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پروژه های پلمپ شده و دستور استاندار
شهردار بیرجند : استاندار دستور دهد فک پلمپ می کنم

* هرم پور

نمایشگاه کتاب  
و چند یادآوری مهم 

نقش کتاب برای یک جامعه همانند 
نقش تنفس برای یک انسان در 
راستای حیات مادی و معنوی اش، 
مهم، ضروری و اثرگذار است. کتاب 
یک رسانه است؛ آن هم رسانه ای 
به شدت تأثیرگذار و وسیع با طیف 
گسترده ای از مخاطبین همیشگی. 
را  کتاب  بتوان  شاید  لحاظ  بدین 
فعال ترین رسانه ای دانست که 
ماندگار  هم  است  سال  هزاران 
مانده و هم پویا و فعال. کتاب چون  
حامل،  . . .  مشروح در صفحه 2

 

 

 

در غرب مردم را با آبمیوه 
به خیابان می آورند

 آقاتهرانی : 

صفحه  2

دولت به دنبال دوقطبی سازی 
در جامعه است

کریمی قدوسی:

دستگیری »زم« از یک سال
 پیش در دستور کار  بود

سردار عزیر جعفری:
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فروشگاه کفش کودک و نوجوان نـی نـی گـام
کفش های زمستانی رسید

عرضه انواع بوت و اسپرت های ساق دار
آدرس: بین مدرس 52 و 54

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 09153۶14912 - چرم پیشه

فرزنـد   عزیزمـان

 امیـر همـت جـو
در سالروز تولد قشنگت

 که همزمان با سالگرد درگذشتت
 می باشد، جای تو خالیست 

چون آسمانی شدی این روز را 
به فرشتگان آسمانی تبریک می گوییم.

گرامی می داریم یاد عزیزمان را با ذکر فاتحه و صلوات
پـدر، مـادر و خواهـران

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان و نایب رئیس هیئت مدیره 

صندوق حمایت از توسعه  بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامی تان حاج محمدرضا غریبی

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم
 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

مدیر عامل و هیئت مدیره صندوق حمایت ازتوسعه  بخش کشاورزی خراسان جنوبی

pishro tire      الستیک پیشرو
سهمیه الستیک شما را خریداریم

آدرس: انتهای مدرس، جنب استانداری

09151635860/ 32438137 )کرباسچی(
مزایای کنترل باد چرخ ها = کاهش سوخت، فرمان پذیری مناسب 

اتومبیل، افزایش قدرت مانور اتومبیل ، طول عمر الستیک ها 

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید. 

شرایط عمومی متقاضیانمدت تحویل خودرونوع تضمین و مبلغ شرکت در مناقصه )ریال(موضوعشماره فراخوان

خرید یک دستگاه بیل بکهو به شرح ۲0۹800۵3۶۱0000۱۱
مشخصات فنی در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ ۹00/000/000 
ریال طبق نمونه مندرج در اسناد مناقصه

کلیه تامین کنندگان حقوقی دارای مدارک یک ماه
معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه

گردد.  می  برگزار    www.setadiran.ir نشانی  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  مناقصه  فرآیند  کلیه   -۲ شهرداری  داخلی  اعتبارات  اعتبار:   تامین  محل   -۱
نشانی به  ایران  ستاد  سامانه  طریق  از   ۹۸/۸/2۳ مورخ   ۱۹ ساعت  تا   ۹۸/۸/۱۹ تاریخ  از  را  مناقصه  اسناد  توانند  می  دهندگان  پیشنهاد  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   -3 
www.setadiran.ir  دریافت نمایند ۴- مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۸/۹/۵  ۵-  زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: 
ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۸/۹/۶  می باشد ۶- نشانی مناقصه گذار:  خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰2  ۷- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه 
مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن 

مراجعه و یا با شماره ۰۵۶۳222۱22۰ تماس حاصل نمایند.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند  

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن

 متقاضیان و هم استانی های عزیز می توانند

 با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir نسبت به 
مطالعه شرایط نام نویسی و ثبت نام اقدام نمایند. 

مراحل ثبت نام صرفا از طریق سایت مذکور می باشد

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی با نهایت تاسف و تأثر درگذشت
پدری مهربان، همسری فداکار و برادری عزیز 

بزرگ خاندان، پیرغالم امام حسین )ع( مرحوم

حاج محمدرضا غریبی
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروزیکشنبه ۹8/8/۱۹ ساعت۲:30 بعدازظهر 
در محل حسینیه روستای پیرنج برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

  خانواده های: غریبی ، زینلی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس جواد غریبی
فقدان پدر بزرگوارتان

 حـاج محمـدرضـا غریبـی
ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول 

عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم تان از پروردگار متعال خواهانیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل

 اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران

جناب آقای مهندس جواد غریبی
خاموش شدن شمع وجود پدر عزیزتان مرحوم حاج محمدرضا غریبی

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم
از خداوند یکتا علو درجات آن مرحوم و طول عمر بازماندگان را همراه با سالمتی

 و حسن عاقبت شان مسئلت داریم.
هیئت مدیره و کارکنان 

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای غالمرضا اشرفی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از تعهد،  کارآمدی، لیاقت و شایستگی شما می باشد 
تبریک عرض می نماییم، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه 

خداوند منان آرزومندم.
سید محمدرضا علیزاده - دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

فروش گردو درجه یک ۵3 هزار تومان
بادام زمینی آستانه درجه یک 33 هزار تومان
بادام درختی درجه یک ۱0۷ هزار تومان
خرما زاهدی درجه یک، مغز گردو و ....

        چهار راه انقالب ، بلوار شهید فهمیده ، ساختمان روبروی

     بانک صادرات ، خشکبار مانی  

 تلفن: 0۹۱۲۵۵003۱۶

قابل توجه همشهریان ، قنادی ها ، سوپرمارکت ها و شرکت های پخش 
شعبه ۴ میدان مرکزی تهران با ۲۱ سال سابقه کار 

آماده همکاری با شما عزیزان بدون واسطه می باشد

کیش ۵۸۵۰۰۰ - قشم ۴۹۵۰۰۰               دفتـر مسافرتـی همـای خـاوران
تنها نماینده رسمی تورهای سازمان بازنشستگی کشوری - مجری تخصصی تورهای زمینی

 همراه: 09302۷22532 - 05۶32204330   
آدرس: نبش معلم 1۶

عکس : اکبری
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فروشاعتباری۳محصولایرانخودرو

دنیای اقتصاد- فروش اعتباری ۳ محصول ایران خودرو از امروز آغاز می شود. فروش اعتباری محصوالت 
ایران خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. سه محصول ایران خودرو در این طرح فروش اعتباری 

عبارتند از: پژو پارس سال، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز و پژو ۲۰۶ صندوقدار.

نمایشگاه کتاب
 و چند یادآوری مهم 
*هرم پور

برای یک جامعه همانند نقش  نقش کتاب 
تنفس برای یک انسان در راستای حیات مادی 
و معنوی اش، مهم، ضروری و اثرگذار است. 
کتاب یک رسانه است؛ آن هم رسانه ای به 
شدت تأثیرگذار و وسیع با طیف گسترده ای 
از مخاطبین همیشگی. بدین لحاظ شاید بتوان 
کتاب را فعال ترین رسانه ای دانست که هزاران 
سال است هم ماندگار مانده و هم پویا و فعال. 
کتاب چون حامل، یعنی حمل کننده تفکر است، 
به دور از هرگونه تحمیل اندیشه، ذهن ها را با 
خود همراه می کند و با ارائه قدرت انتخاب، 
بر خالف سایر رسانه های امروزی، در نهایت 
لحظه های شیرین و پرباری را به مخاطبش 
هدیه می کند. بنابراین مخاطب کتاب، هیچگاه 
استفاده از این رسانه شیرین را خسران و ضرر 
نمی داند و از همه آنچه به نوعی با کتاب مربوط 
و وصل می شود با آغوش باز استقبال می کند؛ 
مانند پدیده زیبایی به نام نمایشگاه های کتاب. 
ظاهراً قرار است به همت مدیران پرتالش اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی طی روزهای آینده 
به روال سال های گذشته نمایشگاه کتابی در 
مرکز استان برگزار شود. یادم هست نه در سال 
برگزاری  از  هر سال قبل  تقریباً  گذشته که 
نمایشگاه های کتاب، بنا به وظیفه رسانه ای، 
چند پیشنهاد به دست اندرکاران عزیز برگزاری 
این نمایشگاه ها داشتیم که برخی مورد توجه 
و پیگیری قرار می گرفت و برخی هم مغفول 
می ماند. رسالت ما بیان این مطالب بود و از 
آنچه مورد توجه قرار می گرفت، مردم منفعت 
می بردند و از آنچه مغفول می ماند، مسئولین 
و مردم هر دو ضرر می کردند! لذا امسال هم 
با توجه به اینکه امروز آخرین مهلت فراخوان 
برای ثبت نام ناشران و کتاب فروشان در سایت 
نمایشگاه است، چند نکته را خطاب به عزیزان 
امیدوارم در  تقدیم می کنم و  اندرکار  دست 
راستای احترام به حق مردم مورد توجه قرار گیرد:

1- همه ساله بخش عمده ای از کتاب های 
نمایشگاه را مجلدات در انبار مانده و فروش 
نرفته و یا کتاب هایی با مضامین آشپزی، طالع 
بینی، روانشناسی موفقیت، راه های خوشبختی 
و پول دار شدن، پیشگویی، تعبیر خواب و رمان 
های عامه پسنِد کم محتوا و برخی کتاب های 
دینی غیرفاخر و سرانجام انواعی از کتاب های 
درسی و کمک آموزشی و فانتزی تشکیل می 
دهد. هر چند واقعاً با برخی اقدامات نسنجیده 
در کل کشور،  اخیر  در سال های  فرهنگی 
متأسفانه همه باید قبول کنیم که ذائقه مردم به 
شدت تغییر کرده است، اما چقدر خوب است 
با احترام به ذائقه شهروندان عزیز  فرهیخته 
و کتاب دوست و عالقه مند به مطالعه، در 
کتاب  و  ناشران  کردن  گلچین  و  انتخاب 
ها،  دقت و وسواس بیشتری به خرج دهیم.

۲-  آیا امکانش هست امسال اجازه دهید در 
راستای احترام به سلیقه و آرامش مخاطب، 
نمایشگاه کتاب صرفاً نمایشگاه کتاب بماند و 
ارزش و ارج و تعالی و آرامش یک نمایشگاه 
را داشته باشد؟ هیچ نیازی نیست کنار یک 
نمایشگاه صرفاً با محتوای فرهنگی و فکری 
و  فعالیت  و  حضور  شاهد  هنری،  و  ادبی  و 
کسب درآمد جمعی از فروشندگان موادغذایی، 
و  محلی  غذاهای  کشاورزی،  محصوالت 
یا حتی فست فود و گل و گیاه و ... باشیم!

۳-   شرایط بسیار بد اقتصادی کشور، تقریبًا 
کتاب  مثل  فرهنگی  آمار کاالهای ضروری 
را در سبد خرید خانواده ها به نصف رسانده 
یا می رساند. پیش بینی تسهیالتی مطلوب 
برای عالقه مندان، مثل همان بن خرید کتاب 
یا تخفیف های ویژه تر و طرح های مناسب 
این چنینی می تواند پیوست خوشایند و لذت 
بخش و مطلوبی برای برگزاری این نمایشگاه 
باشد. چقدر زیباست استاندار محترم یا مدیران 
بودجه ای استان مثل سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی و سایر دستگاه های اقتصادی، پیش قدم 
 شده و برای اولین سال، با خارج کردن وضع

ادارات،  ها،  سازمان  برخی  انحصار  از  ها  بن 
نهادها و ارگان های خاص، بودجه خوبی برای 
کمک به تسهیل در خرید کتاب شهروندان 
استان  بودجه های توسعه ای  در کنار سایر 
اختصاص و هدیه  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

دارند  دوست  مسئولین  بدهند.  سرمقاله(  )ادامه 

مردم کتاب خوان شوند چون کتابخوانی مردم 
بودجه  کند، تخصیص  توسعه کمک می  به 
مستقیم به شهروندان برای خرید کتاب با ساز 
و کارهای مشخص و نظارتی ویژه، یکی از 
مهم ترین ابزارهای کمک به توسعه است. آیا 

جز این می خواهید؟
۴- نمایشگاه کتاب فرصت مناسبی برای معرفی 
و  گردآوران  مؤلفان،  نویسندگان  از  حمایت  و 
فرصت  هیچ  با  که  است  استان  اندیشمندان 
دیگری برابری نمی کند. مسئولین محترم چرا 
هر سال این فرصت مغتنم را از دست می دهند 

و یا به شایستگی قدرش را نمی دانند؟
۵-  نمایشگاه کتاب رویدادی فرهنگی برای کل 
استان و مبدأ جهش های متعالی برای مردم و 
گواه مدعای ما می تواند مبنی بر فرهنگی بودن 
برگزاری  برای  راستای همت  در  باشد.  استان 
ارشاد  و  فرهنگ  چرا  رویداد،  این  مناسب 
پرورش  کانون  یا  ها  امورکتابخانه  یا  اسالمی 
فکری یا ارگان های متولی باید وسط میدان 
بدهیم  به دست هم  بمانند؟ همه دست  تنها 
و با ارائه نمایشی فاخر از یک نمایشگاه کتاب 
مطلوب، فرهنگی بودن استان را اثبات کنیم.
۶- فضای مجازی بخش مهمی از فضای تولید 
محتوای استان را با نگرش واقعاً جدید و تکانش 
های هشدار دهنده به خود اختصاص داده است. هر 
چند  نمایشگاه کتاب، نمایشگاه محتوای مکتوب 
است، اما الزم است از این فضا نیز غافل نباشد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

درغربمردمراباآبمیوه
وساندویچبهخیابانمیآورند

حجت االسالم آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری 
گفت: در کشورهای غربی برای کشاندن مردم 
وعده  اعتراضات،  برای  ها  خیابان  داخل  به 
ساندویچ و آبمیوه داده می شود و آنها گمان 
بهانه ها در  به همین  نیز  ما  می کنند مردم 

راهپیمایی ها شرکت می کنند.

قدوسی:دولتبهدنبال
دوقطبیسازیدرجامعهاست

برای  باید  دولت  گفت:  قدوسی  کریمی  جواد 
بهبود اقتصاد کشور در طول ۶ سال اخیر به سراغ 
اقتصاد مقاومتی می رفت، ولی این کار را نکرده 
و حتی دستاوردی هم نداشته است، در چنین 
شرایطی معلوم است که با هجمه به شورای 

نگهبان به دنبال دوقطبی سازی هستند.

غفوریفرد:ماهیچمیوهای
ازبرجامنچیدیم

غفوری فرد  فعال اصولگرا گفت: متاسفانه پس از 
برجام تحریم ها برداشته نشد، بلکه فشارها افزایش 

پیدا کرد و ما هیچ میوه ای از برجام نچیدیم.

دستگیریروحا...زمازیکسال
پیشدردستورکارقرارگرفتهبود

در  سپاه  سابق  فرمانده  جعفری،  عزیر  سردار 
گفت:  زم  ا...  روح  بازداشت  درباره  توضیحاتی 
این اقدام، از حدود یک سال پیش در دستور کار 
ما قرار گرفته بود. یکی دو بار هم تا پای کار 
رفته بودیم که این اقدام انجام شود اما حادثه یا 
مشکلی پیش می آمد و فرصت نبود که این کار 
درست انجام شود که الحمدا...این بار انجام شد و 

این واقعا یکی از ابعاد قدرت سپاه است.

الوروف:برنامههستهایایران
یکیازشفافترینهادردنیاست

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به 
توافق هسته ای با ایران معروف به برجام، اظهار 
کرد: این توافق الزم است حفظ شود چون برنامه 
هسته ای این کشور )ایران( یکی از شفاف ترین ها 

توافق ها در جهان است.

رویداد ۲۴ - اگرچه در شهرهای مختلف 
هنوز تکلیف لیست ها مشخص نیست 
لیست  اثرگذار،  و  مهم  شهری  در  اما 
اصولگرایان کامل شده است؛ اصولگرایان 
قم روز های تعطیالت را در حالی سپری 
کردند که در جلسه ای، تصمیم نهایی چند 
روز پیش خود را اعالم عمومی کردند: 
انتخابات  برای  قم  اصولگرایان  لیست 
مجلس با حضور »امیرآبادی فراهانی«، 
»علیرضا  البته  و  ذوالنور«  »مجتبی 
زاکانی« بسته شد.اصولگرایان برای اینکه 
به این انتخاب، رنگ و بوی دموکراتیک 
بدهند، اعالم کردند که رای گیری شده 
و نبویان به نفع زاکانی کنار رفته است 
نیاورده است. به  و روانبخش هم رای 
این ترتیب اصولگرایان با توان حداکثری 
به  تا  می شوند  مجلس  انتخابات  وارد 

کنند:  پیدا  دست  خود  هدف  اولین 
حذف علی الریجانی. البته که از تایید 
صالحیت نامزد های خود اطمینان دارند 
و از طرفی با وارد کردن زاکانی، قصد 
دارند حمایت نیرو های بسیجی قم را هم 

به لیست خود جلب کنند.
گریز اصولگرایان از تهران

مجلس دهم چندان برای اصالح طلبان 
خوش یمن نبود و افکار عمومی کارنامه 
آن را قابل قبول نمی داند و در حالی که 
اصالح طلبان برای پیروزی در انتخابات 
مجلس یازدهم، شانسی برای خود قائل 
نیستند، گویا اصولگرایان نیز تمایلی به 
را  تهران  انتخابات  در  حضور  ریسک 
از  شایعات  برخی  میان  این  در  ندارند. 
اختالف شدید اصولگرایان قم در همین 
برنامه پیش انتخابات خبر می دهد. گویا 

محمود نبویان هم مثل زاکانی نماینده 
از  داشته  قصد  تهران،  از  نهم  مجلس 
شهر قم نامزد انتخابات شود که وقتی 
از  می شود،  قطعی  زاکانی  نامزدی 
نامزدی استعفا می کند.گفته می شود در 
رای گیری برای انتخاب نامزد های قم، 
زاکانی رای اول را به دست آورده است. 
حال باید منتظر واکنش علی الریجانی 
به  البته  که  اقدامی  بود.  اقدام  این  به 
با  مقابله علنی اصولگرایان قم  معنای 

رئیس فعلی مجلس است.
انصراف علی الریجانی

 از انتخابات مجلس یازدهم
بالفاصله بعد از انتشار لیست اصولگرایان 
قم، اعالم شد که علی الریجانی قصد 
انتخابات مجلس شود. این  ندارد نامزد 
در  که  داده  رخ  حالی  در  نشینی  عقب 
روز های گذشته هم کاظم جاللی برای 
در  ایران  سفارت  مسئولیت  پذیرش 
هیئت  تقدیم  را  خود  استعفای  روسیه، 
رئیسه مجلس کرده است. کاظم جاللی 
نماینده  بیشتر  گذشته  سال  هشت  در 
نماینده  تا  بود  مجلس  در  الریجانی 
شاهرود یا تهران و کنار رفتن او از مجلس 

بدون اذن الریجانی، غیرممکن بود.

لیست تهران
همزمان با پروژه حذف علی الریجانی از 
قم، صدا و سیما دربست در اختیار قالیباف 
قرار گرفت تا با یک برنامه تلویزیونی، 
از اتهاماتی که به او وارد می شود، دفاع 
فرصت  بهترین  می رسد  نظر  به  کند. 
است تا محمد باقر قالیباف برای رهبری 
اصولگرایان در مجلس یازدهم، پوتین های 
خود را واکس بزند. این مسائل در حالی 
رخ می دهد که علیرضا زاکانی از معدود 
انتخابات  در  که  بود  تندرو  اصولگرایان 
قالیباف  نامزدی  از  جمهوری  ریاست 
حمایت کرده بود و ارتباط تعریف شده ای با 
شهردار تهران دارد. همزمان با این اقدامات 
قالیباف، رائفی پور هم پنجشنبه گذشته 
برنامه سراسری بیعت با امام زمان)عج( 
توان  می رسد  نظر  به  که  کرد  برگزار 
سنجی نیرو های همفکر برای انتخابات 
مجلس یازدهم با محوریت چند چهره 
جوان اصولگرا )و نزدیک به سردار قالیباف( 
باشد. البته رائفی پور که حاال خود را در 
قامت یک رهبر در جریان اصولگرا می بیند 
در سخنرانی خود گفته بود در انتخابات 
شرکت نمی کنم، اما به مردم خواهیم گفت 
به چه معیار هایی در انتخابات رای بدهند.

پایانالریجانی،آغازقالیباف!

تسنیم- کشتی آرای با بیان اینکه حباب 
سکه در بازار صفر شده است، گفت: قیمت 
سکه نسبت به آخرین روزهای هفته قبل 

۷۰هزار تومان کاهش یافته است.
وی در خصوص وضعیت بازار طال و سکه 
در روز گذشته، اظهار کرد: قیمت جهانی 
طال نسبت به هفته قبل ۵۶ دالر کاهش 
یافته و همین امر باعث کاهش قیمت 

طال و سکه در بازار داخلی شده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت سکه نسبت 
به روزهای اخیر گفت: قیمت سکه از ۴ 
میلیون تومان به ۳ میلیون و 9۳۰ هزار 
تومان کاهش یافته که نسبت به روزهای 
هفته قبل ۷۰ هزار تومان کم شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
افزود: با کاهش قیمت جهانی طال، هیچ 

حبابی روی قیمت سکه و طال در بازار 
وجود ندارد؛ هم اکنون قیمت سکه کاماًل 
براساس قیمت جهانی و قیمت ارز محاسبه 

و مبادله می شود.

رونق در بازار
کشتی آرای با تأکید بر اینکه داد و ستد 
در بازار براساس عرضه و تقاضا صورت 

می گیرد، تصریح کرد: تقاضاهای جدید بعد 
از ماه صفر و آغاز ربیع، وارد بازار شده و 

باعث  رونق نسبی بازار شده است.

رئیسکمیسیونطال:حبابسکهصفرشد

تاریخاجراییشدن
واکسیناسیونجدیداعالمشد

فارس- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: سه واکسن »روتا ویروس« ، »اچ پی وی« 
و »پونوموکوک« را از سال آینده به واکسیناسیون 
و  »پونوموکوک«  که  می کنیم  اضافه  کشور 

»روتاویروس« ساخت داخل هستند.

کارخانههاگوجهرا۵۰۰میخرند
اماقیمتربراکاهشنمیدهند

بیان  با  تعزیرات حکومتی  سازمان  سخنگوی 
اینکه در جلسه ای با تولیدکنندگان رب مقرر شده 
قیمت توافقی اعالم و درج شود، اما متاسفانه پس 
از دو ماه هیچ خبری نشده است، گفت: مطلعیم 
هم اکنون برخی کارخانه ها گوجه را کیلویی ۵۰۰ 
تصمیمی  هیچ  اما  می کنند،  خریداری  تومان 

درخصوص کاهش قیمت رب نگرفته اند.

۳2446666/۳2424۳2۰-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم
           شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند      تاریخ انتشار: 98/8/19

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت تعاونی ساعت ۹/۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ در محل تاالر 
صدف )واقع در حاشیه بلوار فرودگاه( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا به اطالع می رساند، به موجب ماده 
۳۷ اساسنامه هر یک از اعضا می توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از برگزاری جلسه مجمع موضوع دیگری را غیر 
از موضوعاتی که در دعوت نامه تشکیل مجمع قید شده برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را 

دعوت نموده، پیشنهاد کند.
دستور کار جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت سود و زیان و ترازنامه 
سال مالی ۱۳۹۷ - تایید و تصویب بودجه پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۸ - انتخاب بازرسان تعاونی به مدت 
 یک سال - انتخاب هیئت مدیره به مدت سه سال - تصویب خرید زمین یا منزل مسکونی جهت دفتر تعاونی -

تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش محصوالت کشاورزی- تصویب دستورالعمل حمایت قضایی و 
حقوقی از تشکل ها -تصویب آیین نامه صالحیت نامزدها برای احراز سمت های مدیریتی 

داوطلبان تصدی سمت بازرسین و هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت فرم 
هیئت مدیرهداوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند. 
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آگهی تغییرات شرکت بهبود بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵46۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای جواد بوشادی به شماره ملی ۰6۵۱۸6۰۰4۰ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای حسین بوشادی به شماره ملی ۰6۵۳۲۰۹۲66 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدحسن صفایی به شماره 
ملی ۰6۵۲64۷۷۲۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و قراردادها با امضای آقای حسین بوشادی )مدیرعامل( و آقای جواد بوشادی )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر 

است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )654626(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی بهداشت محیط و کار 
نوید سالمت کویر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱4۳ 
و شناسه ملی ۱4۰۰۵۲۳۲۳۹۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حمیدرضا 
وداد به شماره ملی ۰6۵۱6۸۸۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای وحید وداد به شماره ملی ۰64۰6۱۰۲۱۸ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا وداد به شماره ملی ۰64۰۵۰۷۲۹۸ 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. 
۲ - آقای حمیدرضا وداد به شماره ملی ۰6۵۱6۸۸۹۹۱ به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضای آقای حمیدرضا وداد )مدیرعامل( همراه 

مهرشرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )651479(

آگهی تغییرات شرکت آسانبر سپهر آسان سیر گیتا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵6۷4۹ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمود خبیری به شمار ملی 64۳۹6۹۵۷۳۸ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم نیره صوالنی به شماره ملی ۰۹۳۳۵۷۸4۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا تیماجی به 
شماره ملی ۰۹4۲۰۸۰6۹6 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد رضا تیماجی به شماره ملی 
۰۹4۲۰۸۰6۹6 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و عادی و اداری شرکت از 

قبیل چک و سفته با امضای آقای محمد رضا تیماجی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )652251(

آگهی تغییرات شرکت آسانبر سپهر آسان سیر گیتا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵6۷4۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمود خبیری به شمار ملی 64۳۹6۹۵۷۳۸ و 
خانم نیره صوالنی به شماره ملی ۰۹۳۳۵۷۸4۸۲ و آقای محمد رضا تیماجی به شمار ملی ۰۹4۲۰۸۰6۹6 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
 مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای معین غالمیان مقدم به شماره ملی ۰64۰۳۲6۵۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا 
تیماجی به شماره ملی ۰۹4۵۵۸۸۹۰۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه 

کثیراالنتشار 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 )652250(

تاسیس شرکت رها باند پارس )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ به شماره ثبت 6۰6۷ به شناسه ملی ۱4۰۰۸6۷۳۰۷۱ ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: الف( مطالعه و محاسبه و طراحی و 
آنالیز، مشاوره و کنترل کیفیت، نظارت، اجرا، تعمیر و نگهداری، تخریب، بهسازی و بهره برداری در زمینه فعالیت ها و پروژه های: )عمرانی، 
پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی، ابنیه فنی، راهسازی، راه آهن، تونل، باند فرودگاه، سدسازی، مترو، برج مراقبت، اسکله، بندرگاه، نیروگاه، 
نفت، گاز، پتروشیمی )به جز اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی(، سازه های سبک و سنگین، سازه های 
فضایی، سازه های آبی و هیدرولیکی، سازه های بتنی و فوالدی و خاکی، سازه های پیش ساخته، سازه های دریایی، عالئم و حفاظ های 
ایمنی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، آبخیزداری، تسطیح اراضی، آبخوان داری، پوشش انهار، آبیاری تحت فشار، آب و فاضالب، 
آبرسانی، تصفیه آب، قنوات و آبهای زیرزمینی، زه کشی، مقاوم سازی، تخریب، پایدارسازی، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان، محوطه 
سازی، شهرسازی، فضای سبز، عمران روستایی، نقشه برداری، نقشه کشی، دیوارکشی، مرمت بناهای تاریخی و آثار باستانی پس از اخذ 
مجوزهای الزم، حمل و نقل )درون شهری، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، ژئوتکنیک، خاک و پی، ژئوفیزیک، حفاری، اکتشاف و استخراج 
سنگهای تزیینی و مواد معدنی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی(. ب( تهیه، جداسازی، نصب، مونتاژ، تعمیر و نگهداری، کنترل کیفیت 
و آنالیز فیزیکی و شیمیایی مصالح، مواد و قطعات و ابزار مربوط به موارد مندرج در بند الف موضوع شرکت. ج( خرید و فروش مصالح و 
عرضه خدمات در زمینه ی مواد، قطعات و ابزار مصرفی مربوط به موارد مندرج در بند الف موضوع شرکت. د( مشارکت و ارائه خدمات 
در زمینه مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، مدیریت کیفیت، مدیریت استراژیک، مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست ه( مطالعات طرح 
های مقدماتی و امکان سنجی پروژه های عمرانی و( انجام مطالعات، تهیه دفترچه محاسبات، تهیه نقشه ها، مشخصات و جزئیات اجرایی، 
 برآورد هزینه های اجرایی .ز( خدمات مدیریت طرح و عامل چهارم ح( خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
ط( شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجی  ی( شرکت در نمایشگاه های بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور ک( انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت 
با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت  ل( عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
 جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله سایت اداری ، اداره مالیات ، کوچه )فرعی۳( ، کوچه محبت ۱۱ ، پالک ۰ ، 
مجتمع غدیر ، طبقه پنجم ، واحد ۱۰شرقی کدپستی ۹۷۱۹۸۵4۰۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره ۵۰/۲446 مورخ ۱۳۹۸/۰6/۱۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۲446 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم 
فائزه ناصح به شماره ملی ۰6۵۱۹۰6۹۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حمیدرضا ربانی نژاد به شماره ملی 
۲۵۲۹۸۱64۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم فاطمه نخعی به شماره ملی 
 ۵6۳۹۵۹44۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای محمد اعتماد نژاد به شماره ملی ۰6۵۲۵۱۸۵4۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی و آقای حسین آسیابان به شماره ملی ۵۲۳۹۹۷۰۳۳۵ 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 )648055(

قصرموبـایلراهرو
مرکزخریدوفروشخطدائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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اعالم اجراهای نهایی سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی 

غالمی- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: پس از پایان بازبینی و انتخاب آثار، از بین 1۳ کار ، 11 مورد بازبینی شد و 
از این بین ۸ کار به دبیرخانه جشنواره برای رقابت نهایی معرفی شد. زمزم گفت: اولین اجرا چهارشنبه 22 آبان در سالن گلبانگ بیرجند آغاز و مراسم اختتامیه روز 

جمعه در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری ایثار برگزار می شود. عالقه مندان مي توانند جدول اجراها را در سایت  این اداره کل مشاهده کنند.

ورود به مسکن ملی 
با 30 درصد سرمایه ساخت  

رجب زاده - هرچند بخشی از طرح اقدام 
ملی زمین و مسکن با پوشش برخی اقشار 
در استان به نوعی آغاز شده بود اما با اعالم 
سایت ثبت نام مسکن ملی و اطالعات 
طور  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
رسمی وارد فاز اجرا شد. بر  اساس گفته 
او این طرح از شنبه در خراسان جنوبی، 
شمالی و سیستان و بلوچستان آغاز شده 
نشانی  به  شده  اعالم  سایت  هنوز  اما 
فعال  کامل  طور  به   www.iranjib.ir
نیست و به گفته معاون بازآفرینی و مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی استان در شرایط 
فعلی فقط این امکان را به متقاضیان می 
دهد که وارد شده و مدارک مورد نیاز برای 
ثبت نام را مطالعه و واجد شرایط بودن خود 
را بر اساس شرایط درج شده بررسی کنند. 
البته به زودی امکان ثبت نام برای افراد 
 فراهم می شود اما بر اساس آنچه علیزاده 
می گوید: مردم باید بدانند که برای ورود 
به طرح  ملی مسکن الزم است ۳0 درصد 
سرمایه ساخت یک واحد را تامین کنند 
این عالوه بر شرایطی چون قرمز نبودن 
فرم »ج«، استفاده نکردن از تسهیالت 
دولتی مسکن، نداشتن مسکن شخصی، 
5 سال سکونت در منطقه مورد نظر و ... 
است. به گفته او واحدهایی که در پوشش 
طرح ملی مسکن احداث می شود 75 تا 
۸5 متر مفید است و بر این اساس می 
توان برآورد اولیه ای از سرمایه شخصی 
برای ورود به این طرح را انجام داد. وی 
واحد  بیرجند 1۳۸2  در  ادامه می دهد: 
مسکن ملی و در دیگر شهرستان های 
استان 4421 واحد ساخته خواهد شد. اما 
آنچه مهم به نظر می رسد، بحث هزینه 
های زمین در این طرح است که علیزاده 
در این باره می گوید: هنوز برنامه اجرایی 
مشخصی درباره نحوه تحویل زمین از 
به  اینکه  ایم  نکرده  دریافت  وزارتخانه 
شکل 99 ساله، اجاره به شرط تملیک 
تعیین شود  تدریجی هزینه  یا دریافت 
اعالم  منتظر  و  نیست  هنوز مشخص 
برنامه اجرایی هستیم و به محض اینکه 
مشخص شد اطالع رسانی انجام می شود.

 خبر ویژه

با سالم خدمت دست اندرکاران روزنامه 
وزین آوای خراسان جنوبی، پیمانکاران 
محترم  گازرسانی در روستای روشناوند 
بدون هماهنگی با یکدیگر اقدام به حفر 
چاله در کنار منزل ما و با شکستن لوله 
کما  اند  کرده  وارد  خسارت  فاضالب 
فرمایی  تشریف  و  حفر  از  بعد  اینکه 
مهندس بدون لوله گذاری مجددا چاله 
و  ماندیم  ما  و  پر شد  پیمانکار  توسط 

خسارت  به جا مانده.
ارسالی به تلگرام آوا

لطفا این پرونده نوبت دهی بیمارستان 
تامین اجتماعی را پیگیری بفرمایید. با 
تشکر از همه بزرگواران تحریریه روزنامه 

آوای خراسان جنوبی
ارسالی به تلگرام آوا

همه قبول داریم که در اسالم مالک 
ولی  نیست  ثروت  و  مال  به  برتری 
از قبیل قانون شأن و جایگاه  قوانینی 
خانواده زن از نظرثروت وجود دارد که 
این مالکها را زیر سوال می برد وسبب 
برخی از طالقهاست انشاا... که به فکر 
اصالح قوانین در رابطه با مهریه باشیم و 

به استحکام خانواده کمک کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا 
سالم آقای شهردار، فکری به حال اهالی 
بچه  نداریم  گاز  بکنید  اردیبهشت 10 
هایمان یخ می زنند آخر گناه این اهالی 
چیست به بهانه این که اینجا رد محدوده 
طرح کمربندی است، هیچ اقدامی نمی 
کنید. چندین سال است بهانه شهرداری 
همین کمربندی است. ما آب، برق، تلفن 
و...  داریم حاال برای گاز این مسئله بهانه 
مسئوالن شده، این چند خانوار هم جزء 
همین شهرهستند خانواده ای هست که 
چهل ساله اینجا زندگی می کند ولی 
چون روستایی و مظلومند به حال خود 

رها شدند. شما را به خدا فکری کنید.
915...259

دانشگاه علوم  با سالم خدمت رئیس 
انباشت  به  توجه  با  بیرجند،  پزشکی 
نخاله های ساختمانی و اجسام فلزی 
و غیر فلزی در ضلع جنوبی دانشگاه 
روبروی اداره اوقاف ، منظره زشت به 
وجود آمده شایسته است دستور فرمایید 
آبروی  و  شهری  منظر  زیبایی  برای 
نخاله  جمع آوری  به  نسبت  دانشگاه 
های مختلف اقدام عاجل به عمل آورند. 
915...۸76

میدان قدس مانند همه میادین شلوغ  
شهر نیاز به چراغ قرمز دارد. میدان ابوذر 
نیاز به چراغ قرمز با عالمت جهت به 
چپ دارد خودرویی که از سمت ارتش 
می خواهد وارد مدرس شود با خودرو 

مقابل برخورد می کند.
915...۳۸4

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

و  منظر  سیما،   سازمان  اعالم  بر  *بنا 
فضای سبز شهرداری در خصوص راه 
اندازی شهربازی پارک توحید و نصب 
دستگاههای پر سر و صدا به استحضار می 
رساند: با انجام مکاتبات و تذکرهای کتبی 
و شفاهی مکرر به بهره برداران مجموعه 
های بازی پارک توحید نکات الزم در 
خصوص ساعات کاری و رعایت حال 

همسایگان مجاور اعالم گردیده است. 
*بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری در 
 1 عارفی  خیابان  مشکالت  خصوص 
به استحضار می رساند: اراضی مذکور 
امور  و  اوقاف  محترم  اداره  به  متعلق 
خیریه بوده و جهت ساماندهی اراضی 
با اداره اوقاف مکاتبه شده ضمنا اراضی 
مذکور توسط شهرداری تسطیح و شن 

ریزی گردیده است.
نقل  و  حمل  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
درخصوص  شهرداری  مسافر  و  بار 
نظارت بیشتر بر تاکسی های خطی به 
استحضار می رساند: تاکسیرانان موظف 
به ارائه سرویس به تمام نقاط شهری با 
 دریافت کرایه مصوب می باشند لذا تقاضا 
هرگونه  مشاهده  در صورت  گردد  می 
تخلف مراتب را با ذکر کد تاکسی به 
شماره ۳2۳۳۸594 اعالم تا پیگیری و 

نتیجه در اسرع وقت منعکس گردد.
در  اعالم منطقه دو شهرداری  بر  *بنا 
خصوص وضع نظافت و زیباسازی سایت 
اداری به استحضار می رساند: به منظور 
رفاه حال شهروندان ساکن در این منطقه، 
برنامه ریزی شده تا نظافت داخل سایت 
انجام گردد و معابر اصلی اطراف سایت نیز 

برابر برنامه ریزی انجام می شود.

پاسخ مسئوالن

معاون محترم سیاسی انتخابات فرموده 
بودند که باید برای مشارکت حداکثری 
رئیس  آقای  جناب  کنیم  تالش  مردم 
عالوه  مردم  مشارکت  انتخابات  ستاد 
از  مندی  مثل رضایت  هایی  مولفه  بر 
اوضاع جامعه، وضعیت معیشت و نشاط 
سیاسی متغیرهای مهم دیگری هم دارد 
که مهمترین آن سالمت انتخابات است 
امسال شما کار سختی دارید تا بتوانید به 
مردم ثابت کنید قبل از انتخابات خدای 
ای  نماینده  به  گرایشی  دولت  نکرده 
خاص ندارد و احیانا به هم نان قرض 
نمی دهید باید دقت شود وقتی فرمانداران 
و مدیران ادارات شما در سال انتخابات 
همراه نمایندگان فعلی در حال بازدید و 
دهگردشی هستند هیچ معنایی جز تبلیغ 
برای یک کاندیدای انتخابات مجلس نمی 
دهد. آقایان محترم یکی از مسائل مهم 
در افزایش مشارکت مردم در انتخابات 
داشتن فضای تبلیغاتی عادالنه است چرا 
که نماینده محترمی که به قول خودش 
کار و آرمانش فقط قانون گذاری است و 
در مسائل اجرایی دخالت نمی کند چطور 
سال آخر مجلس کار راه انداز می شود؟ 
آیا اگر یک کاندیدای دیگر هم همچین 
درخواستی از فرماندار شما داشته باشد 
انجام می شود؟ ضمنا باید تالش شود 
اقدامات خالف واقع  از  جلوی بسیاری 
و نمایشی برخی کاندیداها را هم گرفت. 
خاطر  به  که  پیش  وقت  چند  همین 
وضعیت آب رسانی به روستاها آب منزل 
مدیرکل آب روستایی را قطع کردید یکی 
از مطلعین می گفت این بنده خدا زیر بار 
فشارهای سیاسی له شده است از یک 
طرف فالن نماینده برای قانع کردن مردم 
یک روستا و تبلیغ خود می آید فشار می 
آورد که به فالن روستا علیرغم نبود امکان 
فنی آبرسانی شود و از طرفی وقتی حجم 
آب مخازن برای روستاهای آبرسانی شده 
توبیخ می  را  او  استاندار  آید  پایین می 
کند واقعا کسی نیست که در این وسط 
به حیف و میل بودجه ها برای تبلیغات 
انتخاباتی توجه نشان دهد؟ آقای رئیس 
ستاد انتخابات اگر مشارکت موفقی از مردم 
انتظار دارید به این موارد بیشتر توجه کنید. 
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

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

 آسفالت نا مناسب خیابان ها
شهرداری همچنان رکورد دار پیامک های 
دلیل گستردگی    به  از شهروندان  دریافتی 
فعالیتش دارد،  والبته  نباید حجم زیاد پیام ها 
را دلیل ناتوانی این سازمان درانجام وظایفش 
بدانیم اما رسالت این گزارش انتقال پیام مردم 
به مسئوالن است. شهروندی در پیامکی به 
روزنامه آوا نوشته است: مسئوالن شهرداری 
آیا به  خیابان ها وکوچه های شهر رفت و 
آمد می کنند؟ یا فقط دستور می دهند جدول 
های سنگی را جایگزین جدول بتنی کنند؟ به 
گفته وی شهرداری بهتر است به فکر خیابان 
ها و معابر بیرجند باشد که این وضع زیبنده 
مرکز استان نیست. شهروندی از ساکنان 
خیابان الله مهرشهر نوشته: رفتگران محترم 
را  هایش  کوچه  و  الله  خیابان  شهرداری 
فراموش کردند چون نزدیک 2 ماه هست که 
کوچه ها و جوی های آب تمیز نشده است. 
وضع آسفالت معابر و خیابان های مرکز استان 
انتقاد بسیاری را بین شهروندان داشته و پیام 
های زیادی در این باره به روزنامه آوا ارسال 
شده است. شهروندی نوشته است: چرا  با این 
همه عوارضی که  از ماشین ها گرفته می 
شود خیابان های شهر نباید آسفالت مناسبی 
داشته باشند؟ به گفته وی آسفالت بسیاری از 
خیابان های بیرجند خراب شده و شهرداری 
این  باشد.  موضوع  این  حل  فکر  به  باید 
شهروند به مواج بودن برخی از خیابان های 
شهر اشاره و می گوید: حدفاصل میدان آیت 
ا... عبادی به سمت میدان طالقانی، به قدری 
خیابان مواج می باشد که رانندگی مناسبی را 
از رانندگان نباید توقع داشت. شهروند دیگری 
نیز نوشته است:  جاده فرعی پشت پلیس راه 
به سمت پمپ بنزین مهرشهر چندین سال 
است  آسفالت نشده و این وضعیت شرایط 
را سخت می کند. به گفته وی دو سال است 
آسفالت این جاده را از بین بردند که دوباره 
آسفالت کنند، ولی هنوز این کار  انجام نشده 
است، امیدوارم که مسئوالن یکبار با خودرو 
شخصی از این مکان عبور کنند تا ببینند چه 
هزینه ای به آآن ها تحمیل می شود. شهروند 
تقاضای آسفالت  از شهرداری  نیز  دیگری 

کردن سایت اداری از بنیاد ملی نخبگان تا 
اداره کل استاندارد و آسفالت فلکه طالقانی و 
ورودی خیابان شهید مطهری را داشته است. 

خیابان عارفی یا  ترمینال؟
شهروند دیگری از بی توجهی به خیابان 
عارفی گالیه کرده و نوشته است: شهرداری 
اصال توجهی به خیابان عارفی ندارد. زمین 
ترمینال  به  تبدیل  عارفی  نبش  خاکی 
سرویس های خوسف شده است. به گفته 
وی مسئوالن شهرداری در ساعت اداری 
و  شلوغی  و  بزنند  خیابان  این  به  سری 
نابسامانی آن را از نزدیک  نظاره گر باشند.  
فردی از ساکنان شهرک امام علی )ع( نیز 
در پیامکی به روزنامه آوا گفته است: لطفا 
زباله شهرک  به حال سطل های  فکری 
امام علی)ع( بکنید. خودروی جمع آوری زباله 
خیلی کم برای جمع آوری زباله ها می آید، 
زباله گردها را هم جمع آوری کنید. به گفته 
این شهروند این وضع چهره شهر را  زشت 
کرده و زباله گردها تمام زباله ها را از سطل 
های آشغال بیرون می ریزند و جمع نمی 
کنند لطفا برخورد شود.شهروندی نیز خواستار 
شفاف شدن موضوع آب شیرین کن ها شده 
و از سازمان آب و فاضالب شهری خواستار 
اطالع رسانی در این باره شده است. باو سوال 
کره که تصفیه خانه آب ، چند درصد از آب 
شهر را شیرین می کند؟ با این وجود، معنی 
و مفهوم آب شیرین کن های  شهر چیست؟ 
این که تا چه تاریخی تمام آب شیرین می 
شود؟یکی از اهالی محله موسی بن جعفر)ع( 
در پیامکی برای روزنامه آوا نوشته: با توجه به 
شروع فصل بارش و هشدارهای هواشناسی 
آب  سطح  افزایش  و  سیل  خصوص  در 
رود خانه ها، درباره مشکالت دیرینه مردم 
موسی بن جعفر)ع( که منازل آنها دقیقا در 
حاشیه و چسبیده به رودخانه )پل موسی بن 
جعفر( واقع شده و هر لحظه احتمال ریزش 
و  کنید  تهیه  گزارشی  دارد  را  رودخانه  در 

مسئوالن نیز در این باره به فکر باشند. 

چراغ های راهنما هوشمندشود
ارسال  روزنامه  به  نیز  زیادی  پیامک های 
را  بیرجند  رانندگی  و  راهنمایی  که  شده 
مخاطب خود قرار داده است. شهروندی به 
خاموشی ثانیه شمارهای بیرجند اشاره و می 
گوید: چرا ثانیه شمار چراغ قرمز چهار راه ها 
مدت هاست خاموش است؟ آیا راهنمایی و 
رانندگی از نقش این ثانیه شمارها در نظم و 
تصادفات اطالع دارد؟ شهروند دیگری نیز 
نوشته است: کوچه مدرس 21 به دلیل وجود 
کارگزاری بیمه، شلوغی و ترافیک امانی برای 
ساکنین این کوچه نگذاشته است. به گفته وی 

راهنمایی و رانندگی برای یک طرفه کردن 
کوچه اقدام کند. فرد دیگری نیز به نبود چراغ 
های هوشمند اشاره و نوشته: با این همه مأمور 
سرچهار راه و دور میدان و انواع دوربین ها 
برای جریمه در شهر بیرجند، چرا یک اقدامی 
برای مردم انجام نمی دهید و مثل دیگر مراکز 
استان چراغ های راهنما را هوشمند نمی کنید، 
تا در روزها و ساعات  خلوت سر هر چهار راه 
پشت چراغ قرمز منتظر نشویم!؟ حضور افراد 

مزاحم در برخی از پارک هایی که روشنایی 
مناسبی را ندارند نیز از پیامک های دریافتی 
به روزنامه آوا بوده است. شهروندی در این 
باره نوشته است: در برخی از پارک ها به 
ویژه پارک وحدت حضور جوانان معتاد نگران 
کننده است و احساس نبود امنیت به خانواده 
بیشتر  این شهروند  به گفته  ها می دهد. 
این افراد زیر 1۸ سال هستند و این مشکل 
باعث بسیاری از دردسرها و مشکالت برای 
نوامیس ما شده است. فردی نیز از شورای 
ترافیک درخواست حل موضوع کوچه های 
انتهایی سعیدی غربی را داشته است. وی می 
گوید: از مشکالت ما تردد از سمت خیابان 
بهشتی به داخل بیست متری می باشد که 
ناچارا باید از کوچه زیر بیست متری تردد کنیم 
که درصورت پارک خودرویی نزدیک تقاطع 
بهشتی، دور زدن بسیار پرخطر می باشد. به 

گفته این شهروند با توجه به نصب سرعت 
گیر در دو طرف تقاطع خیابان بهشتی و 
بیست متری و ترافیک کمتر نسبت به سایر 
خیابان های شهر )خیابان طالقانی و منتظری( 
متولیان محترم و زحمتکش در خصوص 
دوطرفه کردن مجدد انتهای بیست متری 

اول تجدید نظر فرمایند.

تنگناهای مالی کارکنان بیمارستان

در گزارش های گذشته درباره گله مردم 
از پرسنل بیمارستان های شهر نوشتیم. 
این بار یکی از پرسنل بیمارستان دولتی 
بیرجند در پیامکی به پرداخت نشدن اضافه 
کار این کارکنان اشاره و گفته است: بیشتر 
بیماران و شهروندان از پرسنل بیمارستان 
ها ناراضی هستند، ولی یکی نیست بگوید 
پرسنل بیمارستان ولی عصر )عج( هنوز 
اضافه کار از آذر سال قبل طلبکارند! به 
گفته وی با این هزینه های زندگی چطور 
با خیال راحت می توان به بیماران خدمت 
کرد؟! شهروند دیگری نیز به قطع تلفن 
منزل خود با وجود مهلت پرداخت اشاره 
و نوشته است: سامانه 2020 مدام به خانه 
زنگ می زند و برای پرداخت قبض تلفن 
پرداخت  اینکه  با وجود  هشدار می دهد. 
کردم بعداز دو روز تلفن یک طرفه شده 

اینکه قبض تلفن آمده درب  و جالب تر 
منزل هنوز پنج روز دیگه مهلت پرداخت 
دارد. فردی نیز به طرح شمیم اشاره و می 
گوید: طرح شمیم مد نظر بنیاد مسکن و 
اداره ثبت اسناد چیست؟ توسط چه کسی و 
چه زمانی قرار است انجام پذیرد که چندین 
پرداخت  و  کارشناسی  علیرغم  است  ماه 

وجوهات الزم سند صادر نمی شود.

یک تانکر آب، سهم ماهوسک
آب شرب روستای ماهوسک بخش مرکزی 
و  است  تانکر  هفته یک  در  فقط  بیرجند 
اهالی دو ساعت بیشتر آب ندارند. این گفته 
یکی از ساکنان روستای ماهوسک است. 
به گفته وی تلفن همراه آنتن دهی ندارد، 
سیستم تلفن خانگی اهالی معیوب است و 
با کوچک ترین باد و باران مختل می شود، 
تلویزیونی  تصاویر  برای  ای  ماهواره  آنتن 
نصب شده اما فقط شبکه های یک ، 2 و 
۳ قابل دریافت است. این فرد به جاده اصلی 
روستا نیز اشاره و می گوید: جاده اصلی روستا 
بر اثر لوله کشی گاز تخریب و مرمت آن 
رها شده است. مسئوالن شهرستان به این 
نقطه هم سری بزنند تا ببینند مردم با چه 
مشکالتی مواجه هستند. فرد ساکن چهکند 
نیز در پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: به 
علت عبور و مرور از رو به روی جاده اصلی 
روستای چهکند نیازمند احداث پل هوایی یا 
زیرگذر می باشیم. پل هوایی امیرآباد فاصله 
زیادی دارد و مسیر حادثه خیزی است. فرد 
دیگری نیز در پیامکی نوشته است: جاده  
ترانزیتی بیرجند  - خوسف تا سه راهی عرب 
آباد  دو طرفه و دارای نقاط حادثه خیز و بسیار 
پر تردد و فاقد آسفالت مناسب است. به گفته 
این فرد این جاده راه ارتباطی  چهار شهر 
طبس، بشرویه ، دیهوک و خوسف به مرکز 
استان است که باید در دستور کار مسئوالن 
استانی و ملی قرار گیرد تا از خطرات و سوانح  

رانندگی  در مسیر کاسته شود. 

جوابیه ها
در چند هفته گذشته، جوابیه های زیادی 
پیامک های  به  واکنش  روزنامه در  برای 
و  تقدیر  جای  که  ارسال شده  شهروندان 
دارد.  مربوطه  مسئوالن  توجه  از  تشکر 
اداره  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  اداره 
عمران  سازمان  پرورش،  و  آموزش  کل 
شهرداری،  شهری  فضای  بازآفرینی  و 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری، 
شهرداری منطقه یک، سازمان حمل و نقل 
و مسافر شهری و شهرداری منطقه 2 از 
سازمان هایی بودند که جوابیه هایی در پاسخ 

به پیامک های شهروندان ارسال کردند.

آسفالت معا بر، مطالبه شهر
 آوای مردم: شهرداری بیرجند به جای جایگزینی جدول ها معابر را آسفالت کند
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 : ای
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دعوت نامه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند 
)نوبت سوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی انجمن مذکور روز دوشنبه 13۹8/۰8/13 ساعت ۹ صبح به حد 
نصاب نرسیده است، جلسه نوبت سوم روز سه شنبه 13۹8/۰۹/۰5 ساعت ۴ بعدازظهر در محل حسینیه امام 
جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر تشکیل می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود حضور 
بهم رسانند. ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی 
شناسنامه،کارت ملی و یک قطعه عکس ۴*3 یک هفته قبل از زمان برگزاری مجمع به دبیرخانه انجمن صنفی 

واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی، بلوک ۹2 تحویل دهند.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان2- طرح وتصویب صورت های مالی3- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال ۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی 5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی انجمن.
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت پاد راه سبز پویان )سهامی خاص( در تاریخ 13۹8/۰۴/27 به شماره ثبت ۴37 به شناسه ملی 1۴۰۰8۴77676 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی مشاوره و نظارت و نقشه 
برداری و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی . ساختمانی از قبیل ساخت وساز کلیه اماکن مسکونی، صنعتی، تجاری، 
اداری، آموزشی، بهداشتی، تفریحی، ساخت خانه های ویالیی، انبوه سازی مسکن، مرمت و احیای بافت های فرسوده و تاریخی و محوطه 
سازی پارک ها و مناطق گردشگری،راهسازی از قبیل ساخت راه های اصلی و فرعی بزرگراهی و باند فرودگاه ، ساخت فرودگاه ها، پل ها، تونل 
ها و راه های زیرزمینی . تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات راهداری ، عملیات آسفالتی ، روسازی و زیرسازی انواع جاده ها اعم از شهری و 
بین شهری و روستایی و انجام کلیه امور مربوط به راه. آب و تاسیسات از قبیل اجرای کلیه تاسیسات حرارتی برودتی مکانیکی برقی و ساخت 
سیستم های تصویه خانه های بزرگ فاضالب و سدها و بندها و تونلهای انحراف اب و مخازن و شبکه های اب و مخازن و شبکه های اب و 
فاضالب و ابرسانی و ساخت سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و خطوط انتقال اب و فاضالب و گاز و اجرای شبکه های آبیاری و 
زهکشی احداث استخر و مرمت قنوات نصب کلیه سیستم های هشداردهنده و سیستم های ارتباطی ساختمان حفر کلیه خطوط انتقال آب و 
فاضالب، برق، گاز و سایر مواد معدنی مرتبط با صنعت ساختمان خرید و فروش و صادرات انواع مصالح مربوط به امور عمرانی و شرکت در کلیه 
مناقصات در رابطه با موضوع شرکت . اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان 
، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، محله شهدا ، کوچه )معلم1(]شهید رجایی8[ ، کوچه شهدا 1۴]شهیدآتشدست[ ، پالک 35 ، طبقه همکف 
کدپستی ۹75177۹66۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 
1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 22/813 مورخ 13۹8/۰3/23 نزد بانک صادرات 
شعبه نهبندان با کد 813 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای سعید ارجمندفرد به شماره ملی ۰6۴۰۰۰772۴ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای سعید سبزعلی به شماره ملی ۰6۴۰117813 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی شرفی به شماره ملی ۰653128185 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: خانم ساناز سبزعلی به شماره ملی 
563۰۰۴۴۴۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم کلثوم نادری پور به شماره ملی 563۹7۰3261 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. * موضوع مرمت بافت تاریخی زاید می باشد*
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )654628(

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئولین

این هفته با حضور جناب آقای بیکی 
مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 
ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 
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موفقیت و انرژی

هفته وحدت

پله به پله تا غلبه بر ترس

در قدم اول باید دالیل ترس را در خود ریشه یابی 
شکست  از  است  شده  باعث  مورد  کنید.کدام 
بترسید؟ آن ها را یادداشت کرده و سعی کنید در 
مقام شخص دیگری تمام دالیل را درک کنید.  
یا هیچ  چیز، هیچ  داشتن ذهنیت همه  گاهی 
سودی به همراه ندارد. چشم انداز روشنی از آن 
چه می خواهید انجام دهید داشته باشید، اما توانایی 
خطر کردن و یادگیری از شکست ها را هم به 

عنوان چاشنی به هدف خود اضافه کنید.
اگر همیشه دنبال تالش و یادگیری و پیشرفت 
باشید، کمتر شکست می خورید. حتی اگر احتمال 
شکست وجود داشته باشد. در نهایت هر شکست 
سکویی برای رشد و یادگیری به شمار می رود و 
هم چنان شهرت خود را برای خلق داستان های 

فوق العاده حفظ می کند.

آغاز هفته وحدت

فاصله میان ۱۲ ربیع االول که والدت پیامبر 
اکرم )ص( بنا بر روایات اهل سنت تا ۱۷ ربیع 
االول که تاریخ والدت رسول ا... محمد )ص( 
بنا بر روایات موجود در شیعه است، از سوی امام 
خمینی ره، به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده 
است. امام خمینی )ره(  فرمودند: »از ملی گرایی 
خطرناک تر و غم انگیزتر، ایجاد اختالف بین اهل 
سنت و شیعیان و القای تبلیغات فتنه انگیز و 

دشمن ساز بین برادران اسالمی است. 
برادران اهل سنت در کشور اسالمی بدانند که 
بزرگ  شیطانی  قدرت های  به  وابسته  عمال 
خیرخواه مسلمین و اسالم نیستند و الزم است 
مسلمانان از آنان تبری کنند و به تبلیغات نفاق 
افکنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست برادری 

به تمام مسلمانان متعهد جهان می دهم«.
اکرم  پیامبر  والدت  روز  اساس، چون  این  بر 
)ص( طبق روایات شیعه ۱۷ ربیع االول و طبق 
روایات برادران اهل سنت ۱۲ ربیع االول است 
و برگزاری دو جشن چندان خوشایند نیست، 
در ۶ آذر ۱۳۶۰ طی پیامی از طرف قائم مقام 
رهبری روز های دوازدهم تا هفدهم ربیع االول 
هر سال قمری به عنوان هفته وحدت اعالم 
شد تا در ایران و سراسر جهان اسالم با تشکیل 
ضمن  جشن،  و  اسالمی  کنگره  و  اجتماع 
تحکیم وحدت و برادری اسالمی، به پیشبرد 
 انقالب جهانی اسالم کمک شود، از آن زمان
 تا کنون در ایران و سایر کشور های اسالمی 

هفته وحدت با شکوه تمام برگزار می شود.

کاهش فشار خون و کاهش
 خطر سکته مغزی با مویز

افرادی که دچار فشار خون باال هستند، می توانند 
با مصرف منظم مویز )سه بار در روز( فشار خون 
خود را کنترل کنند. مصرف روزانه مویز به میزان 

زیاد فشار خون باال را پایین می آورد، مخصوصا در 
مقایسه با مصرف اسنک ها. مویز سرشار از پتاسیم 
است که به پیشگیری از افت پتاسیم در بدن کمک 
می کند. کمبود پتاسیم، مشکلی شایع در بیشتر افراد 
است. پتاسیم ماده ای مهم برای حمایت از عملکرد 

تمام سلول ها و بافت ها  است.  

مغزتان را 
روغن کاری کنید!

یکی از ویتامین هایی که  تاثیرش بر عملکرد های 
ذهنی مورد بررسی قرار گرفته و اثبات شده، تاثیر 
کمبود اسید های چرب امگا ۳ در بروز اختالل های 

روانی است. از آنجا که این اسید های چرب برای 
ادامه حیات بدن کامال ضروری است و توسط 
بدن انسان هم قابل تولید نیست، حتما باید از 
طریق رژیم غذایی یا مکمل ها تامین شود، پس 
 به مقدار کافی گردو، ماهی و میگو، تخم کدو 

و تخم کتان مصرف کنید.

یک روز در میان 
موهای تان را بشویید

وقتی موهای تان را کم می شویید، چربی های 
طبیعی و آلودگی ها در ریشه و پوست سر جمع 
می شوند و سبب خارش پوست سر می شوند. 

پوست سر مشابه پوست صورت است و باید 
شسته شود. اگر فکر می کنید ساقه  موهای تان 
میان  در  روز  یک  نمی توانید  و  است  خشک 
آن ها را شستشو بدهید، سرتان را داخل سینک 
روشویی نگه دارید و سعی کنید فقط ریشه مو ها 

را بشویید.

کمبود خواب موجب اضطراب
 و افسردگی می شود

کارشناسان معتقدند که کمبود خواب در شب 
می تواند بر طرز فکر و البته واکنش افراد، چه در 
کوتاه مدت و چه درازمدت تأثیر بگذارد. این موضوع 

می تواند به مرور باعث کاهش هوشیاری و اختالل 
در حافظه افراد نیز بشود. حقیقت این است که 
خواب کم می تواند تأثیری خیلی بیشتر از تصورات 
ما بر روی روحیه مان داشته باشد. این موضوع با 
مزمن،  اضطراب  بروز  در  می تواند  خود  تشدید 

افسردگی و حتی توهم نیز تاثیر بگذارد.

به اتاق خواب 
خود طراوت ببخشید

شاید از گیاه های خانگی در اتاق خواب استفاده 
نکنید، اما موجودات زنده سبز می توانند هوا را 
تصفیه کنند و آرامش را به اتاق خواب شما بیاورند.

رایحه های با طراوت مورد عالقه خود مانند یاس 
یا اسطوخودوس را امتحان کنید یا از گیاهانی که 
مبارزان سموم طبیعی هستند استفاده کنید. گیاه مار، 
هنگام خواب دی اکسیدکربن را به اکسیژن تبدیل 
می کند. پیچک انگلیسی  هم  از حساسیت زا های 

موجود در هوا مانند فرمالدئید و بنزن می کاهد.

برخی بر این باورند که با تهیه چیپس سیب زمینی در خانه می توانند سالم ترین محصول را تهیه کنند. خانواده ها 
باید بدانند در صورتی که سیب زمینی جوانه زده و سبز نباشد و از روغن مخصوص سرخ کردن و فقط یک بار 
مصرف شود ، هنگام فرآیند سرخ شدن روغن دود نکند و به نقطه اشتعال نرسد، می توانند محصول سالمی 
تهیه کنند، اما چون کنترل این فرآیند در خانه سخت و دشوار است تهیه چیپس های کارخانه ای از برند های 
معتبر و تحت نظارت که از روغن های جایگزین و یک بار مصرف استفاده می شود و به دلیل نظارت های مکرر 
میزان ترکیبات مضر کمتری تولید می شود مناسب تر خواهد بود. ضمن این که از مصرف چیپس های به 
اصطالح نوستالژی که با شکل و شمایل و بسته بندی دهه های پیشین تولید می شود جدا پرهیز کنید چرا که 

این محصوالت با روغن های ناسالم بدون نظارت وزارت بهداشت تهیه و بسته بندی شده است.

شیر و فرآورده های لبنی، منابع اصلی کلسیم هستند. برای بچه هایی که یکی از این فرآورده ها را استفاده نمی 
کنند باید انواع دیگری از همان گروه را جایگزین کرد، اگر بچه ای شیر نمی خورد، باید به او ماست بدهید.پنیر 
نیز غذای مناسبی برای افزایش هوش دانش آموزان است، البته بهتر است پنیر را شب مصرف کرد، یا صبح 
ها به همراه گردو و بادام استفاه کنید، زیرا مصرف پنیر به تنهایی در صبح عکس العمل های عصبی را قدری 
کند می کند؛ این امر به دلیل تغییر نسبت کلسیم به فسفر یونیزه در پنیر است. ویتامینD  برای جذب کلسیم 
و رسوب آن در استخوان ها مورد نیاز است. چون این ماده از تاثیر آفتاب بر بافت های زیر پوستی به دست 
می آید، میزان مورد احتیاج رژیم غذایی بسته به موقعیت جغرافیایی فرد و مدت زمانی که در معرض آفتاب 
قرار می گیرد، متفاوت است. مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانیچیپس خانه یا کارخانه؟

بسیاری از ما عادت داریم در رابطه با هر اتفاقی که در 
زندگی مان رخ می دهد فقط و فقط خودمان را سرزنش 
کنیم. تمام سرزنش ها و احساس گناهی که نسبت به 
خودمان داریم قبل از آنکه وضع ما را بهتر کند، بیشتر 
بر سالمت  تأثیرات عمیق و عمده ای  از خود  می تواند 
روح و جسم ما باقی بگذارد. احساس گناه قطعاً نمی تواند 
کمکی به بهبود اوضاع کند، بلکه فقط می تواند شرایط را 
به هم ریخته تر کرده و ذهن را آشفته تر سازد.باید با تغییر فکر 
و ذهن خود سعی کنیم تا جای ممکن از همیشه سرزنش 

کردن و دائماً مقصر دانستن خودمان دست برداریم.

بسیاری از روانشناسان و متخصصین معتقدند که شما باید 
ریشه و دلیل اصلی اینکه همیشه خودتان را مقصر می دانید 
بشناسید، یعنی ببینید که دقیقاً ریشه این احساس گناه 
کجاست؟ آیا همه این ها از زمان کودکی نشأت می گیرد؟

آیا والدین شما مدام شما را سرزنش کرده اند و این در 
پِس ذهن تان باقی مانده است؟ دالیل و ریشه های این 
احساس گناه می تواند خیلی ساده باشد و در هر دوره ای 
از زندگی شکل گرفته باشد. شناخت این ریشه می تواند 
برای رسیدگی به احساس گناه و ترک این عادت به شما 
کمک کند.سعی کنید به محض شروع شدن احساس گناه 

در وجودتان شروع به نوشتن کنید. زمان شکل گیری این 
احساس و دالیلی که در ذهن خود دارید را به طور کامل 
یادداشت کنید. بعد از یک یا دو هفته به این یادداشت ها 
بازگردید و آن را دوباره مرور کنید. این کار به شما کمک 
می کند که دریابید واقعاً آن قدر ها هم که فکر می کردید مقصر 
نبوده اید! وقتی در تعطیالت هستید یا زمان استراحت خود 
را پشت سر می گذارید، سعی کنید تمام و کمال به خودتان 
آرامش و استراحت دهید. در چنین مواقعی فکر کردن به 
احساس گناه و سرزنش مجدد خودتان را به طور کلی کنار 

بگذارید و اجازه دهید تا ذهن تان کمی آرام بگیرد.

راه های رهایی از احساس گناه 

آیه روز

ای گروه جنیان و انسیان اگر می  توانید از کرانه  های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه 
کنید ]ولی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی رخنه نمی  کنید. سوره الرحمن /  )۳۳(

سخن روز

یک انسان موفق کسی است که با آجرهایی که به سمت او پرتاب می شوند بنایی محکم بسازد.  
»دیوید برینکلی«

یکشنبه  * 19  آبان  139۸ * شماره ۴۴۸۸
4

جدول ۴۴۸۸                        

فیزیکدان   - مسیر   -۱ افقي: 
انگلیسي و برنده سهمي از جایزه 
نوبل ۱9۲۷  ۲-  بلند همت- ضد 
مثبت - کلمه تصدیق بي ادبانه 
شده-  خم   - الشرائین  ام   -۳
سازمان فضایي ۴- بعضیها از چاه 
قالي-  ردیف  ندهند-  تشخیص 
زیور- نفع ۵- مرطوب- عصر- 
پرسپولیس  سابق  گلر  ایلیچ  نام 
پول  واحد  ارتشي-  درجه   -۶
آلماني۷-  آقاي  بنگالدش- 
مفتاح - تراز- ظاهر بنا  ۸-دانه به 
دانه- از سبزیها- مجال، فرصت 
خارپشت   - هند  خرد  پول   -9
استرالیایي- هوو  ۱۰- یارپت!- 
قصیده  استاد  لشکر-  محل 
سراي شعر پارسي ۱۱- فشردگي 
عدد  ورزشي-  نصاب  حد  گلو- 
هیزم  ابزار   -۱۲ عرب  شش 
پسوند  خیالي-  آرزوي  شکني- 
مولد- انجیر ۱۳- نوعي خودرو- 
زیبارو  گوارش-  دستگاه  عضو 
۱۴- همچشمي کردن- کشوري 
در قاره آفریقا- بي قدر و ارزش 

۱۵-  بیوتکنولوژي- سعادتمند

شرکت  پاکي-   -۱ عمودي: 
 -۲ جنوبي  کره  سازي  اتومبیل 
ماندني  زبان-  گرفتگي  شبان- 
بیهوده- رنگ بدي- خرخر   -۳
اوضاع  باشد  عقرب  در  اگر   -۴
حروف  از  یرقان-  است-  آشفته 
انگلیسی - کشوری آسیایي ۵- 
شال کشمیري-  مقابل کارفرما 
پهلو   - خواب  رگ  گرما ۶-   -
مجهول-  عدد   -۷ کشاورز   -
ورزش  عکاسي-  در  اصطالحي 
ذهني ۸- مردود- لقب اروپایي- 
از وسایل ارتباط جمعي 9-  یار 

مجنون- درخشان- کار برجسته 
۱۰-   آدم- تاکنون- پیاپي ۱۱- 
تعجب خانمانه- خودروسواري- 
زین  نمد  ترازو  ۱۲-   پارسنگ 
 - نبرد   - نشده  شاد  هنوز   -
در  کشوری  مرکز  سگرمه ۱۳- 
آسیا- پادشاه ساساني - بي باکي 
۱۴-  مهاجم لیورپول - خاصیتي 
نقطه  آن درهر  اندازه گیري  که 
اییکسان  نتیجه  به  فضا  از  اي 
باستاني  شهري    - شود   منجر 
 -۱۵ بوشهر  استان  در 

سمبولیسم-  دودکش

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
بیلدنعهماندهاش1
یمانزیواتاوما2
لالالوگنایوار3
هنابزنوطبرنل4
سینگاوتلوهسو5
وهیالاوسروات6
ایاراکمهیبگر7
راواتوریبلوزن8
رازنتونیمانا9
سایانادوسارد1۰
نیمشاهیهاوار11
دردرمومفارشا12
ییحیهنایاروتب13
کشجنگسینتینها14
اهبهراجارایداد15

به یک نفر جهت همکـاری در ساندویچی نیازمندیم.
09159626514 - 09155612892  

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

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
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

09151632150

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

۰915   866   8۰۰2 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

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

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 6۰ )مدیریت شاملی( 32441365 - ۰9155614398

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی



۵

ورزشی
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اولینبرفپاییزیدرراهخراسانجنوبی

فارس- کارشناس سازمان هواشناسی از تشدید سرما در استان خبر داد و گفت: سرما و یخبندان در استان ادامه دارد و طی روز های دوشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه سرما تشدید و همچنین سرما و یخبندان شبانه در منطقه پیش بینی می شود. نخعی بیان کرد: از امروز برای نواحی جنوبی از جمله 

نهبندان، سربیشه و درمیان احتمال باران پراکنده وجود دارد که ممکن است این نزوالت جوی در ارتفاعات به صورت برف ظاهر شود.

ضرورتمدیریتفضایمجازی
توسطمسئوالن

فارس- نماینده ولی فقیه در استان با تأکید 
بر اینکه طالب امروز باید مانند نجات غریق 
را  جایی  مجازی  فضای  گفت:  کنند،  عمل 
سالم نگذاشته که البته می توان از این مهم 
به خوبی استفاده کرد آن هم مشروط بر اینکه 
مسئوالن بخواهند. آیت ا... عبادی در دیدار با 
مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در نواحی 
سپاه و مربیان حلقه های صالحین، اظهار کرد: 
باید احساس کنید که هر کدام تان یک پیامبر 
کوچک هستید و به همان میزانی که امروز به 
دلیل نفوذ فرهنگ بیگانگان، همه جهان از جمله 
مسلمانان آسیب دیده اند شما نیز تالش کنید و 
بشر را نجات دهید. وی خطاب به مسئوالن 
فرهنگی و مربیان حلقه های صالحین، بیان کرد: 
خداوند به شما این توفیق را داده که به عنوان 
عالم دین، مبانی عقلی، نقلی، جهان شنانی، 
مبدأ شناسی و آفت شناسی را تبیین و سپس با 

استفاده از آن ها بندگان خدا را نجات دهید.

افزایش76درصدیصادرات
ازماهیرود

صدا و سیما- صادرات کاال از تنها معبر رسمی 
فعال خراسان جنوبی در ماه گذشته افزایش 
چشمگیری داشت. مدیرکل گمرکات استان 
گفت: صادرات کاالهای تولیدی سایر استان 
های از مهر به لحاظ ارزشی 76 درصد و به 
لحاظ وزنی 57 درصد در مقایسه با شهریور 
این  در  افزود:  خاشی  است.  داشته  افزایش 
مدت 131 هزار و 546 تن کاالی تولیدی 
سایر استان ها به ارزش 41 میلیون و 386 
هزار دالر به کشور افغانستان صادر شد که این 
مقدار در شهریور 83 هزار و 794 تن به ارزش 

23 میلیون و 486 هزار دالر بوده است.

قهرمانیهندبالزغالسنگ
طبسدررقابتملی

روز  جنوبی  خراسان  نماینده  صداوسیما- 
گذشته در مقابل تیم هیئت هندبال گیالن 
به میدان رفت که توانست با نتیجه 27 بر 
مقابل  در  تیم  این  شود.  میدان  پیروز   20 
ثامن الحجج )ع( اراک هم به تساوی 19 بر 
19 رسید و بازی مقابل نیروی زمینی کازرون 
را با نتیجه 34 بر 33 واگذار کرد.این مسابقات 
به میزبانی قزوین با حضور 24 تیم در چهار 

گروه 6 تیمی تا 21 آبان ماه برگزار می شود.

خراسانجنوبیمیزباننمایشگاه
ملیصنایعدستی

امسال  آذر  جنوبی  خراسان   - سیما  و  صدا 
میزبان برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی است.معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، گفت: نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی 11 تا 15 آذر با حضور 31 استان 
در بیرجند برگزار می شود.عباس زاده افزود: 
150 غرفه برای برپایی این نمایشگاه پیش 
دستی  صنایع  غرفه   80 در  که  شده  بینی 

خراسان جنوبی به نمایش گذاشته می شود.
گردهماییسندچشمانداز
شهربیرجندبرگزارشد

محمودابادی- شب گذشته اولین گردهمایی 
سند چشم انداز شهر بیرجند در سالن قلم چی 
برگزار شد. شهردار بیرجند، اعضای شورای 
شهر و تعدادی از اساتید دانشگاهی و نخبگان 
در این جلسه حضور داشتند. قرار است بعد از 
50 سال سند چشم انداز بیرجند با کمک مردم 

بیرجند و دانشگاهیان تدوین شود.

خراسانجنوبیقهرمان
جامملیخوشهچین

فارس-خراسان جنوبی در بخش تیمی مسابقات 
»جام خوشه چین« روستائیان و عشایر منطقه 
پنج کشور بر سکوی قهرمانی ایستاد، کرمان 
نایب قهرمانی رسید و خراسان رضوی در  به 
جایگاه سوم رقابت ها قرار گرفت. در این ماراتن 
منطقه ای حدود 500 ورزشکار رشته های دو 
ومیدانی،  هفت سنگ مهارتی، چوب کشی، 

والیبال و فوتسال دو روز به رقابت پرداختند.

طرحتوسعه»ابوذر«
با8میلیاردکلیدخورد

با  بیرجند  ابوذر  اول طرح توسعه میدان  فاز 
اجرای دو بخش تملک و تخریب بخشی از 
ساختمان ها و با 8 میلیارد تومان آغاز شد. 
از  یکی  گفت:  بیرجند  شهر  شورای  رئیس 
طرح هایی که بر اساس پیشنهاد شهرداری 
اجرایی  شهر  شورای  تصویب  و  بیرجند 
می شود، طرح توسعه میدان ابوذر است که 
خبر کلی آن در رسانه ها منتشر شد. به گزارش 
مهر، ابراهیم تقی زاده افزود: براساس این طرح 
بسیاری از ساختمان های اطراف میدان ابوذر 
چون بازارچه ابوذر، مغازه و پاساژها طبق نظر 
کارشناسی اطراف تملک و در راستای طرح 
توسعه میدان ابوذر و ایجاد میدان مرکزی شهر 
تخریب می شود.تقی زاده با بیان اینکه در فاز 
اول طرح و با تخریب های صورت گرفته یک 
هکتار به میدان ابوذر افزوده می شود، افزود: 
کل طرح توسعه میدان 11 هکتار است که 
در زیرمجموعه آن پروژه هایی چون ایجاد باغ 
ایرانی و میدان اجتماعات دیده شده است. وی 
در زمینه بودجه پیش بینی شده برای فاز یک 
توسعه میدان ابوذر یادآور شد: در حال حاضر 
یک میلیارد تومان اعتبار برای تخریب ها و 
فضاسازی در نظر گرفته شده است.همچنین 
میدان  اطراف  ابنیه  و  مغازه ها  تملک  برای 
گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد  هفت 
این پروژه  بتوانیم فاز اول  امیدواریم  شده و 
 مهم را تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم.
تقی زاده اظهارکرد: در این طرح همه ساختمان ها 
و تأسیسات مربوط به شهرداری به استثنای 
همچنین  و  شهرداری  مرکزی  ساختمان 

ساختمان شورای شهر جمع آوری می شود.

جاوید: اگر استاندار دستور دهد فک پلمپ می کنم
گروه خبر- استاندار در جریان بازدید از تعدادی 
پروژه در بیرجند، مسئوالن را برای حل مشکل 
برگزاری  به  شده،  پلمپ  عمرانی  پروژه  دو 
جلساتی برای توافق و حل مشکل فراخواند.
معتمدیان به همراه معاون عمرانی، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرماندار 
و جمعی از مدیران استانی از چند پروژه نیمه 
تمام فرهنگی بازدید کرد. او در این بازدیدها 
خانه  در حال ساخت  پروژه های  به  سری 
فرهنگ، خانه مطبوعات، فرهنگسرای بیرجند،  
مجتمع حیاط طیبه مهر شهر زد و در انتها نیز 
از مرکز شماره چهار کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان بازدید کرد.

 افتتاح »حیات طیبه« تا مهر 99 
معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس 
گفت: مجتمع فرهنگی آموزشی حیات طیبه 
مهرشهر بیرجند هفته دولت سال آینده به 
بهره برداری و از مهر نیز پذیرای دانش آموزان 
خواهد بود. بهروزی گفت: ساخت این پروژه از 
سال 90 آغاز شد و با اعتبارات خوبی که طی 
دو سال گذشته به آن تزریق شد، جانی دوباره 
گرفته است. معتمدیان نیز در بازدید از این پروژه 
با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین کمبود 
فضای آموزشی مربوط به مهرشهر است، بیان 
کرد: باید در ساخت این پروژه تسریع شود تا 

مردم از مزایای آن منتفع شوند.

پیشرفت 40 درصدی تاالر عالمه فرزان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه 

بازدید از ساختمان آمفی تئاتر عالمه فرزان 
عنوان کرد: بعد از حادثه آتش سوزی سالن 
عالمه فرزان عملیات ساخت این سالن اواخر 
درصد  اکنون  40  و هم  آغاز شد  سال 96 
پیشرفت فیزیکی دارد. نبی زاده با بیان این که 

سال گذشته 2 میلیارد تومان اعتبار برای این 
پروژه در نظر گرفته شد، اضافه کرد: تاکنون 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان آن تخصیص 
پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه اتمام این 
پروژه به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، یادآور 
برای  ارشاد اسالمی  و  شد: وزارت فرهنگ 
تجهیز این سالن قول مساعد داده و باید تالش 
کنیم هر چه زودتر این پروژه را به اتمام برسانیم. 
نبی زاده با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر 
توسط شهرداری پلمپ شده است، بیان کرد: 
با وجود اینکه با شهرداری بر سر قسط بندی 
هزینه های پروانه ساختمانی به توافق رسیدیم 

اما باز هم پروژه را پلمپ کرده است. وی به 
پروژه خانه فرهنگ بیرجند اشاره کرد و گفت: 
این پروژه در سال 90 آغاز شده و تاکنونبیش 
از 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. استاندار 
هم با بیان اینکه تالش می کنیم امسال از 

محل اعتبارات استانی اعتباری برای این پروژه 
اختصاص یابد، بیان کرد: همچنین باید از محل 
پروژه  این  به  اعتباری  اعتبارات شهرستانی 
تخصیص یابد تا هر چه سریعتر به اتمام برسد.

نیاز ۱0 میلیارد ی فرهنگسرای بیرجند
شهردار بیرجند نیز از نیاز 10 میلیارد تومانی 
برای اتمام ساخت فرهنگسرای شهر بیرجند 
خبر داد. جاوید اظهار کرد: عملیات ساخت 
این پروژه در سال 95 آغاز شد اما به دلیل 
برخی مشکالت مدتی متوقف شده بود. وی 
با بیان اینکه ادامه روند ساخت این پروژه از 

سال 97 به صورت مجدد آغاز شده است، 
بیان کرد: طی سال های 97 و 98 از محل 
اعتبارات داخلی خود شهرداری بالغ بر 16 
میلیارد و 300 میلیون تومان برای این احداث 
این بنا هزینه شده است. جاوید ادامه داد: در 

صورت تخصیص اعتبارات مقرر شد پیمانکار 
این پروژه را تا عید نوروز سال آینده به اتمام 

رسانده و تحویل دهد.

تحویل  خانه مطبوعات تا ۱7 مرداد
همچنین، استاندار و هیئت همراه از ساختمان 
خانه مطبوعات نیز بازدید کردند. نبی زاده با 
اشاره به این که 3 میلیارد و 600 میلیون 
تومان اعتباربرای تکمیل این پروژه نیاز است، 
ادامه داد: امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد 
نیاز، این پروژه در روز خبرنگار سال 99 به 

خانه مطبوعات تحویل داده شود.

الزام همگانی دریافت پروانه ساختمانی
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
نوجوانان نیز درباره پلمب مرکز شماره چهار 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
های  زیرساخت  کمبود  به  توجه  با  گفت: 
فرهنگی در شمال شهر این پروژه بسیار حائز 
اهمیت بوده که متاسفانه توسط شهرداری 
پلمب شده است. حمیدی ادامه داد: در این 
انجام  زیادی  های  پیگیری  تاکنون  ارتباط 
شده و درخواست قسط بندی پرداخت هزینه 
های پروانه ساختمانی را داشته ایم و با وجود 
دستور، کارشناس مربوطه شهرداری این نامه 
ها را قبول نمی کند. شهردار بیرجند در این باره 
گفت: اگر استاندار دستور فک پلمب را بدهند 
بدون تعلل این کار انجام می شود. اما باید توجه 
داشت اگر این ساختمان پروانه نداشته باشد در 
صورت بروز هر گونه حادثه ای شهرداری باید 
پاسخگو باشد.جاوید با بیان اینکه دریافت پروانه 
برای یک پروژه مالک اصلی است، بیان کرد: 
در ارتباط با پروژه هایی که در گذشته توسط 
دستگاه ها اجرا شده شهرداری ممانعتی ایجاد 
نمی کند اما برای پروژه های جدید حتما باید 
این پروانه اخذ شود. استاندار نیز در پایان این 
بازدید ها، توافق را بهترین راه برای رفع این 
موانع دانست و گفت: صدور پروانه ساختمانی 
یک اصل مهم است که نمی توانیم شهرداری 
را مجبور به انجام نشدن آن کنیم.  معتمدیان 
افزود: بنابراین بهترین راه این است که دستگاه 
های مربوطه و شهرداری جلسه را برگزار کرده 
و بر سر نحوه پرداخت هزینه ها موافقت کنند.

پروژه های پلمپ شده و دستور استاندار   
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مهدی آبادی - ظهر دیروز از منشور اخالق 
اساتید دانشگاه بیرجند با حضور دکتر معین 
رئیس انجمن اخالق در علم و فناوری،  دکتر 
خامسان رئیس دانشگاه و تعدادی از اساتید 
دانشگاه بیرجند رونمایی شد. رئیس دانشگاه 
بیرجند در آیین رونمایی از منشور اخالقی 
اینکه مهم  با بیان  اساتید دانشگاه بیرجند 
ترین وظیفه دانشگاه تربیت نیروی انسانی 
می باشد، گفت: اگر تربیت نیروی انسانی 
به شکل صحیح انجام بگیرد، دانشگاه به 
اهدافی همچون علم، دانش، مهارت آموزی 
و ...خواهد رسید. خامسان افزود: رفتار تربیتی 
اساتید دانشگاه اهمیت زیادی دارد و با این 
کنش تربیتی شاگردانی برای مصالح عمومی 
جامعه پرورش دهیم. وی عنوان کرد: اساتید 
دانشگاه بیرجند مصالح کشور و دانشگاه را بر 
مصالح فردی خود ترجیح می دهند که از این 
نظر بی نظیر هستند. رئیس دانشگاه بیرجند  
منشور  از  رونمایی  با  کرد:  امیدواری  ابراز 

اخالقی، اخالق در پژوهش و سایر بخش 
های دیگر گسترش پیدا کند.

دانشگاه رسالت چندگانه دارد 
رئیس انجمن ایرانی اخالق در علوم فناوری 
نیز در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه رسالت 
چندگانه ای دارد، عنوان کرد: رسالت دانشگاه 
 شامل رسالت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ،
اجتماعی و اخالقی می شود که رسیدن به 
ترین  کمال علمی و کشف حقیقت مهم 
آن است. معین افزود: اساتید دانشگاه باید 
عاشق علم باشند که بر اساس آن دانشجو 
تربیت شوند و این دانشجو از علم،مهارت و 
احساس مسئولیت نسبت به جامعه برخوردار 
باشد.وزیر اسبق علوم با بیان اینکه اخالق 
حرفه ای یعنی احساس مسئولیت در قبال 
جامعه  بیشتر از موضوعات معیشتی باشد، 
عنوان کرد: استاد دانشگاه در جامعه حقوق و 
وظایفی دارد که مهم ترین آن آزادی علمی و 

آکادمیک است که باید برای پژوهش هایش 
احساس امنیت داشته باشد. رئیس انجمن 
استاد دانشگاه  اینکه  بیان  با  ایرانی اخالق 

وظایفی نیز دارد اضافه کرد: تعهد اخالقی 
استاد به علم، دانشگاه، دانشجویان از جمله 
وظایف اساتید دانشگاه است. وی بابیان اینکه 
سرمایه اجتماعی در جامعه ایران کم است، 
باید سرمایه  توسعه کشور  برای  داد:  ادامه 

اجتماعی وجود داشته باشد که حرکت به 
این سمت از دانشگاه آغاز می شود و تحول 
 هر جامعه ای از دانشگاه آن کشور شروع 

می شود. معین با بیان اینکه خراسان جنوبی 
اندیشمندان بسیاری را برای کشور تربیت 
کرده است، گفت: در چند رشته دانشگاهی، 
اندیشمندان این خطه پدر علمی آن رشته 
هستند که به دکتر شکوهی و دکتر گنجی 

می توان اشاره کرد.  معاون آموزشی دانشگاه 
با بیان اینکه منشور اخالق اساتید  بیرجند 
دانشگاه بیرجند حاصل کار پژوهشی است، 
گفت: در ابتدا  538 مقاله ایرانی و خارجی 
بررسی شد که از این تعداد 32 مقاله به طور 
دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مولفه 
های اخالقی آنها استخراج شد. آیتی  اضافه 
کرد: بررسی 43 منشور اخالقی، مصاحبه با 
17 نفر از اساتید و مصاحبه با 14 نفر از افراد 
صاحب نظر از جمله اعضای انجمن اخالق  در 
علم و فناوری، نیز برای تدوین منشور اخالقی 
با دانشگاه بیرجند همکاری کرده اند.  وی به 
ارتباط استاد و دانشجو اشاره و افزود: ارتباط 
پیوسته دانشجو و استاد عالوه بر وجه اخالقی 
دانشجو  هدایت  و  ماندگاری  جذب،  در  آن 
تاثیر بسیاری دارد. معاون آموزشی دانشگاه 
بیرجند عنوان کرد: با گذشت زمان از نظرات 
اندیشمندان و دانشگاهیان استفاده  و منشور 

اخالقی اصالح خواهد شد. 

رونمایی از منشور اخالق اساتید دانشگاه بیرجند

اخبار کوتاه
*دبیر برگزاری یادواره استانی شهدای عشایر 
از برگزاری یادواره استانی شهدای عشایر آذر 

امسال در زیرکوه خبر داد.
*مدیر کل فرودگاه های استان از حمایت از بخش 
خصوصی برای توسعه هوانوردی عمومی خبر داد.

*20 کیلوگرم انواع فرآرورده خام دامی غیرقابل 
مصرف در بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های 

خام دامی بشرویه ضبط و معدوم شد.
*تیم تکواندو بانوان خراسان جنوبی از دیروز 

رقابت خود را در مسابقات کشوری آغاز کرد.

00:10 دیدار
00:47 هنوز آواز می آید

01:15 سینمایی یک پلیس و نصفی
02:47 فرصت- بازپخش
03:20 گزیده خنده بازار

03:40 آبی وحشی بی منتها
04:35 اذان صبح به افق بیرجند

04:48  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:50  سخنرانی
06:05 دعای عهد
06:20 صد فرسخ

07:00 صبحانه- زنده 
08:00 پرسمان

08:25 مجموعه گسل-بازپخش
09:15 یک زندگی

09:58 سیمای سالمت- زنده
11:00 خبر استان

11:17 اذان ظهر به افق بیرجند
11:35 شاهدان

11:55 سخنرانی آیت ا... عبادی

12:30 آدرنالین
13:00 جنگل دامون

13:16 شب های زعفرونی - بازپخش
نصفی- و  پلیس  یک  سینمایی   14:35

بازپخش
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب- بازپخش
16:54  اذان مغرب به افق بیرجند

17:08 فصل انتخاب
17:50 سیمای سالمت-بازپخش

18:45 ناخونک
19:20 صدفرسخ
20:00 خبر استان

20:25 از پس پرده
21:00  شب های زعفرونی- زنده

22:15 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه گسل

جدولپخشبرنامههایتلویزیونیشبکهخاوران
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آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان
تاسیس شرکت فیدار پیشرو کبیر )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/02 به شماره ثبت 6029 به شناسه ملی 14008562236 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی مشاوره و نظارت 
و نقشه برداری - محوطه سازی انجام کلیه پروژه های عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و پل و سد و یا شبکه های آبرسانی و 
گازرسانی و کلیه فعالیت های مربوط در حوزه های عمرانی اعم از شخصی و دولتی و شرکت در مناقصات. 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 عدل ، خیابان عدل ، خیابان شهید باهنر شرقی ، پالک 38 ، طبقه اول کدپستی 9717616473 
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 53991178 مورخ 1398/05/09 نزد بانک ملت شعبه مرکزی 
با کد 53991 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای حسین حصاری به شماره ملی 0640101321 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای امین بارانی به شماره ملی 0640247520 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد 
قائم یاسی به شماره ملی 0640395147 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای 
محمدراشد یاسی به شماره ملی 0640600913 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمدعلی بارانی به شماره ملی 
0653249802 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای سعید شیری به شماره ملی 0640260438

به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای ایمان پری معصوم آباد به شماره ملی 0640658520 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 )649772(

آگهی تغییرات شرکت بهبود بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4033 و شناسه ملی 10360054688 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان جواد بوشادی به شماره ملی 0651860040 و حسین بوشادی به 
شماره ملی 0653209266 و محمدحسن صفایی به شماره ملی 0652647723 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - خانم فاطمه احمدی شوکت آباد به شماره ملی 0651788481 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده زینب حسینی 
سورگی به شماره ملی 0653144369 به عنوان بازرس علی البدل 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 )654625(

آگهی تغییرات شرکت بهبود بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4033 و شناسه ملی 10360054688 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، عدل ، خیابان عدل ، کوچه ایثارگران4]شهید بنیانی عدل3[ ، پالک 31 ، طبقه همکف 

با کدپستی 9717696881 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )654627(

بدونپیشپرداخت
کابینتCNCوکیوم،هایگالسهایایرانیوخارجیوچوبطبیعی
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مهدی آبادی-  پنجشنبه گذشته جلسه 
هم اندیشی درباره ورود بخش خصوصی 
فضای  توسعه  و  نگهداری  حوزه  به 
نظران،  صاحب  حضور  با  بیرجند  سبز 
کارشناسان و مدیران شرکت های مرتبط 
در محل سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهرداری بیرجند برگزار شد. 
این  ابتدای  در  زاده  ابراهیم  مهندس 
سبز  فضای  هکتار   265 گفت:  جلسه 
تحت اختیار شهرداری در بیرجند وجود 
دارد که شامل 92 پارک با مساحت 84 
هکتار، فضای سبز خیابانی 93 هکتار، 
 25 و  هکتار   64 جنگلی  سبز  فضای 
باشد.  می  بیرجند  سبز  کمربند  هکتار 

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز 
شهرداری بیرجند افزود: اکنون کل فضای 
نیروهای  از  نفر  توسط 150  شهر  سبز 
شهرداری به صورت امانی نگهداری می 
شود که با توجه به توسعه فضای سبز 
در سنوات گذشته از طرفی و همچنین 
از  بازنشستگی  دلیل  به  نیروها  کاهش 
طرف دیگر در حوزه نگهداری با کمبود 
نیرو مواجه هستیم که طبیعتا در کیفیت 
فضای سبز تاثیر خواهد گذاشت. وی از 
تاکید شهردار محترم و شورای شهر بر 
توسعه و نگهداری فضای سبز خبر داد 
و اضافه کرد: اعتبارات مناسبی در بودجه 
شهرداری پیش بینی شده است و شهردار 

حساسیت  موضوع  این  بر  نیز  محترم 
دارند. مهندس ابراهیم زاده به برگزاری 
جلسات گوناگون با کارشناسان مربوطه 
اشاره و افزود:  برنامه ریزی هایی انجام 
شده که در صورت انجام آن شاهد تحولی 
در حوزه های نگهداری، تقویت و توسعه 
فضای سبز شهری بیرجند خواهیم بود. 

مهندس ابراهیم زاده تصریح کرد: با توجه 
شهری  سبز  فضای  گسترده  حجم  به 
خصوصی  بخش  از  استفاده  نیازمند 
جهت نگهداری فضای سبز می باشیم.  
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
با  جلسه  این  گفت:  بیرجند  شهرداری 
حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان، صاحب 
مرتبط  های  شرکت  مدیران  و  نظران 
برگزار گردید تا از نظرات کارشناسی شان 
بهره ببریم. وی در پایان اظهار امیدواری 
کرد که توانایی الزم در پیمانکاران داخل 
توسعه فضای  و  نگهداری  برای  استان 

سبز وجود داشته باشد.  

نیز  بیرجند  شهردار  سبز  فضای  مشاور 
در این جلسه گفت: نگهداری و توسعه 
فضای سبز شهر بیرجند برای شهرداری 
توان  به  صفایی  دارد.  بسیاری  اهمیت 
سنجی شهرداری از شرکت های متقاضی 
اشاره کرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه 
به  سبز  فضای  به  مربوط  امور  تمامی 

ها  پیمانکار سپرده خواهد شد، شرکت 
باید از توان مناسب برخوردار باشند. مشاور 
شهردار ادامه داد: هدف از این کار از بین 
بخش  در  انسانی  نیروی  کمبود  بردن 
ورود  با  امیدواریم  که  است  نگهداری 

بخش خصوصی مرتفع شود. 
صفایی اضافه کرد: از شرکت هایی که 
توان الزم برای توسعه و نگهداری فضای 
عمل  به  دعوت  دارند،  را  شهری   سبز 
می آید در مناقصه ای که برگزار خواهد شد 
حضور داشته باشند و افزود: در شهرداری 
این تمایل وجود دارد برای افزایش رقابت، 
از شرکت های خارج استان نیز در مناقصه 

حضور داشته باشند.

در ادامه و به منظور جمع بندی جلسه 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شرکت  اینکه  بیان  با  شهرداری  سبز 
توان  اجرایی  قدرت  براساس  باید  ها 
می  تالش  کرد:  عنوان  شوند،  سنجی 
شود مراحل اداری و مقدماتی مناقصه 
به گونه ای انجام گیرد تا ابتدای سال 
99 بخشی از فضای سبز برای نگهداری 
. شود  واگذار  خصوصی  بخش   به 

نظران،  صاحب  جلسه  پایان  در 
کارشناسان و مدیران شرکت ها به بیان 
نقطه نظرات خود پیرامون ورود بخش 
توسعه  و  نگهداری  به حوزه  خصوصی 

فضای سبز شهری بیرجند پرداختند.  

ورود بخش خصوصی به حوزه نگهداری و توسعه فضای سبز بیرجند
عکس : ناصری

دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 

بیرجند ، بلوار شعبانیه ، نبش شعبانیه 4
3797 361  0915- 9464 750 0935  31 17 31 32 - علی زارع

کاغذ دیواری و کناف

برنامه هفتگی طبخ و توزیع شـله مشهـدی

جمعـه ها: ساعت توزیع 7 صبح الی 12
دوشنبـه ها: ساعت توزیع 19 الی 23

چهارشنبـه ها: ساعت توزیع 12 الی 16
ضمنًا کلیه غذاهای کبابی و خورشتی همه روزه 

 )ناهار - شام( توزیع می شود
 به همراه پیک مجهز به دستگاه کارتخوان

آدرس: نبش پاسداران 19

تلفن سفارشات: 8000  44  32 - 89   89  44  32
همراه: 0366  561  0915  مدیریت: رمضانی

خاندان محترم احمدی
باقلبی ماالمال از غم و اندوه مصیبت درگذشت خادم الحسین )علیه السالم( 

مرحوم کربالیی فریدون احمدی 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده

 برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما عزیزان صبر و اجر مسئلت داریم. 

موکب هیئت ابوالفضلی و موکب حاجی آباد بیرجند

قابل توجه همشهریان بیرجندی
 مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی


