5573 و شناسه ملی 14006820842 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم راضیه مومنی به شماره ملی 0942053028 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و آقای سید علی قاری زاده به شماره ملی 0640513026 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد حاجی زاده به 
شماره ملی 0889039471 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق 

عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای خانم مرضیه مومنی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )648052(

تاسیس شرکت حویگان ساطع کران شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/07/17 به شماره ثبت 6071 به شناسه ملی 14008680950 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: - انجام پروژه های 
عمرانی از قبیل: امور پیمانکاری مربوط به کلیه ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی، بتنی و فلزی. انجام امور پیمانکاری مربوط 
به بند ها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری 
و انتقال فاضالب و انشعابات آن ،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و 
استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب . انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
راه های اصلی و فرعی،بزرگراها،آزادراه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راه های زیر زمینی 
و سیستم های حمل و نقل شامل: )تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالت. انجام امور پیمانکاری مربوط به 
تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم های کنترل 
برق و ابزار دقیق. انجام امورتاسیساتی از قبیل : پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب ،نفت،گاز ، برق(،شبکه گاز رسانی،تاسیسات مکانیکی 
و هیدرو مکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب(و انتقال زباله،تاسیسات 
وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل انتقال)آسانسور پله برقی (،سیستم های خبر و هشداردهنده،تجهیزات آشپزخانه و سلف 
و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی،شبکه های رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی)سندپالست(،حفاظت کاتودی،پوشش)الینینگ(،ایستگاه 
های پمپاژ 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 انقالب ، کوچه ))سالمی(( ، کوچه انقالب5]شهیدمحمدرضاذقنی[ ، 
پالک 32 ، طبقه همکف کدپستی 9719764383 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 31-77/1783 مورخ 
1398/06/31 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم عصمت رمضانی فریز به شماره 
ملی 0640305210 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای غالمرضا خسروی به شماره ملی 0652025102 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علیرضا خسروی به شماره ملی 0653239033 به سمت 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 باامضای آقای علیرضا خسروی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: خانم سیده سعیده طایفی به شماره ملی 0640275257 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی و آقای صادق خسروی به شماره ملی 0653183240 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )647928(

تاسیس شرکت یاوران انصاف و امید )با مسئولیت محدود(در تاریخ 
1398/08/08 به شماره ثبت 6081 به شناسه ملی 14008727731 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوعات مربوط 
به تجارت الکترونیک تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی 
غیر  بازاریابی  فعالیت  کاال  ترخیص  یا  و  تخلیه  و  بارگیری  عملیات 
هرمی و غیر شبکه ای تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره 
شغلی، ارائه تسهیالت به جویندگان کار، مشاوره روابط کار و کارگر 
ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری انجام خدمات حمل و 
نقل درون شهری مسافر و کاال و مرسوالت و پیک موتوری تاسیس 
سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان 
تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولیدکنندگان 
کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان 
نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص 
کشاورزی عرضه خدمات پستی و مراسالت داخلی و عرضه و فروش 
تمبرهای یادگاری و پستی اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، 
واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و بیمارستان ها مخصوص دام در 
صورت 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 پاسداران ، 
اول  طبقه   ،  22 پالک   ،  41 پاسداران  کوچه   ،  1 ستاره  کوچه 
است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   9718611154 کدپستی 
از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   10000000 مبلغ  از 
دارنده   0640468748 ملی  شماره  به  عامری  علی  آقای  شرکا 
شماره  به  عامری  محمدرضا  آقای  الشرکه،  سهم  ریال   7500000
ملی 0859656578 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه . اعضای 
0640468748 ملی  شماره  به  عامری  علی  آقای  مدیره:   هیئت 
 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود، آقای محمدرضا عامری به شماره 
ملی 0859656578 به سمت 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 با امضای علی عامری یا محمدرضا عامری 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 )648053(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
بیرجند - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860308001002839 - 1398/7/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب 
خسروی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 1 صادره از اسدیه و شماره ملی 5239759529 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر یک اتاق به مساحت 250 مترمربع قسمتی از پالک 227 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد میابادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/۱8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/4   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بانوانآقایان ایام هفته
۱8-23۱5-20شنبه

۱8-22۱5-۱9یکشنبه 
----23-20دوشنبه

۱۱-9 صبح2۱-۱9/30  و 23-2۱/30سه شنبه
----22-۱9چهارشنبه 
۱5/30-۱4 و ۱7/30 - 22/30۱6- ۱9/30پنجشنبه

۱5/30-۱4 و ۱7/30 -20/30۱6-۱9 و 22/30-2۱جمعه )نیمه بها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگتریــن 
 مجموعه آبی
 شـرق کشور

 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
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برای دریافت کارت تخفیف 80 درصد و بلیط نیمه بها به : 
 بلوار صیاد شیرازی  واحد ۱۱9 - بیمه ملت  تلفن: 0930752۱۱68

آدرس استخر: بیرجند - بلوار شهید آوینی - انتهای خیابان امیر کبیر
niloofarpool
niloofarpool98

) آفر ویژه تور قشم حرکت گروهی از بیرجند
 ۲۲ آبانماه - ظرفیت باقی مانده فقط ۴ نفر (

آدرس : خیابان طالقانی ساختمان نجال جنب داروخانه 
دکتر محمدی ، طبقه سوم واحد ۱0 - دویارسیر 
جهت رزرو تور و کسب اطالعات بیشتر با 
شماره 09۱576۱7040 تماس حاصل فرمائید.

مجری تورهای بازنشسته کشوری و گروه آزاد
 )تخفیف بازنشسته محترم و همراه

 هر کدام به مبلغ 370000 تومان(
به مقاصد کیش ،قشم 645 

شیراز 550،مشهد،اصفهان و ..   .
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سربیشه سه بار لرزید 

ایرنا - زمین لرزه روز جمعه سه بار حوالی سربیشه را لرزاند. بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری کشوری وقوع زمین لرزه به بزرگی ۳.۶ ریشتر 
ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه دیروز در ۲۷ کیلومتری سربیشه و ۵۴ کیلومتری بیرجند ثبت شد. زمین لرزه نخست ۳.۷ ریشتر و 

دومین زمین لرزه  ۳.۵ ریشتر قدرت داشت.تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه ها دریافت نشده است.
با سالم به روزنامه وزین آوا که حرف مردم 
را به بهترین شکل به گوش مسئولین  می 
رساند چند روز پیش در راهپیمایی ۱۳ آبان 
که شرکت کرده بودم یکی از دوستان دور 
میدان قدس و در هنگام سخنرانی  ۲ 
نفر را به من نشان داد و گفت یکی از 
این آقایان که آنجا در بین مردم نشسته 
معاون سیاسی استاندار و دیگری معاون 
عمرانی او هست چقدر جالب بود که آنها 
به جایگاه ویژه نرفته بودند و اینقدر ساده و 
صمیمی بین مردم قرار گرفته بودند انصافا 
بسیاری از مظاهر و آرمان های انقالبمان 
این روزها توسط استاندار و معاونینش در 
حال نمایش است که نقش به سزایی به 
دلبستگی و تداوم اعتماد مردم به انقالب 
و آرمان های آنها دارد دوستی می گفت 
استاندار جدید به روستایی در نهبندان رفته 
و گازکشی برای آنها را پیگیری کرده که 
شاید در طول انقالب هیچ مسئولی حتی 
اسم آن را هم نشنیده و سری هم به آنجا 
نزده است شاید خیلی ها بگویند که وظیفه 
اوست اما من می گویم چقدر خوب است 
که در یک سال اخیر مسئولینی به استان 
آمده اند که تراز آن ها همان تراز مدیران 
انقالبی است و مردم باالخره احساس 
کرده اند که کسانی به عنوان مسئولین 
در حاکمیت به آنها خدمت می کنند که 
آرزویشان بوده و به خاطر همین وضعیت 
و همین رویه انقالب کرده اند. من اگر 
جای وزیر کشور و یا رئیس جمهور بودم 
آن  در  که  اتفاقاتی  و  جنوبی  خراسان 
می گذرد را به عنوان نمونه یک سبک 
مدیریتی موفق در کشور ترویج می دادم 
تا برای تمام آنهایی که مسئولیتی در این 
نظام دارند یادگار بماند که حتی در اوج 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی کشور 
می توان با مدیریت صحیح و مردم دارانه 
بسیاری از مشکالت را پشت سر گذاشت.   
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خوش خبری برای 
ساکنان مسکن مهر قاین 

رجب زاده- سهم اعتباری راه و شهرسازی 
اتصال مسکن مهر هزار واحدی  برای 
قاین به سیستم فاضالب تا یک ماه و نیم 
آینده تامین می شود. معاون بازآفرینی و 
مسکن اداره کل راه و شهرسازی درباره 
تامین اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل 
مسکن مهر قاین می گوید: با آغاز اجرای 
پروژه های مسکن مهر در کشور پروژه 
نقاط  از دیگر  قاین زودتر  هزار واحدی 
کشور اجراشد و با توجه به اینکه احداث 
چاه جذبی احتمال آلودگی سفره های آب 
زیرزمینی را باال می برد  این مجتمع به 
سیستم سپتیک مجهز شد و قرار بود که 
به فاضالب شهری هم متصل شود اما با 
توجه به اینکه در آن زمان روند تهیه طرح 
و انتخاب پیمانکار برای این کار طوالنی 
شد جذب اعتبارات هم به طول انجامید و 
پیگیری راه و شهرسازی برای اعتباری که 
باید برای تحقق این پروژه تامین می شد 
مشمول زمان شد چون اعتبارات آن باید 
از محل درآمد فروش اراضی مسکن مهر 
تامین می شد و نقدی نیست بنابراین 
فرآیند فروش باید انجام می گرفت اما ما 
به طور حتم مبلغ  مورد نیاز را برای این 
پروژه تخصیص خواهیم داد. علیزاده ادامه 
می دهد: مکاتبات متعددی برای تسریع در 
دریافت اعتبارات انجام دادیم از آنجا که نیاز  
شهروندان ساکن در این واحدها باید مورد 
توجه قرار گیرد در نامه ای که به تازگی 
به معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی 
نوشته شد درخواست کردیم به سرعت 
سهم اعتباری راه و شهرسازی استان برای 
تکمیل این پروژه تامین تا مشکل رفع 
شود او با اشاره به ابالغیه ای که به تازگی 
از وزارتخانه به دستش رسیده می گوید: تا 
یک ماه و نیم آینده مبلغ تعیین شده را در 
اختیار اداره آب و فاضالب قرار می دهیم 
تا مشکل مسکن مهر قاین رفع شود.

 خبر ویژه

بنده یکی از ساکنین کوچه های انتهایی 
)سعیدی(  غربی  اول  خیابان ۲۰متری 
هستم. از شورای ترافیک استدعا دارم 
دلیل یکطرفه کردن سرتاسر ۲۰متری 
رو اعالم نمایند درصورتی که میشد دو 
کوچه منتهی به میدان مدرس یکطرفه 
از  تردد  ما  مشکالت  از  یکی  باشد؟! 
 سمت خیابان بهشتی به داخل ۲۰ متری 
می باشد به طوری که ناچارا باید ازکوچه 
زیر ۲۰ متری ترددکنیم. که درصورت 
پارک خودرویی نزدیک تقاطع بهشتی،  
دور زدن بسیار پرخطر می باشد. لذا با توجه 
به نصب سرعت گیر در دوطرف تقاطع 
خیابان بهشتی و ۲۰متری و ترافیک کمتر 
نسبت به سایر خیابانهای شهر)خیابان 
است  خواهشمند  منتظری(  و  طالقانی 
متولیان محترم و زحمتکش در خصوص 
دوطرفه کردن مجدد انتهای ۲۰متری 

اول تجدید نظر فرمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
جاده  ترانزیتی بیرجند  - خوسف تا سه راهی 
عرب آباد  دو طرفه و دارای نقاط حادثه خیز 
و بسیار پر تردد و فاقد آسفالت استاندارد  
مناسب است و عالوه بر جاده ترانزیتی، 
راه ارتباطی  چهار شهر  طبس، بشرویه و 
دیهوک و خوسف به مرکز استان است  که 
باید در دستور کار مسئولین استانی و ملی 
قرار گیرد تا از خطرات و سوانح  رانندگی  
در مسیر کاسته شود. همه  جاده ها مورد 
توجه و دو بانده می شوند و فقط این جاده 
مورد توجه کمی واقع شده است فریاد رسی  

می باید چون خیلی  زود دیر می شود .
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا خیابان طالقانی در پیک ترافیک، ۲ 
ساعت  در روزجز برای اتوبوس و خودروهای 

مانند آمبوالنس یک طرفه شود.
9۱۵...۳8۴

لطفا آقای شهردار فکری به حال آسفالت 
شهید  خیابان  ورودی  و  طالقانی  فلکه 

مطهری بکنند که بسیار افتضاح است.
9۱۵...۱۳9
تقاطع جماران وغفاری کنید موقع تعطیلی 
مدارس بسیار خطرناک است. نگذارید 
اتفاقی بیفتد بعدا به فکر بیفتید نصب 
سرعت گیر در دوطرف یا پل هوایی الزم 

است وضروری است.
99۱...9۳۵

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهایی شهری شهرداری  در خصوص 
آسفالت بلوار سجاد به استحضار می رساند: 
آسفالت بلوار سجاد پس از تعریض جداول 
کنار فضای سبز در الین شمال به جنوب 

در برنامه اولویت بندی آسفالت قرار دارد.
*بنابراعالم سازمان عمران  و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص 
مشکالت خیابان اصلی معصومیه پایین به 
استحضار میرساند: جدول گذاری خیابان 
البرز در حال انجام است و آسفالت نیز پس 

از جدول گذاری انجام خواهد شد.
*بنابر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص 
آسفالت تیمورپور ۵ نوربخش یک به سمت 
مدرس ۱۰ به استحضار میرساند: آسفالت 
معبر مذکور در لیست معابر قرار گرفت 

تا به ترتیب اولویت اجرایی شود.
*بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری درخصوص  روشنایی پارک 
تقویت  میرساند:  استحضار  به  وحدت 
کابل  از طریق  وحدت  پارک  روشنایی 
در  خیابانی  چراغ  پایه  نصب  و  گذاری 
اطراف این بوستان در حال اجرا می باشد.

*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
فضای شهری شهرداری در خصوص 
می  استحضار  به  بلوار سجاد  آسفالت 
از  پس  سجاد  معابر  آسفالت  رساند: 
در  سبز  فضای  کنار  جداول  تعریض 
الین شمال به جنوب در برنانه اولویت 

بندی آسفالت قرار دارد.

پاسخ مسئوالن

برنامه 2 فرماندار برای 3میلیون گردشگر 
رجب زاده- تالش برای افزایش ماندگاری 
گردشگر در مسیر مستقیم به سوی رشد 
اقتصاد گردشگری درمناطق مستند است در 
خراسان جنوبی طبس به عنوان شهرستانی 
طبیعی  و  تاریخی  جاذبه های  از  برخوردار 
حوزه  در  توانسته  و  شده  شناخته  نسبتاً 
نقاط  دیگر  نسبت  به  گردشگر  ماندگاری 
استان موفق تر عمل کند. امکان جذب و 
افزایش زمان ماندگاری گردشگر با کمی 
شهرستان های  در  ریزی  برنامه  و  توجه 
نهبندان و فردوس به عنوان دو ورودی مهم 
استان با توجه به جاذبه های خاصی چون 
قنات بلده وشهر تاریخی تون در فردوس 
 و کویر بکر دهسلم و بزرگترین هرم ما سه 

سه بعدی جهان در نهبندان وجود دارد.
 فرماندار نهبندان برنامه ریزی برای  دستیابی 
به این هدف را الزم می داند و به موقعیت 
به  جنوب  کریدور  در  این شهرستان  ویژه 
شمال اشاره می کند و می گوید: نهبندان در 
مسیر سفر به سمت استان های شمالی کشور 
واقع است و این موقعیت می تواند فرصتی 
برای مسافران فراهم کند تا  ساعاتی را در این 

شهرستان  بگذراند و ما به دنبال این هستیم 
که این زمان ماندگاری را افزایش دهیم به 
گفته او در روزهای پیک سفر در ایام نوروز 
روزانه ۵۷ هزار نفر و در روزهای عادی روزانه 

۱۲ هزار نفر از مسیر نهبندان به سمت دیگر 
استانها عبور می کند. می توان گفت که ۷۰ 
هزار نفر از این تعداد در سال گذشته از جاذبه 
های نهبندان به صورت ویژه بازدید کردند و 
این به معنی این است که این تعداد گردشگر 

ساعاتی ماندگاری در شهرستان، داشته اند اما 
به دنبال افزایش این مدت زمان هستیم.

آسبادهای  لوت،  کویر  جهانی  اثر  بیگی، 
تاریخی  قلعه شاه دژ، روستای  خوانشرف، 

برای  را زمینه خوبی  دهسلم و چاهداشی 
تحقق این هدف می داند و ادامه می دهد: 
آثار  فهرست  در  سال 9۵  در  لوت  بیابان 
یونسکو به ثبت رسید و اولین اثر طبیعی است 
که در خراسان جنوب جهانی شد حال با برنامه 

هایی که داریم در حوزه اقتصاد گردشگری 
می توانیم باعث ایجاد رونق گردشگری در 

نهبندان و شرق کشور شویم.
که  خوانشرف  آسبادهای  است  امیدوار  او 

ثبت  دارد  قرار  نهبندان  پنج کیلومتری  در 
جهانی شود، با این اتفاق نهبندان  به عنوان 
پایتخت آسبادهای جهان معرفی خواهد شد، 
می گوید برنامه ریزی شده تا گردشگران را به 
سمت این آسبادها هدایت می کنیم و برای 

شناسایی و معرفی دیگر ظرفیت ها در مسیر 
عبوری مسافران و در ورودی این شهرستان  
اعتباراتی را برای زیباسازی ورودی و نمایش 

آثار تاریخی   تامین کرده ایم.
از عبور ۱۰ میلیون  فرماندار فردوس هم 
گردشگر در ایام پیک سفر از این شهرستان 
در مسیر هشت  فردوس  می گوید چون 
استان واقع است و جاذبه هایی چون شهر 
تاریخی تون آبگرم فردوس و قنات بلده 
را دارد که این جاذبه ها  ظرفیت افزایش 
ماندگاری گردشگر دراستان را فراهم می کند 
بر اساس آماری که میرزایی ارائه می دهد 
حدود سه میلیون گردشگر در این شهرستان 
ماندگاری دارند اما زمان ماندگاری اهمیت 
فرماندار شهرستان  عنوان  به  نیز  او  دارد، 
برنامه  در  را  گردشگری  اقتصاد  اهمیت 
های مرتبط با جذب گردشگر دیده است. 
فضاسازی مناسب در ورودی شهر معرفی 
گردشگری  های  کمپ  ایجاد  ها  جاذبه 
فصلی در پارک تون از جمله اقداماتی است 
که او برای تحقق این هدف در برنامه ها 

مورد توجه قرار داده است.

بازارسیاه  زرشک 
رجب زاده - در حالی که مسئوالن تعاون 
روستایی استان مدعی اند که انجام خرید 
توافقی باعث تنظیم بازار و واقعی شدن قیمت 
محصوالت کشاورزی می شود این نوع خرید 
نتوانسته باری از دوش زرشک کاران استان 
بردارد. همین روزها زرشک؛ این محصول 
استراتژیک با وجود اعالم نرخ خرید توافقی  
۱۰ هزار تومان در هر کیلو در برخی نقاط 
فروخته  دالالنی  به  ناچاری  سر  از   استان 
می شود که می دانند باغداری که جایی برای 
خشکاندن محصوالش ندارد الجرم به قیمتی 
که او تعیین می کند، بی چک و چانه ، حاصل 

دسرنجشان را می دهند تا ببرد.

فروش زیر نرخ دولتی 
امیرآبادی، یکی اززرشک کاران استان با تما 
م تالشی که کرده تا بتواند فردی را پیدا کند تا 
زرشکش را بیشتر از او بخرد ، در آخر توانسته 
کیلویی 9 هزار و ۲۰۰ تومان محصولش را 
به یک دالل بفروشد. با اینکه نرخ خرید 
توافقی ۱۰ هزار تومان است چون در منطقه 
ای که او ساکن است ، تعاونی طرف قرار داد 
تعاون روستایی ، خرید را به صورت اقساط 
انجام میداده و۲۰ درصد مبلغ محصول رابه 
پرداخت  آینده  را سال  بقیه  نقد و   صورت 
می کند از این رو او حاضر نشده زرشکش 
را به این تعاونی بفروشد. این زرشک کار که 
جایی برای خشک کردن و زرشک ندارد به 
ناچار محصولش را زیر قیمت خرید توافقی 
که  فروخته  به داللی  است  پایین  آن  که 
پولش را نقد به او پرداخت کرده است. می 
گوید: اگر مکانی برای خشک و بسته بندی 
کردن زرشکم داشتم می توانستم سود قابل 
توجهی از فروش محصول داشته باشم اما 
درآمدی برای ایجاد یک بارگاه زرشک ندارم. 
زرشک کار دیگری که زرشک مرغوبش را 

با کیلویی ۷ هزار تومان به دالالن فروخته 
می گوید: هزینه حمل محصولم تا نزدیک 
خرید  نرخ  به  فروش  برای  تعاونی  ترین 
توافقی باال می شد و من مجبور شدم با این 
نرخ به دالل بفروشم. اوهم نمی تواند مکانی 
برای خشک کردن محصولش فراهم کند از 
این رو با کمترین قیمت زرشکش را فروخته 
این محصول  تولید  از  باید  و درآمدی که 
نصیبش می شد به دلیل برخوردار نبودن 
از وسیله حمل یا جایگاهی برای خشکاندن 

زرشک به جیب دالالن می رود.

هدف؛ تنظیم بازار
قیمت  توافقی،  خرید  نرخ  ازاعالم  پیش 
زرشک تازه با قیمت های زیر 8 و حتی ۷ 
هزار تومان معامله می شد و مدیر تعاون 
روستایی افزایش این نرخ پس از اعالم قیمت 
خرید توافقی را موفقیتی می داند که ناشی از 
اجرای این طرح در استان بوده است. قربانی 
می گوید : نباید هزینه به دولت تحمیل شود 
با این حال برای حمایت از کشاورز، بحث 
خرید توافقی مطرح می شود و این روش 
همانطور که از نامش بر می آید، بر مبنای 
توافق است، نرخ تعیین شده برای  زرشک 
ده هزار تومان است اما اینکه یک تعاونی 
توافقی می کند و به روش های مختلف 
مبلغ را می پردازد بر اساس توافق است. این 
مسئول ادامه می دهد: خرید توافقی زرشک 
در بسیاری ازتعاونی های طرف قرارداد این 
سازمان در حال اجراست و هیچ مشکلی 
نقاط مسائلی  برخی  در  اگر  و  ندارد  وجود 
مطرح می شود، نوع روش خرید که حاصل 
کننده  تعیین  است  طرفه  دو  توافق  یک 
است و زرشک کار می تواند محصولش را 
به نرخی بیشتر و به افراد دیگر بفروشد و 
در اصل یکی از اهداف طرح های خردی 

توافقی همین است که با نزدیک شدن نرخ 
خرید به ارزش واقعی کاال، بازار تنظیم شود 
وکشاورز لطمه نبیند.او درباره قیمت پایین 
خرید توافقی زرشک پاسخ می دهد: قیمت 
گذاری به مجموعه تعاون روستایی مربوط 
نیست و فقط به ما ابالغ می شود. گروهی 
متشکل از کارشناسان و مسئوالن مرتبط با 
در نظرگرفتن شرایط قیمت را تعیین و به ما 

اعالم می کنند و در تعاون روستایی با انعقاد 
انجام  توافقی  خرید  ها،  تعاونی  با   قرارداد 
می شود.مشکالتی در طرح خرید توافقی 
برای کشاورزان به وجود آمده و او می داند 
که الزم است این موارد رفع شود از این رو 
می گوید: پی گیری می کنیم تا در سال های 
آینده خرید حمایتی زرشک هم مانند زعفران 
عملی شود و بتوانیم با تحقق آن بیشتر از 
کشارزان حمایت کنیم و ارزش محصوالت 

استراتژیک استان بیشتر حفظ شود.

2050 هزار تن زرشک
جهاد  سازمان  رئیس  اعالم  اساس  بر 
کشاورزی امسال ازباغ های استان ۲۰ هزار و 
۵۰۰ تن محصول زرشک برداشت می شود 
و در روزهای اول شروع خرید توافقی بیش از 
۷۰۰ تن زرشک در استان ازباغدارن خریداری 
شده است.خراسان جنوبی با تولید ۱9 هزار تن 
زرشک خشک ، 98 درصد زرشک کشور را 

تولید می کند و  و رتبه اول جهانی تولید این 
محصول را دارد و از نظر قوسی هدف از خرید 
توافقی زرشک، کوتاه کردن دست دالالن از 

دسترنج کشاورزان است. 
کاران  زرشک  برخی  آنچه  به  توجه  با   اما 
می گوید، آن طور که این هدف تعریف شده، 
دست دالالن از دسترج زرشک کاران کوتاه 
نیست با این حال او بر این باور است که باورود  
حمایتی،  صندوق  و  اتحادیه ها  تشکل ها، 
به  زرشک  فروش  برای  کشاورزان  رغبت 

صورت توافقی بیشتر و دست دالل برای 
خرید زرشک به قیمت زیر ده هزار تومان 
در استان کوتاه شده طوری که پیش بینی 
می شود تا  پایان مهلت خرید توافقی محصول 
بیشتری در قاین و زیرکوه خریداری شود.

فوریت اجرای طرح استاندار
اما مشکل زرشک کاران با دقیق تر شدن 
ساز و کار خرید توافقی هم به صورت کامل 
رفع نخواهد شد، چرا که  ضعف در سیستم 
فرآوری این محصول در استان باعث شده 
فعالیت دالالن همچنان در فصل فروش 
باشد. دالالن زرشک  داشته  ادامه  زرشک 
تر را از باغداران می خرند و چون امکانات 
خشک کردن محصول را دارند پس از خرید 
و بسته بندی با نرخ دلخواهشان وارد بازار می 
کنند. اینجاست که زرشک کار تفاوت درآمد 
ناچیز خود از محصولش را با سودی که به 
جیب دالل می رود می بیند و حسرت می 
خورد . ۱۳ واحد فرآوری و بسته بندی زرشک 
از  که  می کند  فعالیت  جنوبی  خراسان  در 
این تعداد بر اساس اعالم مسئوالن جهاد 
کشاورزی ۶ واحد فعال و ۷ واحد نیمه فعال 
است اما با فعال شدن همه این واحد ها هم 
نیاز زرشک کاران تامین نمی شود به عالوه 
 اینکه محصولی که از زرشک کار خریداری 
داشته  منطقی  نرخ  باید  هم  شود  می 
باشداستاندار  چندی قبل از انعقاد  تفاهم نامه ای 
کشاورزی  شهرک های  شرکت  بین  که 
وزارت جهاد کشاورزی و استانداری خراسان 
جنوبی به امضا رسید،گفت ، تفاهم نامه ای 
که  قرار است براساس آن  ۱۵۰ هکتار بارگاه 
زرشک و زیرساخت برای کمک به کشاورزان 
ایجاد شودو می توان گفت تحقق این وعده 
بیش از هر اقدام دیگری می تواند بخشی 
از مشکالت امروز زرشک کاران را رفع کند.

مدیر تعاون روستایی : به دنبال جایگزینی خرید حمایتی دولت با توافقی هستیم

با توجه به آنچه برخی زرشک کاران می گویند، هدف خرید توافقی آن طور که باید 
محقق نشده و دست دالالن از دسترج زرشک کاران کوتاه نیست با این حال رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی بر این باور است که با ورود تشکل ها، اتحادیه ها و صندوق 
حمایتی، رغبت کشاورزان برای فروش زرشک به صورت توافقی بیشتر و دست دالل 

برای خرید زرشک به قیمت زیر 10 هزار تومان در استان کوتاه شده است

برچسب

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 30 هـزار تومـان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای اصالحی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۹۷۹ - ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرحیم 
رمضانی فرزند نور محمد به شماره شناسنامه ۲۶ و شماره ملی ۵۲۳۹۶۲۹۴۰۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاق به 
مساحت ۱۳۲/۵۷ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد علی زنگوئی و سهراب پسندیده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۸      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۷۹- ۱۳۹۸/۶/۱۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی صدیقی 
پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۹ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۲۷۵۶۶۹۷ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۳۱ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۸/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۹/۳
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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موفقیت و انرژی

 دروغ به همسر

نسبت به رفتارهایمان هوشیار باشیم

 آداب معاشرت چیزی است که به راحتی ممکن 
است زیر پا گذاشته شود؛ بنابراین همه  ما باید 
تمام  و  باشیم  هوشیار  رفتارهایمان  به  نسبت 
تالش خود را بکنیم تا درست و طبق اصول با 
دیگران برخورد کنیم. نتیجه  رعایت کردن آداب 
معاشرت را هم خود شما و هم اطرافیان تان حس 
خواهید کرد و به نفع همه خواهد بود. ضمنا 
کسی که در هر حال، آداب معاشرت را رعایت 
می کند کمتر پیش می آید که بعدا بابت رفتارش 
دچار تاسف و خجالت شود. ما معموال اشتباهات 
رفتاری دیگران را خیلی خوب می بینیم، اما نسبت 
به اشتباهات خودمان کمتر آگاهیم. یادمان باشد 
که همه  آدم ها گاهی اشتباه می کنند، مهم این 
است که بابت اشتباهات مان عذرخواهی کنیم، 
از اشتباهات مان درس بگیریم و سعی کنیم آن 

اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.

دروغ هایی که نباید به همسران گفت

کسی که مدام دروغ می گوید، همیشه تحت فشار 
و استرس است و نمی تواند آرامش خود را حفظ 
کند، در نتیجه منزوی می شود و احساس می کند با 
خودش هم رو راست نیست. چنین کسی چگونه 
می تواند از رابطه با طرف مقابلش شاد و راضی 
باشد؟ تعامل بر اساس اعتماد و اطمینان، احساس 

آرامش توام با لذت به شما خواهد داد.
اگر  اما  باشید،  نداشته  خیانت  واقعا قصد  شاید 
همسرتان در جریان همه  تعامالتی که با دیگران 
دارید نیست، پس یعنی دارید کاری انجام می دهید 
که می دانید همسر شما آن را دوست ندارد و تائید 
نمی کند. مثال ارتباط با نامزد سابق تان یا یکی از 
همکاران. اگر شما کار نادرستی انجام نمی دهید، 

چه نیازی دارید پنهانش کنید؟ 
با  پولی  و  مالی  مسائل  مورد  در  باید  شما 
همسرتان صادق باشید. دروغ گفتن در مورد 
پول می تواند منجر به ایجاد حس بی اعتمادی 
شود که در رابطه بسیار تاثیرگذار است. برای 
اصلی  سوژه   می تواند  پول  زوج ها،  از  خیلی 
خرید ها  مورد  در  شما  اگر  باشد.  اختالف ها 
یا  گرفته اید  که  قرضی  اندازهایتان،  پس  و 
تغییراتی که در وضعیت شغلی و درآمدتان به 
وجود آمده به همسرتان دروغ می گویید، در بلند 

مدت مشکالتی خواهید داشت.
زندگی  جریانات  تمام  همسرتان  نیست  الزم 
گذشته تان را بداند، اما در یک رابطه بلند مدت 
و متعهدانه، مسائل بزرگ مربوط به گذشته باید 

در میان گذاشته شوند.

وعده صبحانه برای 
سالم زیستن توصیه می شود

وعده صبحانه بسیار مهم است. باید به جای قورت 
دادن، غذا را خوب بجوید، خوِب خوب. آهسته غذا 
خوردن و جویدن صحیح و کامل غذا پیش از بلع، 

تاثیر زیادی در بهبود عملکرد سیستم گوارش دارد. 
فراموش نکنید که می خواهید سیستم گوارش تان 
به خوبی کار کند، پس مهم ترین وعده غذایی 
روز را از دست ندهید. در خصوص اهمیت وعده 
صبحانه در سالم زیستن توصیه های مکررشده 

است.

درمان مسمومیت 
با  منوكسیدكربن

درمان مسمومیت با گاز منوکسیدکربن بستگی 
به شدت مسمومیت داشته و در موارد شدید به 
اقدامات پیشرفته بیمارستانی نیازمند است. در 

صورتی که با مسمومیت با منوکسید کربن مواجه 
شدید ابتدا باید به جایی که تهویه مناسب داشته 
باشد بروید و یا مصدوم را به محلی که تهویه 
مناسب داشته باشد ببرید. باید ضربان قلب و 
تنفس مصدوم را بررسی کرده و در صورت نیاز 

مصدوم را احیای قلبی و ریوی کنید. 

راهکارهایی برای
 داشتن قلب سالم

از پله های ساختمان، آهسته و مرتب باال بروید و 
در هر پله کمی مکث کنید. در موقع هضم غذا کار 
نکنید، راه نروید و بازی نکنید. با دست چپ، بار 

سنگین حمل نکنید. از بلند کردن اشیای سنگین 
به باالی سر خود اجتناب کنید. طوری بخوابید 
که پاهای شما قدری  باالتر از سطحی که سر 
قرار دارد، قرار بگیرد. هوای اتاق خواب را موقع 
شب قبل از خوابیدن تازه کنید همچنین روی 

پهلوی راست بخوابید.

چه زمانی 
میوه بخوریم؟

اگر قصد دارید میوه بخورید بهترین زمان برای 
انجام این کار پیش از یک وعده غذایی و با معده 
خالی است. گوارش میوه به آنزیم های متفاوتی 

نیاز دارد و قندهای ساده موجود در میوه به زمان 
بیشتری برای جذب کامل نیاز دارند. هنگامی که 
معده خالی است، شما از تمام مواد مغذی، فیبر و 
قندهای ساده بهره خواهید برد. مصرف میوه در 
زمان نزدیک به یک وعده غذایی ممکن است 

منجر  به سوء هاضمه و سوزش دل  شود.

خوردن مركبات سیستم ایمنی
 بدن را تقویت می كند

این  و  است  ویتامین سی  از  مرکبات سرشار 
قوی  اکسیدان های  آنتی  از  یکی  ویتامین 
است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

مرکباتی مانند لیموترش، لیموشیرین، پرتقال 
بدن  ایمنی  تقویت سیستم  نارنگی موجب  و 
می شود و مصرف آن همراه با غذاها جذب آهن 
را افزایش می دهد و کم خونی را جبران می کند.  
همچنین افراد کم خون بیشتر در معرض ابتال 

به سرماخوردگی قرار دارند.

آزمایش ها ثابت کرده اند کشیدن یک سیگار  پس از صرف غذا از نظر احتمال ابتالء به سرطان، معادل کشیدن 
10 سیگار در مواقع دیگر است. خوردن میوه بالفاصله بعداز غذا باعث پرشدن معده از هوا مي گردد،بنابراین 

توصیه مي شود یا یک ساعت قبل از غذا و یا یک تا دو ساعت بعد از غذا میوه مصرف کنید.
برگ هاي چاي حاوي مقدار زیادي اسید هستند و  باعث مي شود که پروتئین مواد غذایي مصرف شده، سفت 
و محکم شده و هضمش دشوار گردد. حمام کردن باعث افزایش جریان خون در دست ها، پاها و سطح بدن 
مي شود و در نتیجه مقدار خون پیرامون معده کاهش خواهد یافت. این امر باعث تضعیف سیستم گوارشي 
خواهد شد. راه رفتن بعد غذا  باعث مي شود که سیستم گوارشي ما قادر به جذب مواد غذایي موجود در غذاي 

مصرف شده، نگردد.

پوست موز نه تنها خوراکی است، بلکه سرشار از برخی مواد مغذی کلیدی، از جمله پتاسیم، فیبر غذایی 
و اسیدهای آمینه اساسی نیز است. مطالعه ای  نشان داد که پوست موز سرشار از آنتی اکسیدان ها است 
و پوست موز نارس حاوی بیشترین میزان از آنهاست. آنتی اکسیدان ها می توانند التهاب را کاهش دهند 
و از انسان در برابر بیماری های مزمنی مانند بیماری قلبی، سرطان و دیابت محافظت کنند. برای رشد و 
پرورش موز اغلب از آفت کش ها استفاده می شود. زمانی که تنها گوشت میوه موز را مصرف می کنید این 
مساله چندان نگران کننده نیست، اما اگر قرار به استفاده از پوست موز باشد باید مورد توجه قرار بگیرد. قرار 
گرفتن در معرض آفت کش ها با برخی عوارض جانبی پیوند خورده و ممکن است خطر بیماری هایی مانند 

اوتیسم، سرطان، فشار خون باال، دیابت و زوال عقل را افزایش دهد. 

آیا “پوست موز” خوراکی است؟نبایدهاي پس از صرف غذا

اگر همه چیز را تهدید کننده و ترسناک نبینید، بهتر می توانید 
با اعتماد به نفس رفتار کنید و با دیدی واقعی تر، فرصت های 
موفقیت را پیدا کنید. در نتیجه خودتان هم احساس می کنید 
اعتماد به نفس خوبی دارید.یاد بگیرید که خونسرد و آرام 

باشید، یک بدن آرام کمک زیادی به شما می کند.
الگو های خوبی پیدا کنید: یاد بگیرید چگونه از دیافراگم  نفس 
بکشید، نه از سینه تان تا بتوانید خودتان را آرام کنید. با بینی  
به آرامی نفس بگیرید، تا سه شماره آن را نگه دارید و به 
آرامی و به طور کامل نفس را بیرون بدهید. این کار را سه بار 
تکرار کنید. شکم تان باید حین تنفس باال و پایین برود و بعد 

از سه تنفس عمیق خواهید دید که چقدر آرام ترید. ده دقیقه 
تنفس عمیق و دیافراگمی، ضربان قلب  را پایین می آورد. 
مدیتیشن یک راه بسیار عالی برای تنفس عمیق و آرام 
کردن ذهن و بدن مضطرب است. اگر خودتان به تنهایی 
نمی توانید مدیتیشن انجام دهید، می توانید از اپلیکیشن هایی 
که برای همین منظور طراحی شده اند استفاده کنید. ورزش 
کردن نیز بی نهایت مفید است. ورزش های هوازی مانند 
شنا و دوچرخه سواری به کاهش اضطراب کمک می کنند.
اگر بدترین اتفاق ممکن بیفتد، آیا می توانم با آن کنار بیایم؟

مثال »ترس از طرد شدن« را در نظر بگیرید و از خودتان 

بپرسید: »چه سند و مدرکی وجود دارد که طرد شوم و مورد 
قبول نباشم؟« کسی که اعتماد  به  نفس دارد، این چنین 
پیشامدی را به عنوان »طرد شدن« نمی بیند. در رفتار 
درمانی شناختی، هدف این است که افکار منفی شما با افکار 
خنثی جایگزین شوند. مثال چنین چیزی بگویید: »برای من 
خیلی خوب شد که فرصتی پیدا کردم تا تجربه کنم«. اگر 
بیشتر تمرکزتان را روی رفتار هایی بر پایه اعتماد به نفس 
بگذارید و کمتر به نتیجه فکر کنید، منطقی تر فکر خواهید 

کرد و افکارتان کمتر تحت تاثیر هیجانات خواهند بود.

چگونه اعتماد  به نفس تقویت می شود

آیه روز

و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر شده  اند مسلما در 
این ]امور[ برای مردمی که تعقل می کنند نشانه  هاست. )سوره نحل/ آیه 1۲(

سخن روز

آنچه را می شنوم، فراموش می کنم. آنچه را می بینم، به خاطر می سپارم. آنچه را انجام می دهم، درک 
می کنم .  )کنفوسیوس(
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حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

كلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه كنید.  

۰915   866   8۰۰2 

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد 
واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: 

۱- کارشناس امور گمرکی ۲- کارشناس بازرگانی
 ۳- کارشناس فروش ۴- کارشناس دیجیتال مارکتینگ

 )دورکاری و در محل کار(
متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره ۳۲۴۴۳۱۳۱ 

تماس حاصل نمایند.

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

شركـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد ۶ نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 
به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. متقاضیان از زمان 

انتشار آگهی تا تاریخ ۹۸/۸/۲۷ می توانند بین ساعت ۸ الی  ۱۳
به آدرس حدفاصل معلم ۴۸ و ۵۰ ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره ۰۹۱۵۵۶۵۸۲۷۷ تماس حاصل نمایند.

شرکت پخش مواد غذایی به یک راننده 
نیسان دارای سابقه کار با ضامن معتبر 
جهت توزیع نیازمند است. ساعت تماس: 
 ۰۹۳۶۸۹۷۵۹۷۷     ۸/۳۰ -۱۲/۳۰

به یک نفر جهت همکاری در ساندویچی 
نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۱۲۸۹۲ - ۰۹۱۵۹۶۲۶۵۱۴

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰۷ - ۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

تخریب ساختمان وچاه كنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

     لولـه بازكنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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۰۰ ) مدرن برتر(

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 

 ایزوگـام  شفیعـی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

كار خوب اتفاقی نیست



۵

هدیه وزارت ورزش به روستاهای استان
ایرنا-مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری وزارت 
ورزش و جوانان گفت: تجهیز خانه های ورزش در روستاهایی که فضای 
ورزشی ندارند، توسط این وزارتخانه انجام می شود. رضا حجتی در آیین 
افتتاحیه مسابقات ورزشی روستاییان و عشایر )جام خوشه چین( بانوان 
منطقه پنج کشور که در قاینات برگزار شد، افزود: با هدف ایجاد سالمتی 

و نشاط در جامعه با کمک وزارت ورزش و جوانان در روستاهایی که فضای ورزشی ندارند، با تحویل ۵۰ مترمربع فضای 
مسقف توسط شورای اسالمی یا دهیاری به این وزارتخانه ، برای ورزش آن روستا  ۱۰ میلیون تومان در سال جاری و 
سال آینده ۱۵ میلیون تومان کمک خواهیم کرد. این مسابقات با حضور ۵۰۰ ورزشکار غیرحرفه ای از استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان در ۲ بخش مردان و زنان و در قاینات و سرایان برگزار می شود.

اولین ون ویژه حمل و نقل  معلوالن فعال شد
کاری - مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی عنوان کرد: اولین ون ویژه 
ایاب و ذهاب معلوالن از روز گذشته در شهر بیرجند فعال شد. عرب نژاد 
با بیان اینکه  این ون متعلق به شهرداری است، ادامه داد: قرار است به 
معلوالن ویلچری و سالمندان  برای حمل و نقل خدمات رسانی کند. وی 
بیان کرد: این ون زیر نظر موسسه اوید مهر یا انجمن معلولین نخاعی 

استان است و بهزیستی استان آن را مناسب سازی کرده است. به گفته وی افراد متقاضی می توانند با آژانس مربوطه تماس 
گرفته و از خدمات آن استفاده کنند. وی با بیان اینکه این ون از مصوبات جلسه استانی استانداری بوده است، افزود: هزینه 
جابجایی و استفاده از این خودرو برابر با نرخ نامه آژانس درون شهری می باشد. وی یاد آور شد: این خودرو فقط برای حمل 

ونقل درون شهری افراد توانخواه، ویلچری، سالمند و بیمار است.
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یازدهمین کورس
 اسب دوانی در شوکت آباد 

صدا و سیما- کورس اسب دوانی به 
مدافع  شهدای  گرامیداشت  مناسبت 
وطن در شوکت آباد برگزار شد. رئیس 
هیئت اسب سواری گفت: در این مسابقه 
۱3 سوارکار خانم و آقا با هم رقابت 
کردند. یکه خانی گفت: نفرات برتر به
 مسابقه کشوری راه پیدا خواهند کرد.

آغاز دومین دوره مسابقات 
والیبال ساحلی در خوسف

صدا  و سیما- دومین دوره مسابقات 
والیبال ساحلی به مناسبت آغاز امامت 
امام زمان )عج( و یادبود پیشکسوت 
ورزشی محمد شبانی با حضور  ۱۰تیم 
از روستاهای خوسف در زمین والیبال 
ساحلی روستای کوشه سفلی آغاز شد. 
تیم های پایگاه شهید حسن کوشه، 
پایگاه شهید یعقوبی جومیان، همای 
کوشه و شهید مقری کالته ملک بر 

حریفان خود پیروز شدند.

درخشش ملی دارترها
و باستانی کاران استان

و  رجبی  »خواهران  فارس- 
کیانوش مقدم« در مسابقات قهرمانی 
دارت و پهلوانان استان در مسابقات 
میانداری ۱۲ گانه انفرادی زورخانه ای 
مناطق هفت گانه کشور برای استان 
قهرمانی  مسابقات  آفریدند.  افتخار 
دارت فصل پاییز ایران  زمین با شرکت 
۱6 ورزشکار برتر کشور به میزبانی 
باشگاه پردیسان تهران برگزار و هر 
دو نماینده طبس صاحب مقام های 
در  رقابت ها شدند.  این  برتر سطوح 
ماراتن باستانی کاران کشور هم که 
امیرحسین  شد،  برگزار  زاهدان  در 
کیوان زاده، مصطفی دالکه و سهیل 
یوسف پور صاحب مدال شدند و با 

افتخار به استان بازگشتند.

ورزشی

تکنیک معتمدیان برای جذب اعتبار بیشتر پروژه های عمرانی

شنبه * 18آبان 1398 * شماره 4487

حضور جهانی در مراسم اربعین، نشانه ظهور

مهر- نماینده ولی فقیه در استان گفت: حضور باشکوه مردم در اربعین حسینی امیدواری مسلمانان را برای ظهور افزایش می دهد.آیت ا... عبادی در دیدار با خدام 
مسجد جمکران، با اشاره به اینکه بهترین نشانه ظهور انگیزه عدالت خواهی و حضور حداکثری مردم جهان در اربعین حسینی است که خوشبختانه در حال تحقق 
است، اظهار کرد: برخی از ما انسان های مسلمان در ظلم هایی که در جهان انجام می شود، شریک هستیم چراکه در حدی که الزم است انجام وظیفه نمی کنیم.

پروژه های زخمی استاندار
استاندار گفت: اعتقاد ما این است که وقتی 
یک پروژه را زخمی کنیم خود به خود کار جلو 
خواهد رفت که همین طور هم شد و توانستیم 
طی یک هفته ۲۵ میلیارد تومان اعتبار جذب 
کنیم. به گزارش ایرنا، معتمدیان در دیدار جمعی 
از پیمانکاران پروژه های عمرانی استان افزود: 
شرایط امروز کشور، پیچیده و خاص است و 
دولت تدبیر و امید با چنگ و دندان، کشور 
را مدیریت می کند. وی اظهار کرد: درست یا 

غلط، درآمد کشور از طریق فروش نفت است و 
تحریم ها و محدودیت ها نیز روز به روز افزایش 
پیدا می کند؛ بودجه ۹۸ نیز کامال یک بودجه 
انقباضی است و دولت چاره ای ندارد تا بخشی 

از تعهدات خود را به آینده موکول کند.
استاندار با اشاره به پروژه های عمرانی در استان 
اظهار کرد: جهت گیری های ما در استان مبتنی 
بر توسعه زیرساخت ها و پروژه های عمرانی 
است و بر همین اساس پروژه راه آهن را که 

سال ها بر زمین مانده بود، احیا کردیم.
وی به تخصیص هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی برای استان اشاره کرد و افزود: در پی 
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان 
و رایزنی های مکرر که با ایشان داشتیم، هزار 
میلیارد تومان اعتبار عمرانی از اعتبارات ملی 
و مازاد بر اعتبارات موجود تا پایان دولت به 
خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت که 
یرناتاکنون 3۵۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.

س : ا
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رجب زاده- کارت هوشمند ملی یا کارت ملی 
نوعی کارت دیجیتالی است که توسط سازمان 
ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی 
کشور، تولید شده  است. این کارت ها جایگزین 
کارت های ملی شده اند. کارت هوشمند ملی، 
یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال 
به یک کارتخوان، می توان به اطالعات درون 
آن دسترسی پیدا کرد. قرار بود بر اساس این 
طرح از سال  ۱3۹۱ و طی پنج سال، همه 
ایرانیان صاحب کارت هوشمند ملی شوند؛ اما 
هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در استان 
خراسان جنوبی ۵7۸ هزار و 77۹ نفر واجد 
شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند، 
تا پنجم مهرماه امسال ۵۲۱ هزار و ۱74 نفر 
متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی بودند و  
۵7 هزار و 6۰۵ نفر از واجدین شرایط هنوز 

اقدامی برای ثبت نام کارت ملی خود انجام 
نداده اند. علی رضایی از جمله افرادی است 
که هنوز برای دریافت کارت هوشمند ملی 
 خود و خانواده اش اقدام نکرده و می گوید :
نمی داند که این کارت  به کدام یک از افراد 
خانواده اش تعلق می گیرد. احمد علی نیا از 
ساکنان بیرجند هم درباره مشکلی که برای 
 دریافت کارت ملی با آن مواجه شده است ،
می گوید:» نه ماه پیش برای دریافت کارت 
هوشمند ملی ثبت نام کردم اما هنوز این کارت 
به من تحویل داده نشده است.« محمدی 
از اهالی باغشهر اسالمیه در تماس تلفنی با 
خبرنگار  ما می گوید که کارت هوشمند المثنی 
خواهرش گم شده و پس از او درخواست داده 
بود، اما کارت خواهرش زودتر از کارت وی 
صادرو تحویل داده شده است. این در حالیست 

که او پس از گذشت هشت ماه، همچنان در 
انتظار دریافت کارت هوشمند ملی اش است.

علیرضا احمدی از دیگر هم استانی های ما 
که در روستای شیرگ زندگی می کند هم 
می گوید: پس از چند بار مراجعه به پست 
و ماه ها انتظار، در نهایت پس از مراجعه به 
سامانه و ثبت شماره پیگیری مطلع شده که 
عکس وی تایید نشده است و باید دوباره 
احمدی  کند.  مراجعه  گرفتن عکس  برای 
می گوید اگر مراجعه نمی کردم یا از طریق 
ها  سال  شاید  کردم  نمی  پیگیری  سایت 
می ماندم.  ملی  کارت  دریافت  منتظر  باید 
علیرضا مهرآور،مدیرکل ثبت احوال استان 
هم در پاسخ به مشکالت معمول در روند 
دریافت این کارت به آوای خراسان جنوبی 
افرادی   می گوید:»کارت هوشمند ملی به 

تعلق می گیرد که سن آنها حداقل ۱۵ سال 
و شناسنامه شان هم عکس دار شده باشد. « 
وی دلیل تاخیر در تحویل کارت های ملی 
را اینگونه بیان می کند:»ما در بخش بدنه 
کارت ملی مشکل داریم و هنوز آن تعداد 
از کارت ملی که نیاز داریم، تحویل سازمان 
ثبت احوال کشور نشده است. اما در صورت 
تحویل، می توانیم هر ماه دو و نیم میلیون 
کارت ملی برای متقاضیان صادر کنیم. تا 
پیش از این بدنه کارت های ملی از خارج 
کشور تولید شده و وارد می شد اما در حال 
بنیان  دانش  های  شرکت  میان  از  حاضر 
بومی گزینی شده و این کار توسط شرکتهای 
داخلی انجام می شود. کارت های موجود با 
اولویت به کسانی که تازه به سن ۱۵ سالگی 
گم  را  شان  هوشمند  کارت  یا  اند  رسیده 

مهرآوردر  است.«  یافته  اختصاص  کرده اند 
پاسخ به شهروندی که عکسش تأیید نشده 
هم می گوید :»عکسی که گرفته شده پیش 
از بارگذاری باید به تایید ارباب رجوع برسد  
و در هر مرحله ای که درخواست متقاضی با 
مشکل مواجه شود به وی با ارسال پیامک 
درباره مرحله ای که به مشکل برخورده است، 
اطالع رسانی می شود و احتمال دارد که تلفن 
همراه این فرد در دسترس نبوده و یا پیامک 
پایان،  در  مهرآور  است.«  نرسیده  وی  به 
کسانی  برای  را   3۲4۰۰۰6۰ تلفن  شماره 
که متقاضی اطالع از روند صدور کارت ملی 
 خود هستند اعالم می کند و ادامه می دهد:

» افراد می توانند با این شماره تماس گرفته 
پرونده کارت ملی شان در چه  اینکه  از   و 

مرحله ای قرار گرفته است اطالع یابند.«

57 هزارنفر در مرحله صفر دریافت کارت ملی

وحدت امت اسالمی، 
ضرورت امروز جامعه

اسالمی  امت  وحدت  صداوسیما- 
ضرورت امروز جامعه است. امام جمعه 
موقت بیرجند با گرامیداشت هفدهم 
ربیع االول، سالروز والدت پیامبراکرم 
)ص( و امام جعفر صادق)ع( گفت: اتحاد 
مسلمانان عزت و عظمت امت اسالمی 
را به دنبال دارد و دوستی مسلمانان با 
کفار سبب گرفتاری و فتنه در جامعه 
االسالم  حجت  شود.  می  اسالمی 
مختاری با قدردانی و حمایت از گام 
های دولت در کاهش تعهدات برجامی 
از دولتمردان خواست بیش از این تن 
به تحقیر دیپلماسی التماسی در برابر 
استکبار نداده و بدانند شرف و آزادی

 ملت در پرتو اعتماد به بیگانه نیست.

خطبه های آدینه

واکسینه رایگان ۸۰ درصد طیور استان

تسنیم- رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی از آغاز طرح واکسیناسیون طیور بومی با هدف کاهش وقوع 
بیماری نیوکاسل در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در راستای طرح معیشتی روستائیان تاکنون ۱۵۰ هزار قطعه جوجه 
بومی در سطح استان توزیع شده است. رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: واکسیناسیون بیش از ۸۰ 
درصد از طیور بومی روستاها در دستور کار است و در طرح مذکور بیش از ۲6۰ هزار قطعه طیور بومی در روستاها به 

صورت رایگان با واکسن خوراکی واکسینه می شود.

آماده باش نیروهای امدادی و عملیاتی استان

ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به وقوع چند زمین لرزه در شهرستان سربیشه، 
نیروهای امدادی و عملیاتی در این استان با دستور استاندار در حالت آماده باش کامل هستند.ابوالحسن میرجلیلی افزود: 
با توجه به اینکه تعداد زلزله ها به تناوب کم و زیاد می شود و از طرفی استان زلزله  خیز هستیم با دستور استاندار خراسان 

جنوبی تمامی دستگاه های امدادی و عملیاتی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.

ثبت 19 برند در تعاونی های  استان

صدا و سیما- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ثبت ۱۹برند توسط تعاونی های استان خبر داد.
غالمرضا اشرفی گفت: برندسازی یکی از ضروریات فعالیت های اقتصادی است که باید تعاونی های استان برای 
معرفی محصوالت خود و همچنین شناخته شدن بیشتر تولیدات  خود مورد توجه قرار دهند. اشرفی گفت: شهرستانهای 
خوسف، بیرجند، سربیشه، فردوس، زیرکوه، طبس، بشرویه و قاین در استان دارای تعاونی های صاحب برند هستند که 
باید الگوی موفقی برای سایر تعاونی ها قرار گیرد. دراستان ۹۲۰ تعاونی با اشتغالزایی۸ هزار و ۹۲7 نفر فعالیت می کنند.

رهایی 1۸ قطعه هوبره از چنگ قاچاقچیان

ایرنا- ۱۸ قطعه هوبره با تالش ماموران انتظامی شهرستان مرزی زیرکوه از قاچاقچیان این پرنده قیمتی کشف و ضبط 
شد.رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: ماموران یگان امداد نیروی انتظامی این شهرستان 
در اقدام غافلگیرانه موفق به کشف ۱۸ قطعه پرنده زیبا و کمیاب هوبره شدند.علی صادقی افزود: این پرندگان در شرایط 

بسیار بد و نامناسبت در حال انتقال بودند که با هوشیاری ماموران انتظامی از متخلف پس گرفته شدند.

روزآمد

از رانندگی با غلطک
 تا دروازه شرقی علم

مهدی آبادی- هفته گذشته، خراسان 
جنوبی رویدادهای گوناگونی را پشت 
سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
اعتبارات ورزشی  برابری  افزایش ۱۵ 
استان، نهبندان محروم نیست، رانندگی 
با غلطک و آغاز برداشت یاقوت سرخ 
در روز شنبه اشاره کرد. روزنامه های 
استان یکشنبه به هراس زیر پوست 
بیرجند، وعده سرخرمن، خالی  شهر 
بودن 7۵ درصد سدها پرداختند. قول 
محور  برای  استاندار  میلیاردی   ۱۰۰
دلهره، ۱3 آبان روز همه، ایجاد هشت 
هزار شغل با ایجاد انقالب گلخانه ای 
استان و معتادان استان ساالنه ۲۰6 
میلیارد تومان دود می کنند از مهم ترین 
بود. سه شنبه  دوشنبه  روز  خبرهای 
رسانه های استان به نهبندان همیشه 
آخر این بار اول؛ برد- برد برای دولت 
و زعفران کاران و کشف ۱۹ میلیون 
پرداختند.  تاکنون  قاچاق   سوخت  
 آخر هفته رسانه ها به دانشگاه بیرجند 
هم ردیف ۲۰ دانشگاه برتر، فاضالب 
دروازه  قاین،  مهر  مسکن  پای  زیر 
شرقی علم و افزایش ۱43 درصدی 
توقیف کاالی قاچاق در استان پرداختند. 

استان در هفته گذشته

خسارت ۳۰۰ میلیونی 
گرگ ها به دامداران 

در  گفت:  سربیشه  فرماندار  فارس- 
حمله گرگ ها به گله گوسفندان با ۱۹۰ 
رأس گوسفند در روستای تیغاب 3۰۰ 
میلیون تومان خسارت وارد شد.محمد 
محمدی اظهار کرد: محل نگهداری 
این گوسفندان در فاصله دو کیلومتری 
از روستا واقع بوده و برای گله ای که 
تمام  و  داشته  گوسفند  رأس   3۵۰
فقط  مردم محسوب می شده  دارایی 
یک چوپان حضور داشته است.فرماندار 
سربیشه با بیان اینکه در حمله گرگ ها 
به گله گوسفندان در روستای تیغاب 
خسارت  گوسفند  رأس   ۱۹۰ حدود 
دید، افزود: در سربیشه فقط 4۸ درصد 

دام های سبک و سنگین بیمه هستند.

۲ کشته و ۶ مجروح  
در تصادف راه روستایی

ایرنا - برخورد ۲ خودروی سواری در 
یکی از راه های روستایی استان ۲ کشته 
و 6 مجروح بر  جای گذاشت.جانشین 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
سواری  دستگاه  یک  برخورد  اثر  بر 
سمند تاکسی با یک دستگاه پراید در 
کیلومتر 63 محور روستایی چلونک 
به حصار سنگی ۲ نفر جان باختند و 
6 نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند. 
سرهنگ محمدباقر توفیقی نیا افزود: 
چپ  به  انحراف  تصادف  تامه  علت 
ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در 

پیچ اعالم شده است.
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چری،  شرکت  در   )Tiggo( تیگو  واژه  
مخصوص کراس اورهای این برند است. 
 X33 در واقع، اولین تیگو در بازار ایران
بود که هنوز هم از مهم ترین تولیدات چری 
است. این خودرو، سال ۲۰۰۵ رونمایی شد و 
همچنان با تکیه بر پلتفرم اولیه، پس از چند 
تغییر چهره تولید می شود. مدیران خودرو 
هر سه مدل تیگو 3 را به ایران وارد کرده 
است. این سه مدل عبارت اند از: مدل پایه و 
فیس لیفت ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴. چری تیگو 3 یا 
همان ام وی ام ایکس 33، امروزه در چین، 
ایران  و  اندونزی  مصر،  اروگوئه،  روسیه، 
مونتاژ می شود. آخرین مدل این خودرو در 
ایران، کد X33 S اسپرت دارد تا متفاوت 
شود. داده  تشخیص  قبلی  مدل های   از 

 X33 چری تیگو 3 که در ایران با کد
خودروهای  از  یکی  می شود،  عرضه 

پرفروش  چینی کشور است
کراس اورهای  کرد  ادعا  می توان 
کامپکت در حال  تبدیل به محبوب ترین 
دنیا هستند. چنین  در  کالس خودرویی 
محصوالتی ازنظر اندازه  بدنه، بین شاسی 
 بلندهای پهن پیکر و سدان های امروزی 
قرار می گیرند. از یک سو، چندان بزرگ 
و پرهزینه نیستند و از سوی دیگر، ارتفاع 
باالتر سرنشینان را از سطح زمین و راحتی 
بیشتر فراهم می کنند. هر کراس اور کوچک 
یا متوسطی، صندوق بار مناسب و فضای 
مناسب چهار سرنشین و مصرف سوخت 
برای  می تواند  پس  دارد؛  راضی کننده 

 خانواده های امروزی گزینه ای ایده ال باشد.
 X33  با نسخه های گذشته افرادی که 
آشنایی دارند، به سختی باور می کنند تمامی 
این مدل ها از سیزده سال قبل تاکنون، با 

پلتفرمی واحد تولید  شده اند.
پرفروش  چری  کراس اور   X33 مدل 
ایران فروخته  ترین مدلی است  که در 
می شود. این مدل قدرت ۱3۶ اسب بخار در 
۵۷۵۰ دور بر دقیقه به همراه نهایت گشتاور 
۱۸۰ نیوتن متر در ۴3۰۰ دور بر دقیقه تولید 
گیربکس  با   X33 کراس اور  می کند. 
)در  هفت سرعته  و   CVT اتوماتیک 
حالت تعویض دستی( عرضه می شود که 
نتیجه  آن، رسیدن به سرعت صد کیلومتر 
برساعت در زمانی حدود ۱۴.۵ ثانیه است. 
نهایت سرعت خودرو با موتور دو لیتری، 
۱۷۰ کیلومتر بر ساعت و میانگین مصرف 
سوخت با بنزین معمولی ایران، نزدیک به 

۱۰ لیتر در صد کیلومتر خواهد بود.
مدل X33 S اسپرت کامل ترین نسخه 
از چری تیگو 3 است. عالوه  بر پیشرانه  
دولیتری و جعبه دنده  خودکار، این خودرو در 
نمای بیرونی به قابلیت هایی از این  دست 
مجهز است: ریل باربند، رینگ های اسپرت 
الستیک هایی  با  اینچ  هفده  آلومینیوم 
بال  سانروف،  میلی متر،   ۲۱۵ به پهنای 
عقب، نوار LED روشنایی روز، مه شکن، 
آینه بغل فلزی مجهز به راهنما و تنظیم 

برقی. 
در نمای داخلی X33 S اسپرت از این 
کنترل،  کروز  است:  برخوردار  قابلیت ها 
فرمان استخوانی با پوشش چرم مصنوعی 
صوتی  سیستم  تنظیم  قابلیت  با  همراه  
ارتباط تلفنی، نمایشگر لمسی  و کنترل 
فارسی،  ماهواره ای  ناوبری  اینچ،  هشت 
پارک،  دوربین  استریو،  بلندگوی  چهار 

 ،AUX سی دی و ،USB درگاه ورودی
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق 
تنظیم  تلفنی.  ارتباط  برقراری  بلوتوث و 
صندلی در تمامی نسخه ها، غیرالکتریکی 
است تا در شش جهت برای راننده یا چهار 
جهت برای صندلی کنار )شاگرد( به صورت 
دستی انجام شود. کامپیوتر سفری ازطریق 
نمایشگر پنل فرمان عمل می کند و نمایی 
مدرن در اندازه  چهار اینچ دارد. اطالعاتی 
نظیر مصرف سوخت، مسافت پیموده شده، 
بازماندن درها و حالت رانندگی، از طریق این 
نمایشگر به راننده اطالع رسانی می شوند. 
کراس اور X33 در مدل جدید، به تهویه  
مطبوع اتوماتیک تک کانال بدون خروجی 
 مجزا برای سرنشین عقب مجهز است.

جهت اطالع از شرایط فروش
 کد # 56100 * 6655 * 
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                                      و محصـوالت پروتئینـی
                             *گوسفندی * شتر * گوساله

                    * مرغ * ماهی * شترمرغ   * بلدرچین * بوقلمون
         * کلـه پاچـه  * دل و جگـر 
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تأخیر دولت در اجرای طرح 
همسان سازی حقوق بازنشستگان

تسنیم- سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان 
اینکه دولت تاکنون اعتبارات الزم برای اجرای 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را به 
مجلس اعالم نکرده است، گفت: اعتبارات این 

طرح ربطی به بودجه نفتی ندارد.

وزیر آموزش و پرورش: رتبه بندی 
معلمان قطعا امسال اجرا می شود

وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: با عنایت به نگرانی های 
معلمان عزیز که با من در میان گذاشتند، دوباره 
تأکید می کنم رتبه بندی معلمان قطعا امسال 
اجرایی شده و هر زمان مصوب شود از ابتدای 

مهر ۹۸ برای فرهنگیان اجرا خواهد شد.

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی 
درباره فعال سازی رمز پویا

تسنیم- رئیس کل بانک مرکزی از فعال سازی 
رمز پویا خبر داد و گفت: بیش از 3۰ بانک، 
فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند اما به دلیل 
هوشمند نبودن خیلی از موبایل  ها، اجباری کردن 
استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.

نشانی سایت مسکن ملی اعالم شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم نشانی 
سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به آدرس  
www.tem.mrud.ir گفت: متقاضیان 
می توانند شرایط ثبت نام را مطالعه و سه روز 
زمان دارند که مدارک خود را بارگذاری کنند. 
در اولین گام نیز از سیستان و بلوچستان، قم، 

خراسان شمالی و جنوبی آغاز می شود.

گزارش بانک مرکزی از
 قیمت دالر در نیمه اول سال ۹۸

ابتدای سال  ماه  در شش  نرخ دالر  متوسط 
و  هزار  به ۱۲  مرکزی،  بانک  آمار  براساس 
۸۹۰ تومان رسید و قیمت این ارز در شهریور 
ماه ۴.۲ درصد نسبت به مردادماه کاهش یافت. 
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر 
در ماه مذکور به ترتیب ۱۰ هزار و ۹۸۰ تومان و 

۱۱ هزار و ۶۴۰ تومان بوده است.

رئیسی: جامعه باید از 
اقدامات ما باخبر باشد

آیت ا.. رئیسی گفت: نیاز داریم با جامعه گفتگو 
کنیم و جامعه باید از نحوه اقدامات ما باخبر باشد 
و معتقدیم بایستی بعضی احکام که دغدغه 

مردم است، به اطالع آنان برسد.

برخی برای تصویب لوایح
 FATF دروغ می گویند

حجت االسالم کاظم صدیقی خطیب جمعه 
تهران گفت: تأسف آور این است که هنوز هم 
 FATF عده ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با

هستند و گاهی هم دروغ می گویند.

گام چهارم، تلنگر جدی
 برای غربی ها نیست

حشمت ا... فالحت پیشه گفت: گام چهارم، 
خواب  تا  نیست  غربی ها  برای  جدی  تلنگر 
زمستانی حاکم بر برجام را برهم زند. ایران 
که  داشت  اختیار  در  را  دیگری  ابزارهای 

می توانست استفاده کند.

 هرکسی به دنبال مذاکره با جبهه 
پایداری باشد ساده لوح است

محمد مهاجری با بیان اینکه جبهه پایداری 
همیشه یک متحد غیرقابل اتکا است ، گفت: 
 هر کسی در جریان اصولگرایی اگر فکر می کند 
و  معامله  وارد  پایداری  جبهه  با  تواند  می 
 مذاکره شود، جز ساده لوحی توصیف دیگری 

نمی توان برای آن بیان کرد.

خباز: مخالفان ظریف
 به او حسادت می کنند

محمدرضا خباز گفت: اگر کسانی هنوز بر طبل 
مخالفت با ظریف می کوبند، یا حسادت می کنند 

یا نمی خواهند دستاورهای دولت را بپذیرند.

مجلس دهم ناکارآمد، دستپخت 
شورای نگهبان است

که  دهم  مجلس  گفت:  اکرمی  رضا  سید 
نگهبان  شورای  دستپخت  ندارد،  کارآمدی 
است؛ این شورا در سال ۹۴ چهره های بنام 
و شاخص را رد کرد به همین خاطر بی نام و 

نشان ها وارد مجلس شدند.

شریعتمداری: کسانی که دم از سایه 
جنگ می زنند دروغ می گویند

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: جنگ منتفی 
است، اینکه عده ای از سایه جنگ صحبت می 
کنند، دروغ می گویند. زیرا اگر دشمن حماقت 

کند چندین برابر ضربه خواهد خورد.  

پرفروش ترین شاسی بلند در ایران


