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عکس : عارفی نیا

 شتاب جهادی در توسعه گلخانه های استان

طلوع آفتاب محمدی )صلی ا... علیه و آله( و خورشید مذهب جعفری مبارک باد

۲۰۲ طرح گلخانه ای در استان برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی که ۳۷ هکتار آن در حال تامین وثیقه هستند

* هرم پور

نسبت تئاتر مردمی
 و توسعه استان   

 از صبح دیروز سیزدهمین جشنواره 
به  جنوبی  خراسان  استان  تئاتر 
میزبانی بیرجند در حال برگزاریست 
و فردا پایان خواهد یافت. تئاتر، از آن 
جهت مقوله ای ویژه با طرفداران 
خاص و رسانه ای منحصر به فرد 
و  بودن  بستر  بر  که عالوه  است 
کارکرد زیرساختی، استعدادیاب، الگو 
آفرین، هویت بخش، تغییر دهنده 
و در عین حال معرفی کننده هم 
چندی  باشد  اگر  یادتان   هست. 
پیش همین  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

می خواهند پیش از انتخابات 
دولت را زمین گیر کنند 

جوادی حصار : 

صفحه  2

رئیس جمهور دست
 در النه زنبور برده است

خباز:

روحانی تضمینی
 برای FATF نمی دهد 

پورابراهیمی: 

صفحه  2

صفحه  2

دفتر مسافرتی همای خاوران
تنها نماینده رسمی تورهای سازمان

 بازنشستگی کشوری - مجری تخصصی تورهای زمینی

کیش ۵۸۵۰۰۰ - قشم ۴۹۵۰۰۰    
همراه: 09302۷22532 - 05632204330   

آدرس: نبش معلم 16          

مالکین مشاعی پالک ۴۹۵۱ بلوار غدیر جهت استماع آخرین مطالب در جهت انجام 
ادامه کار و افراز ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه ۱۳۹8/8/۲۵ در محل سالن حسینیه 

گازاریها )میدان دوم مدرس( حضور بهم رسانید.

نمایندگان 

جناب آقای حاج محمدعلی زرنگ
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و تجربه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند منان موفقیت و سربلندی روزافزون تان را خواستاریم

نمایندگی و کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد،  کارآمدی،  لیاقت و شایستگی تان

 می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما 
را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که از مدیران 

توانمند اقتصادی و بانکی استان می باشید به سمت 
مدیر امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی
 موفق و سربلند باشید.

شرکت سیمان باقران 

جناب آقای محمد علی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را
 از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت  خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای حاج محمدعلی زرنگ
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به سمت

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
  که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند آن عزیز فرهیخته و تالش های 
خستگی ناپذیرتان می باشد تبریک عرض می نماییم، امید است در سایه 

الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 و بانکداری اسالمی موفق و سربلند باشید.

جمعی از دوستان و همکاران

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحوم حاج سید محمد علوی گل 
شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن عزیز از دست رفته امروز پنجشنبه ۹8/8/۲۳ از ساعت ۱۴ الی 
 ۱۵ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: علوی گل، پرنده و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 پدری مهربان، همسری فداکار ، برادری دلسوز 
فرزندی عزیز و خادم اهل بیت )ع( مرحوم مغفور 

کربالیـی عباسعلـی مـاه گلی
) بازنشسته فرمانداری(

 و هفتمین سالگرد همسر مهربانش مرحومه زهرا انگشتری
  جلسه یادبودی  امروز پنجشنبه ۰8/۲۳/ ۹8  از ساعت ۱۴ الي ۱۵ 

در محل هیئت محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا  
برگزار می گردد که پس از آن رهسپار آرامگاه ابدیشان خواهیم شد. 

حضور پرمحبت شما دوستان و سروران گرامی موجب شادی
 روح عزیزان مان و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.

 خانواده های: ماه گلی، انگشتری، فنودی و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع وتدفین و ترحیم مرحوم

 کربالیی ابراهیم زارع فرد 
 شرکت نموده اند به اطالع می رساند مراسم چهلمین روز
درگذشت آن عزیز از دست رفته فردا جمعه ۹8/8/۲۴ 
از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: زارع فرد ، مرعشی

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 و از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

 نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند و آدم هایی
هستند که هرگز تکرار نمی شوند و تو آن گونه ای پــدر

 هفتمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 
شادروان حاج ابراهیم هاشمی مقدم

 را به یاد تمام خاطرات زیبایش، گرامی می داریم. 
روحش شاد و قرین رحمت الهی
خانواده مرحوم هاشمی مقدم 

برادر ارجمند 

 جنـاب آقـای زرنـگ
مدیرمحترم امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی

امیدوارم با حضور و مدیریت شایسته جناب عالی و همراهی همکاران 
محترم و صدیق، بانک خوش نام ملی بتواند با فاصله گرفتن

 از معامالت ربوی 
به اهداف عالیه مقام معظم رهبری 

و مراجع عظام تقلید، هدایت و موجب »رونق تولید« و پاره کردن 
زنجیرهای وابستگی در سایه خودکفایی میهن عزیز گردیده

 و به جایگاه اصلی خویش بازگشت و صعود نماید.

علیرضا ناصری - مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی۱۰ روزتا بزرگتـرین رویـداد فرهنگی خراسان جنوبی

صفحه 6

صفحه 4

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم  مرحوم

کربالیی حاج محمدرضا غریبی 
شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم هفتمین روز 
درگذشت آن عزیز از دست رفته فردا جمعه ۹8/8/۲۴ 
 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های:  غریبی ، زینلی و سایر بستگان
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سرمقاله

نسبت تئاتر مردمی
 و توسعه استان 
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( یادتان اگر باشد چندی پیش 

همین جا نوشتیم که خراسان جنوبی عالوه بر 
همه مؤلفه های توسعه، نیازمند سرمایه گذاری 
روی هنر به ویژه هنرهای نمایشی و سمعی و 
بصری برای معرفی شدن و جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی است. یعنی گفتیم اگر استان ما 
می خواهد پیشرفت کند باید به این مقوله مهم 
توجه ویژه داشته باشد. امروز و به بهانه حضور در 
روزهای برگزاری جشنواره تئاتر استانی، عالوه 
بر ذکر این نکته که تئاتر، تأثیرگذار بر پیشرفت 
ذهنی و توسعه فکری مدیران و شهروندان 
استان ما هم هست، می خواهم چند نکته مهم 
و اساسی و چند انتظار دوسویه را هم یادآوری 

نمایم:
1- مدیران، مسئوالن، و حتی بخش مهمی 
از رسانه ها، خبرنگاران، ارباب جراید، روزنامه 
نگاران و فعاالن رسانه ای استان به شدت از 
فضای تئاتر فاصله و متأسفانه گاهی واهمه دارند. 
شاید بخشی از این فاصله به دلیل نبود زبان 
مشترک و گفتمان تعاملِی پیش تعریف شده و 
بخشی از این واهمه به دلیل پاره ای اختالف 
نظرها، تفاوت نگاه ها و تباین آراء و سلیقه 
هاست. پیشکسوتان، هنرمندان و صد البته خود 
اهالی تئاتر، می توانند این زبان مشترک را پیدا،  
موسیقی الزم را برای بهتر و زیباترشنیده شدن 
به آن تزریق و این واهمه واهی را خنثی کنند. 
این موضوع به توسعه تئاتر و حل بخش زیادی 
از فضای عدم پذیرش محتواهای نمایشی و 
تأثیرگذاری آن در استان به شدت اثرگذار است.

2- انتظار به جا و به حق از تئاتر استان داشتن 
افق های دید وسیع، نیم نگاهی به مشکالت 
روز جامعه و زوایای پیدا و پنهان زندگی مردم 
در ابعاد تلخ و شیرین آن است. هر چند در 
ماه های اخیر با رکود سؤال برانگیز و تعجب 
آوری در حوزه تئاتر استان مواجهیم )که دالیل 
و پیامدهای آن در جای خود قابل بحث و تبادل 
نظر است( اما با نوعی خأل مشهود در ارائه 
مضامین اجتماعی و فاصله گرفتن محتوای 
متن ها و الگوهای تعریف شده با واقعیت های 
موجود در جامعه استانی هم روبرو شده ایم. 
فقر، خشکسالی، فضای مجازی، آسیب های 
اجتماعی، اقتصاد استان، مهاجرت، سوء مدیریت 
ها، فساد در برخی بخش ها، ظرفیت های 
معنوی و توریستی، بیکاری، مرز، محیط زیست، 
امنیت، ارتباطات نوین، گسست نسل ها، مفاهیم 
آموزشی کودکان و خردساالن، آموزه های دینی 
و ارزشی، آموزه های حکمی و فلسفی و دهها 
موضوع مهم و الزم دیگر که برای مردم جذاب 
و به شدت الزمند، فراموشی شده های بزرگ 
تئاتر استان ما هستند که جای کار، فرم دهی 
و محتوابخشی، بومی گزینی و بومی سازی 
و ارائه و تالش برای اثرگذاری دوصد چندان 
دارند. انتظار از جامعه هنری به ویژه تئاتر استان، 
پیدا کردن جایگاه واقعی خود، پیدا کردن این 
نقاط کور فرهنگی، همراه بودن در مسیر سخت 
توسعه در همه ابعاد آن و انتظار از مسئوالن 
فرهنگی استان، تالش برای سمت و سو دهی 
و هدایت جریان تئاتر استان با رعایت مالحظه 
آزادی بیان، آزادی ارائه محتوا و آزادی ارائه نقدها 

و نظرها در قالب نمایش است.
وسعت  به  پیامی  ندارد،  انتهایی  تئاتر،   -3
اقیانوسی بیکران است، چون شگفتی سازی 
هنرمندان این هنر مقدس و بزرگ بی انتها 
و بیکران است. متأسفانه و عمدتاً به دالیل 
اعتباری و بودجه  ای، حمایت ویژه و خاصی 
از هنرمندان تئاتری و هنر تئاتر استان انجام 
نمی شود. این موضوع نه فقط در استان ما، 
موضوعیت  و  فعلیت  کشور  سراسر  در  که 
دارد. همانقدری که امروز هم نامی از تئاتر 
هنرمندان  روزگاری  که  جنوبی  خراسان 
محبوب  و  محجوب  و  عفیف  محتوای  و 
میان  به  بود  خراسان  سرآمد  تئاترهایش 
می آید،  تافته به تار و پوِد عشق و عالقه 
نویسندگان،  دلسوزی  و  مندی  دغدغه  و 
کارگردانان، بازیگران، عوامل فنی و صحنه 
ای و خیل مشتاقان و عالقه مندان و حامیان 
تماشای تئاتر است. هنرمند جماعت، طایفه 
در  و  نکته سنج  و...  ریزبین  و  ای حساس 
عین حال قانع و اندیشمند است، قطعاً الزم 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   ... مسئولین  است 

شرط جدید دریافت مسکن 
ملی؛ پولدار بودن! 

در نشست خبری معاون مسکن و ساختمان که 
18 آبان ماه برای تشریح طرح ملی مسکن برگزار 
شد، اعالم شد 3۰ درصد هزینه ساخت هنگام ثبت 
نام از متقاضیان دریافت خواهد شد؛ براین اساس 
در سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن، شرط توانایی 
تأمین هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی به 
شرایط سابق افزوده شده است.گفتنی است وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرد طرح ملی مسکن برای 
دهک های 3 تا ۷ در نظر گرفته شده و وظیفه 
خانه دار شدن دهک های 1 تا 3 جامعه بر عهده 
نهادهای توانمندساز و حمایتی مانند بهزیستی، 
کمیته امداد، تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بیناد 

مسکن و ... قرار دارد.

ربیعی: به زودی سهمیه بندی
 بنزین نهایی خواهد شد 

تسنیم  سوال  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
درخصوص تغییرات قیمت بنزین اظهار کرد: هفته 
آینده موضوع سهمیه بندی بنزین به جمع بندی 
نهایی خواهد رسید. مواردی که برای بنزین مطرح 
شده،درست نیست و  هنوز هیچ سناریویی قطعی 

نشده است.

حذف دالر ۴2۰۰ تومانی
 در بودجه ۹۹ 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
دالر ۴2۰۰  حذف  از  اسالمی  شورای  مجلس 
تومانی از بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: در بودجه 

سال آینده دالر دو نرخی نخواهیم داشت.

منتظر برگشت قیمت ارز باشید 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: براساس 
فاکتورهای اقتصادی اگر اتفاق خاصی نیفتد و 
موضوع خاصی پیش نیاید، مجددا شرایط در بازار 
ارز به حالت عادی برمی گردد؛ ضمن این که نوسان 
ارز تا 2، 3 درصد در همه شرایط وجود داشته و 

خیلی عدد بزرگی نیست.

فرصت دو ماهه به وکال 
برای نصب کارتخوان

ایسنا- مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت 
بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: همه 
اینکه  از  از جمله وکال فارغ  اقتصادی  فعاالن 
مقرر  موعدهای  در  باید  دارند،  درآمد  چقدر 
اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. همچنین 
وکال تا پایان دی ماه فرصت دارند در صندوق 

مکانیزه فروش ثبت نام کنند.

رانندگان بدون کارت سوخت بخوانند

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه تقریبا تمامی تقاضاهای کارت المثنی 
تاکنون صادر شده است، گفت: با این وجود ۶۰۰ 
هزار کارت از کارت هایی که اخیرا صادر شده در 
باجه های معطله پست مانده است. این بدان معنی 
است که پست دو بار برای تحویل کارت سوخت 
به آدرس داده شده مراجعه کرده، اما به دالیلی  

کارت به باجه پست برگردانده شده است.

وضع مردم خوب نیست اما
 این حرف ها به شما نیامده! 

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: یک 
عده که وضع شان خیلی خوب است و قلم و بلندگو 
دست شان است، هر گوشه تهران برای خودشان داد 
می زنند و می گویند وضع مردم خراب است. بله وضع 
مردم خوب نیست ولی این حرف ها به شما نیامده؛ 
می دانیم حقوق تان چقدر است، خانه هایتان کجاست و 
سوابق تان را بلدیم. شما نمی خواهد اینطور حرف بزنید.

رئیس جمهوردست در النه
 زنبور برده است 

 خباز ،درباره اهداف پخش شب نامه علیه رئیس جمهور
آقای  می رسد  نظر  به  کرد:  عنوان  مجلس  در 
سال هاست  که  انتظاری  اساس  بر  رئیس جمهور 
مردم از ایشان دارند، دست در النه زنبور برده است.

پورابراهیمی: روحانی تضمینی
 برای FATF نمی دهد 

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: ظریف و روحانی علنا اعالم کرده اند 
 FATF تضمینی نمی دهند که با پیوستن ایران به

مشکالت اقتصادی کشور برطرف  شود.

جوادی حصار: می خواهند پیش از 
انتخابات، دولت را زمین گیر کنند 

محمد صادق جوادی حصاردرباره فایده مطرح شدن 
مباحث کلی درباره فساد از زبان رئیس جمهور، گفت: 
تصور می کنم یکی از چیزهایی که آقای روحانی در 
ذهن دارد این است که جریان مقابل ایشان با استفاده 
از انتخاباب پیش رو در پی زمین گیر کردن دولت و 
فایده بردن از این زمین گیری در انتخابات مجلس و 

سپس انتخابات ریاست جمهوری است.

چرا این مسئله را به موضوع برادر 
رئیس جمهور ربط می دهند؟ 

سفر  در  روحانی  اظهارات  درخصوص  واعظی 
اینکه رئیس جمهور چیزی نگفتند  بیان  با  یزد 
که برخی ها اینگونه برآشفته شدند، گفت: منظور 
رئیس جمهور مبارزه با فساد در تمامی دستگاه ها 
بود نه فقط در دولت. می گویند صحبت رئیس 
جمهور برای انتخابات مجلس و برادر وی است 
اما اینها چه ربطی به مواضع رئیس جمهور دارد؟ 

اگر پسر خودتان هم بیکار بود می گفتید 
»وظیفه دولت ایجاد شغل نیست«؟

توکلی نماینده سابق مجلس با انتقاد از اظهارات 
رئیس جمهور که گفته بود “هرکس بیکار است 
خودش مقصر است” و “وظیفه دولت ایجاد شغل 
نیست” گفت: آیا اگر پسر آقای روحانی هم بیکار 
بود، ایشان نظرش در مورد افراد بیکار همین بود؟

انتقاد کرباسچی از عصبانیت روحانی

غالمحسین کرباسچی با انتقاد از سخنان روحانی 
در یزد که واکنش های متعددی داشت، گفت: 
محافل  در  که  نیست  رئیس جمهور  شأن  در 
پرونده های  از  مبهم  و  کلی  به صورت  عمومی، 
فساد سخن بگوید. از سوی دیگر در شرایط فعلی، 
موضع گیری ها و سخنان و رفتار مسئوالن قوای 
به  خاطر  آرامش  تزریق  در جهت  باید  مختلف 

مردم باشد.

فی
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   افزایش مشمولین دریافت حمایت های معیشتی به ۶۰ میلیون نفر

 علی ربیعی سخگوی دولت با بیان اینکه تعداد مشمولین دریافت حمایت های اجتماعی و معیشتی افزایش خواهد یافت، گفت :
 با درگاهی که وزارت رفاه مشخص خواهد کرد این درگاه در دو سازمان حمایتی ما مستقر خواهد شد. وی افزود: افراد جامانده 
نیز می توانند ثبت نام کنند که موجب می شود مشمولین دریافت حمایت های اجتماعی و معیشتی به ۶۰ میلیون نفر برسند.

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان خراسان جنوبی
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورت جلسه مورخ ۹۸/۷/۱۱ مجمع عمومی عادی و 
جلسه مورخ ۹۸/۷/۳۰ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره انجمن که از تاریخ ۹۸/۷/۱۱ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح 

ذیل می باشد:
۱- آقای رضا طاهریان  رئیس هیئت مدیره ۲- آقای سید مهدی پروانه جلیلي  نایب رئیس هیئت مدیره 
۳- آقای محمد علی غفاری  خزانه دار هیئت مدیره  ۴- آقای محمدرضا فرح نژاد دبیر هیئت مدیره 
۵- آقای محمدحسین طاهریان  عضو اصلی هیئت مدیره ۶-آقای مهدی بهترین  عضو اصلی هیئت 
مدیره ۷- خانم افسانه عابدینی  عضو اصلی هیئت مدیره ۸- آقای حمیدرضا بندگی  عضو علی البدل 
هیئت مدیره ۹- آقای محمدرضا فاطمی  عضو علی البدل هیئت مدیره ۱۰- خانم تکتم فرسادی  بازرس 

اصلی انجمن ۱۱- آقای سید جالل حسینی  بازرس علی البدل انجمن 
انجمن صنفی به شماره ۱۱۹ - ۳/2-۱2 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده 
و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار 

و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
غالمرضا اشرفی - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح 

ذیل: بخش ۱۱ قاینات  قطعه مفروزه اراضی فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی .۳۵۶2 فرعي احمد ساالری ثقوری ششدانگ قسمتی از یک باب 
منزل که برابر اعالم شهرداری مساحت ۵/۵۳ مترمربع آن از حد شمال در آینده در تعریض قرار خواهد گرفت واقع در انتهای شهرک فرمانداری 
- گلستان ۱2 در روز ۱۳۹۸/۹/۱۴ انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ 
مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.    
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۳       علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

جویندگـان کار دائــم
فروش دفتر خدمات بیمه و مالیات با درآمد عالی
 + ۴۰۰هزار توماندرآمد جانبی+ مجوز+ امکانات الزم

آدرس: بلوار مسافر              قیمت 2۰ میلیون تومان              ۰۹15۶11۴۳2۰- چمنی

آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس پالستیک نگین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۹۳۹۹ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )۶۵۶۶۱۳(

“مهرور”  الگوی مهرورزی

قدیمی  اعالمیه  عزیزم  دوست  وقتی 
مجلس ترحیم  مرحوم هوشنگ مهرور را 
برایم آورند و گذشت 1۰ سال از درگذشت 
ایشان را یادآور شد، دریغم آمد که مطلبی 
ننویسم و دهمین سالگرد درگذشت این 
را  جنوبی  خراسان  صدیق   خدمتگذار 
بی یاد او واگذارم. این دو بیت شعر بر 

باالی اعالمیه  نوشته بود:
 خوشا آنان که با عزت ز گیتی                  

بساط خویش برچیدند و رفتند
ز کاالهای این آشفته بازار                     

 محبت را پسندیدند و رفتند
با خواندن آن تصویری در ذهنم مجسم 

شد و زیر لب گفتم “هوشنگ خان”!
می  صدایشان  من  که  بود  نامی  این 
ولی  تکیده،  قامت  با  مردی  کردم. 
چابک و صورتی استخوانی که لبخندی 
محجوب داشت و چشمانی که مهربانی 
در آن موج می زد.یاد روزهایی افتادم که 
به دفتر کار پدرم می آمد و می نشست 
کرد.  می  صدا  جان  حسن  را  پدر  و 
از  شان  دوستی  های  سال  شمارش 
به  قدمتش  و  بود  گذشته  قرن  نیم 
سال های تحصیل در دبستان شوکتی 
با تسلطی  آنها  برمی گشت.گفتگوی 
که هر دو بر لهجه شیرین بیرجندی 
داشتند برایم شنیدنی بود و همواره از 
صمیمیت شان لذت می بردم. از هر 
بیرجندی  بیرجند،  به  سه جمله یکی 
ها و خراسان جنوبی مربوط می شد. 
از  خان  هوشنگ  وسیع  اطالعات 
خانواده های بیرجندی موجب حیرتم 
بود. همیشه به خود می گفتم چگونه 
این همه آدم را آن هم با این جزئیات 
هوشنگ  واقع  به  شناسد؟  می  دقیق 
خان بانک اطالعاتی زنده بیرجندی ها 

و پل ارتباطی آنها با انجمن بود.
در  اش  دائمی  حضور  و  عضویت 
هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم 
روابط  مسئول  که  او  سمت  و  تهران 
بود،  مردمی  های  وکمک  عمومی 
فرصت بی بدیلی به انجمن داد تا با 
بتواند گام های  او  بر اطالعات   تکیه 

جهت  در  صحیحی  و  خیراندیشانه 
اهداف مؤسسانش بردارد، اهدافی که 
مقیم  همشهریان  موثر  ارتباط  ایجاد 
پایتخت با منطقه برای  رفع محرومیت 
ها و توسعه همه جانبه  خراسان جنوبی 

در راس آن قرار داشت.
 اتحاد و همدلی سه یار دبستانی: حسن 
لطفی، محمدفاروق فرقانی و هوشنگ 
در  نیرومند  ای  محرکه  موتور  مهرور 
هیئت مدیره انجمن شکل داد که فارغ 
از هرتنگ نظری و اختالف می توانست 
هرآنچه الزمه تشکیل  وپیشبرد انجمنی 
مردم نهاد و خیریه است، فراهم آورد. 
از هیچ کوششی برای  هوشنگ خان 
کمک به انجمن و زادگاهش فروگذار 
نمی کرد. امری که پاسخگویی شبانه 
روزی اش به همشهریان از نمود هایش 
استان  تشکیل  با  دیگر  سوی  از  بود. 
خراسان جنوبی و تصمیم هیئت مدیره 
به از سرگیری انتشار فصلنامه داخلی 
انجمن با نام جدید پیام خراسان جنوبی 
ویراستاری مطالب را عهده دار شد و این 

همکاری تا پایان حیاتش ادامه یافت.
فهمیده بودم به ورزش دلبستگی دارد 
ولی این فقط به خاطر سابقه خانوادگی 
دلبستگی  نبود  ورزش  در  شان 
در  فهمیدم  بعدها  و  داشت  شخصی 
و شاید  است  بوده  فوتبالیست  جوانی 
و  عالقه  مورد  هم  دلیل  همین  به 
برگزاری  بود.  ورزشکاران  احترام  

خراسان  کشتی  قهرمانی  مسابقات 
در   1382 آذر  که  مهرور  محمد  جام 
بود  اقداماتی  از  شد  برگزار  بیرجند 
ناپذیر او جامه  که با تالش خستگی 
عمل پوشید. محبت و صفای حضور 

میهمان  منش  دو  با  خان  هوشنگ 
نوازی و دستگیری عجین بود و خانه 
اش به پناهگاه همشهریان و مسافران 
رسیده از خراسان جنوبی تبدیل شده 
بود. در آپارتمان استیجاری اش همیشه 
باز بود و همه می دانستند اهل تعارف 
خشک و خالی نیست. بارها می شد 
تعارف بی  را که روی پذیرش  کسی 
ریایش را نداشت با اصرار فراوان راضی 
می کرد و به منزل می برد. اگر از مال 
دنیا چیزی نداشت توجهی هم به آن 
فرزندانش  و  همسر  وفقط  نداشت 
قروت  دانست.  می  خود  سرمایه  را 
بود  اش  عالقه  بسیارمورد  بیرجندی 
و شاید همین عالقه مهارت عجیبی 
داده  غذای سنتی  این  تهیه  در  او  به 
همشهری  بار  یک  دارم  یاد  به  بود. 
از  و  دادگستری  وکیل  که  ارجمندی 
هستند  بیرجندیها  انجمن  موسسان 
دفتر کارشان را برای برگزاری جلسه 
ای در اختیار انجمن قرار دادند جمعی 
حضور  جلسه  آن  در  نفر    ۶۰ حدود 
داشتند و پذیرایی پایانی میهمانان  با 
قروت بیرجندی بر عهده هوشنگ خان 
همدلشان  و  همراه  همیشه  و همسر 
قرار داشت. این پذیرایی چنان مقبول 
نظر حاضران افتاد که تا مدت ها بعد 
از آن نقل مجالس شده بود و غایبان 
هنوز  بسیاری  انداخت.  حسرت  به  را 
تأسیس موسسه  دانند مأموریت  نمی 

آموزش عالی امیر شوکت الملک  که 
بعدها دانشگاه بیرجند نام گرفت توسط 
دو بازوی توانایی که با تدبیر پروفسور 
گنجی برای این کار در تهران برگزیده 
شده و با ایشان به بیرجند رفتند رنگ 

تحقق یافت. هوشنگ مهرور مدیریت 
اجرایی و مرحوم ابراهیم صفوی ادیب 
و شاعر شهیر بیرجند مدیریت مالی را 
توانا  بازوی  دو  آن  و  گرفتند  برعهده 
که  جفایی  بعدها  که  افسوس  شدند. 
بر پروفسورگنجی در برکناری از سمت 
ریاست دانشگاه بیرجند رفت بر او نیز 
شد و دیگر نتوانست به خدماتش در 
جایی  در  حتی  و  دهد  ادامه  دانشگاه 

دیگر به استخدام درآید.
و مرحوم صفوی مجالی  او  دریغ که 
برهه  دراین  شان  نقش  از  تا  نیافتند 
در  عالی  آموزش  تاریخ  از  حساس 
و  بگویند  سخنی  جنوبی  خراسان 
و  مکتوب  جایی  در  را  شان  خدمات 
با هوشنگ  کنند. همنشینی  مضبوط 
خان همیشه لذت بخش بود وکالمش 
آمیخته با لغات اصیل گویش بیرجند 
و امثال و اصطالحات خاص آن بود. 
محمودی  دکتر  با  مداوم  مصاحبت 
وگفتگو  بحث  جلسات  که  بختیاری 
به  برایش  را  ایران  فرهنگ  حول 
می  بزرگی  غنیمت  داشت،  ارمغان 
دانست و برآگاهی و دلباختگی اش به 
ادب فارسی می افزود. آری هوشنگ 
مهرور انسانی شریف، فروتن و دلباخته 
فرهنگ ایرانی و موطنش بیرجند بود و 
تا واپسین دقایق عمر دمی از اندیشه 
که  مردمانی  و  زادگاهش  به  خدمت 

نجیب شان می خواند، غافل نماند.
 در پایان باید گفت که پس از درگذشت 
زودهنگام و ناباورانه اش در هفتم مهر 
با همت  او  کتابخانه شخصی   1388
همسرمهربانش به کتابخانه مشارکتی 
دکترمحمود رفیعی در بیرجند اهدا شد.     
 روحش شاد و یادش جاوید و راهش 

پررهرو  باد      
پرهام لطفی  

اهدائی زورخانه امیر عرب: به آقایان حسن لطفی 
رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن هوشنگ 
مهرور عضو هیئت مدیره و رئیس روابط عمومی 
به منظور  تهران،  بیرجندیهای مقیم  انجمن 
تجلیل از نقش انجمن در گسترش ورزش و 
آزادو  برگزاری مسابقات کشتی  در  مشارکت 
فرنگی قهرمانی استان خراسان )جام محمد 

مهرور( بیرجند آذر ماه 82

عکس اول:  از راست: هوشنگ مهرور، حسن لطفی، پرهام لطفی / عکس دوم: یاد بود مسابقات 
کشتی، جام محمد مهرور- بیرجند آذر 82

)ادامه سرمقاله( و مدیران به ویژه در شورای فرهنگ 

راستای  در  و سایر دستگاه ها،  استان  عمومی 
حفظ این سرمایه های بزرگ، تدبیر و اندیشه و 
همت بیشتری کنند. ۴ -  نمی دانم در مراسم 
اختتامیه جشنواره،  سخنران چه کسی خواهد 
بود، اما دوست دارم به جای آن سخنران عزیز 
که احتماالً این صحبت ها یادش خواهد رفت، 
نکته پایانی را خطاب به هنرمندان تئاتری استان 
اینگونه اشاره کنم که  همه شما سهم بسیار زیادی 
در توسعه استان و سهمی بیشتر از آن در آینده 
سازی فکری و فرهنگی خراسان جنوبی دارید. می 
دانم بی توجهی ها، انگ زدن ها، تهمت ها، بی 
تفاوتی های عمدی، ترس ایجاد کردن ها و نشر 
دادن توهم توطئه به ویژه در حوزه های اجتماعی 
و فرهنگی در خصوص شما، بسیار فراوان است، 
اما در شعار، همه تا کمر برای شما خم و تا آستانه 
درب موفقیت ها، همراه و همگام تان هستند. لطفا 
نه ناامید شوید، نه رسالت پیامبرگونه تان که انتقال 
مفاهیم انسانی و ارزشی و محبت آفرین است را 
فراموش کنید و نه اسیر سیاست ها، دسیسه ها و 
عوام فریبی های زودگذر باشید. زحمات و تالش 
های شما در عین گمنامی، حداقل از سوی رسانه 
ها و خیل مشتاقان تئاتر که از قضا جمعیت تأثیرگذار 
بر آینده استان هستند، قطعاً دیده خواهد شد.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3831 ارسال فرمایید(
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همایش ملی اندیشه های فلسفی عالمه طباطبایی در بیرجند 

صداوسیما- همایش ملی اندیشه های فلسفی و کالمی عالمه طباطبایی 29 آبان در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. دبیر برگزاری این همایش هدف از برگزاری 
این همایش را تبیین اندیشه های فلسفی، کالمی، فقهی و تفسیر آثار عالمه طباطبایی اعالم کردو افزود: 200 نفر از سراسر کشور به این همایش یک روزه 
دعوت شدند. مزگی نژاد گفت: 85 مقاله به دبیرخانه همایش ملی اندیشه های فلسفی عالمه طباطبایی ارسال شد که 15 مقاله برتر در این همایش ارائه می شود.

 هر روزیک کشته در استان 
براثر تصادفات

مهدی آبادی-  216 نفر فوتی در استانی 
که زیر یک میلیون جمعیت دارد، آمار 
نفر در  وحشتناکی است. هر روز یک 
استان در اثر تصادفات رانندگی جانش را 
از دست می دهد و از ابتدای امسال نیز 
چهار هزار و 242 نفر در تصادفات استان 
مجروح شدند که  آمار 18 نفر در روز را 
نشان می دهد. تصادفات رانندگی اکنون  
به معضل اجتماعی در استان تبدیل شده 
است که جان تعداد زیادی از شهروندان 
زیادی  مادی  های  هزینه  و  گرفته  را 
بر استان تحمیل کرده است. نگرانی، 
تحلیل تصادفات، اختصاص اعتبار، ابراز 
ناخرسندی، وعده و قول و... هیچکدام 
نشده   روند  این  باعث کاهش  تنها  نه 
بلکه  تصادفات با سرعت باالیی افزایش 
لنگد!  داشته است. یک جای کار می 
اگر نگاه مقایسه ای با استان همجوار 
باشیم  داشته  رضوی  خراسان  یعنی 
متوجه خواهیم شد که  در 6 ماه نخست 
امسال  675 نفر در تصادفات رانندگی در 
این استان فوت کردند که این آمار در 
خراسان جنوبی 185 نفر می باشد. حال 
آنکه جمعیت خراسان رضوی نزدیک به 
7 میلیون نفر و جمعیت خراسان جنوبی 
زیر یک میلیون نفر است. بنابراین با یک 
حساب و کتاب ساده این نکته مشخص 
خواهد شد که تعداد تصادفات در استان 
) نسبت به جمعیت( از خراسان رضوی  
مقایسه  با  است.  بیشتر  دوبرابر  حدود 
تصادفات بر حسب جمعیت از چند برابر 
بودن تصادفات در استان حکایت دارد. 
راننده، جاده و خودرو سه ضلع تصادفات 
را تشکیل می دهد اما همواره سعی شده 
تقصیر را به گردن راننده انداخته شود و از 
سایر اضالع کمتر حرفی به میان می آید.

بدون شک وقتی صحبت از تصادفات  
می شود ناخودآگاه ذهن ها به سمت 
راننده خودرو یا عامل انسانی می رود در 

حالی که ... )ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

چند نفر از جوانان بیرجندی که تمایل 
جا  به  خودشان  برای  خیری  کار  دارند 
یا  به تشکیل یک گروه  اقدام  بگذارند 
سازمان مردم نهاد بکنند که جلوی این 
نقشه کشی ها افتضاح شهری را بگیرند.
یک  شود  نمی  حتی  که  هایی  کوچه 
 ماشین در آن پارک شود چون راه بند 
می آید  و خیابان هایی که اگر ماشینی 
پارک باشد دو ماشین دیگر نمی توانند 
از کنار هم رد شوند. مثالها فراوان است 
نمونه های جدیدش کوچه ها و خیابانهای 

متنهی به خیابان اردیبهشت هست.
910...673

با عرض سالم و خداقوت خدمت استاندار 
تابستان گذشت شرکت  مردمی عزیز، 
نفت نگفت مردم باید کارت الکترونیکی 
بگیرند االن که هوا خیلی سرد است و 
مردم بی نفت باید با مشکالت فراوان و 
مدارک عجیب نظیر کپی کارت بانکی، 
سیم کارت تلفن همراه به نام شخص و... 
باید روستاییان عزیز که خیلی از آنها مسن 
هم هستند اقدام کنند آیا کسی نیست به 
داد این مردم برسد؟ یک سری به پست 

بزنید از درد دل مردم آگاه شوید.
938...426
ساعت 12:30 ظهر روز یکشنبه برای 
زیارت اهل قبور به قبرستان رفتم که 
حضور یکی از ماموران نیروی انتظامی 
که پیاده در حال رصد محل بود برای 
یک خانم تنها در اون خلوت نگران کننده 

قبرستان قدیم،  واقعا دلگرم کننده بود. 
939...0216
جای تقدیر دارد از پزشکانی مثل آقای 
دکتر قائمی که بی توجه به موانعی که 
معموال بر سر کارهای جدید وجود دارد 
پس از کسب مهارت و علم دست به 

انجام اعمال جراحی نو و جدید می زنند
910...724

در راستای مرقومه شهروند گرامی که 
خیابان  های  نرده  حذف  خصوص  در 
جمهوری فرمودند، این کار مدتی اشتغال 
تولید کرد. االن هم برنامه اشتغال ادامه 
رو  برقی  های  پله  که  روزی  اگر  دارد 
نصب کردند، بعد حذف کردند مدعی 
العموم وارد ماجرا می شد این خدمات 
دستگاه  شد  نمی  اجرا  درآوردی  من 
نظارت و کارشناسی بعضی دستگاه ها 
ضعیف است خدایا خودت  درست کن. 
915...011

از سر مقاله “در حلقه رندان” و “ اطالع 
رسانی قجری” بسیار لذت بردم ای کاش 
حاکم حکومت جامعه را از پایین به باال 

میدیدن نه از باال به پایین ؟
915...483

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

به استحضار می رساند با توجه به برنامه 
ریزی صورت گرفته،  عالوه بر اجرای 
نواحی  انشعابات فاضالب در  و  شبکه 
یک  حاضر  حال  مهرشهر،  در  غربی 
پیمانکار در محدوده خیابان سلمان،   ابن 
سینا، امیرکبیر و امام علی )ع( مستقر 
بوده و محدوده های درخواستی خارج 
از محدوده پیمانکار فوق الذکر می باشد 
لذا در صورت تداوم اعتبارات مسکن مهر 
انتصاب پیمانکار  با  در سال های آتی 
جدید، اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
دستور در  نیز  مذکور  های  محدوده 

 کار این شرکت قرار خواهد گرفت.

پاسخ مسئوالن

...ادامه خبر ویژه(
اگر ایمنی جاده و خودرو در وضع استاندارد 
باشد، عامل انسانی نخستین دلیل مرگ و 
میر جاده ای نخواهد بود. اکنون  سواالت 
بسیاری در ذهن افکار عمومی پدید آمده 
است. مسئوالن مربوطه چه تصمیمی 
برای کاهش این روند افزایشی تصادفات 
داشته اند؟ عملکرد چند ماه مسئوالن 
راهنمایی و رانندگی و سازمان راهداری  در 
این باره چه بوده است؟ اگر عامل انسانی 
چرا  است،  تصادفات  علت  ترین  مهم 
امسال فقط تصادفات رانندگی با افزایش 
بیش از 50 درصد روبه رو شده است؟ 
امروز تعداد تصادفات استان رو به افزایش 
است و در نتیجه خسارت های ملی ناشی 
از آن ها که به خانواده ها و دولت تحمیل 
می شود بسیار باال بوده است. بنابراین 
ضرورت دارد برای جلوگیری از خسارت 
تصادفات رانندگی و کاهش آن راهکار

 های موثر تری به اجرا گذاشته شود.

سالم ضمن تشکر از مسئوالن محترم 
شهردار  آقای  که  خواندم  درخبرها 
گردهمایی برگزار کرده اند، سازمان  اوقاف 
همایش برگزار کرده و قرار است برنامه 
های دیگری هم برگزار شود لطفا آقای 
استاندار یک قانونی  بگذارند بعد از برگزاری 
همایش ها حداقل یک یا دو تا از فواید آن 
را که حاصل شده اعالم نمایند باور کنید 
حیف و میل اموال مردم به عنوان حق 
الناس در قالب همایش های بی اثر کار 
ناپسندی است که متاسفانه رواج پیدا کرده 
است هنوز یادمان نرفته در زمان ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد همایش ملی 
نماز در استان برگزار شد و در وقت نماز و 
در زمان اذان در حال برگزاری همایش و 
نمایشگاه بودند !که به کلی فلسفه همایش 
را هم زیر سوال برد لطفا آقایان بیایند 
 پاسخ دهند همایش ها چه منافعی دارد ؟ 
یا استاندار قبلی پرواز توسعه راه انداختند و 
کلی خرج گردن استان گذاشتند که قرار 
است همایش سرمایه گذاری برگزار شود 
حداقل یک پروژه که خروجی آن باشد 
را نام ببرید که دلمان خنک شود هزینه 
های باالی آن حیف و میل نشده است.  
همین چند وقت پیش یادواره شهدا برگزار 
گردید و جمعی از خانواده شهدا دلخور از 
حتی نبردن نام شهیدشان بودند اگر برای 
شهدا برگزار نکرده اید پس این همایش 
آقایان  چیست؟  برای  ها  یادواره  و  ها 
مسئول شاید مردم و نگاهشان متاسفانه 
برای شما پشیزی ارزش نداشته باشد اما 
تا به حال به این فکر کرده اید فردای 
قیامت برای این اقدامات خود چه پاسخی 
دارید؟  اگر شهیدی جلوی شما را گرفت 
و از شما پرسید که این یادواره برای من 
بود یا برای...؟ اگر پیامبر در آن دنیا از شما 
پرسید که منابع و اموالی که باید برای 
ترویج  این سنت حسنه خرج می کردید را 
برای همایش ها به چه هدفی هزینه کرده 
ایدچه می گویید؟ اگر روزی شهروندان 
بپرسند خروجی جلسه های گردهمایی 
شما چیست از چه نام خواهید برد ؟ بیایید 
باور کنیم آخرت و یوم الحسابی هم هست 
هر چه که در این دنیا بتوانید از مجرای 
عمل  هم  ای  سلیقه  گاه  که   نظارتی 
می کند رد شوید جواب خدا را چه خواهید 
داد؟ آقایان مسئوالن عالی و نمایندگان 
محترم  شما هم در خصوص کارگزاران تان 
پاسخگو خواهید بود فراموش تان نشود !
ارسالی به تلگرام آوا

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

مناقشه بر سر نگهداری راه ها
موضوع  که  حالی  در  محمودآبادی- 
مهم  و  حساس  بسیار  ها  راه  نگهداری 
است،بسیاری از پیمانکاران ابنیه راه استان بنا 
به دالیلی که در ادامه می خوانید در پروژه 
های ساخت و نگهداری راه ها حضور ندارند.

بخش اول سواالت شهروندان از مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را 
در شماره ی قبل خواندید. آنچه در ادامه 
می خوانید بخش دوم پاسخ به سواالتی 
است که شهروندان از سراسر استان به دفتر 

روزنامه ارسال کرده بودند.
در بسیاری از درخواست ها و سواالت هم 
داشتیم.  را  پل  به  آبنما  تبدیل  ها  استانی 
شهامت در پاسخ به این پرسش که بعد از 
کوشک آبنما نیاز به احداث پل دارد و در 
بسیاری از پیچ ها تعریض انجام اما بدون 
آسفالت رها شده گفت: تبدیل آبنما به پل 
در برنامه کاری و جزو اولویت های این اداره 
کل است. که در صورت تخصیص اعتبار 
الزم  برنامه ریزی در خصوص احداث پل 
صورت خواهد گرفت. عالوه بر این تعریض 
پیچ ها با هدف اصالح میدان دید و حذف 
نقاط حادثه خیز و حذف مانع دید صورت 
گرفته، درحالیکه عرض جاده در تمام سطوح 
ثابت و یکنواخت است و امکان هیچگونه 

تغییراتی در عرض آسفالت نمی باشد.

استفاده از پیمانکاران 
غیر بومی،مطالبات آنها

سوالی با این مضمون که با وجود رشد بیکاری 
چرا در استان از پیمانکاران غیر بومی استفاده 
می شود مدیرکل اینگونه پاسخ داد: اکثر پروژه 
های مهم سازمان در اختیار پیمانکاران بومی 
بوده و در صورت نداشتن ظرفیت مالی یا عدم 
مراجعه و شرکت در مناقصه از سایر ظرفیت 
است  ذکر  به  الزم  شود.  می  استفاده  ها 
متاسفانه پیمانکاران بومی استان از طرح های 
 حوزه تعمیرات ابنیه فنی و تابلو عالئم استقبال 
نمی کنند. وی درباره تخصیص قیر 98 اعالم 
کرد: سهمیه مرحله اول تیر اعالم شد که 
براساس نیاز و اولویت اجرا مراحل تخصیص 

آن در حال انجام است.
نیمه  روستایی  راه  پروژه های  بیشتر  چرا 
تعطیل است؟ شهامت به این سوال این طور 
پاسخ داد: احداث محورهای روستای تاکنون 
به عهده اداره کل راه و شهرسازی بوده که 
اخیرا مقام عالی وزارت این امر را به ادارات 
راهداری سراسر کشور تفویض کرده است 
که در قالب طرح” ابار” احداث و تکمیل 

شروع  روستایی  های  محور  از  قسمتی 
شده است. وی درباره ی افزایش مطالبات 
پیمانکاران نیز گفت: مطالبات  مرحله ای 
سایر  تخصیص  محض  وبه  شده  انجام 

مطالبات انجام می شود.
آسفالت حفاظتی دور ریز سرمایه نیست، 

این پاسخ شهامت به سوالی بود که هزینه 
های آسفالت حفاظتی را دور ریز سرمایه 
های  آسفالت  وی  گفته  بود.به  برشمرده 
بین  و  موجود  استانداردهای  با  حفاظتی 
المللی مطابقت داشته و جزو روش های 
مهم نگهداری و حفاظت از راه محسوب 
و  پیشگیرانه  نگهداری  در  که  شود  می 
معمول  رسم  جزئی  خرابی  از  جلوگیری 
است و در جهت افزایش عمر بهره برداری 
از روسازی و محافظت سطح روسازی از 
شرایط جوی و نمره استفاده می شود. وی 
 درباره تعریض یا باند دوم محور سربیشه  -

درح و مرز ماهیرود گفت:  در سالیان گذشته 
10 کیلومتر از محور مذکور توسط اداره کل 
راه و شهرسازی تعریض و آسفالت شده که 
تعریض و بهسازی ادامه مسیر به عهده اداره 
کل راه و شهرسازی است. شهامت درباره 
رفع نقاط حادثه خیز جاده مود به مزار کاهی 
و چنشت توضیح داد: با توجه به بررسی ها 
و شناسایی به عمل امده ،بهسازی محور 
نیاز به تعریض و شانه سازی ،تراشه برداری 
و بازگشایی میدان دید دارد که جزو اولویت 

های این اداره  کل است.

آبگرفتگی زیرگذر مود

مدیرکل راه داری و حمل و نقل در پاسخ به 
اینکه آیا امسال مشکل آبگرفتگی زیرگذر 
گفت:  طور  این  شود  می  رفع  مود  شهر 
همزمان با تعریض پل و بازگشایی محور 

به منظور اجرای باند دوم توسط اداره کل 
مشکل  حل  به  نسبت  شهرسازی  و  راه 
آب گرفتگی توسط ان اداره کل اقدامات 
مقتضی به عمل خواهد آمد. “ جاده ی حد 
فاصل سه راهی راهداران تا خور که شاهراه 
اصلی به تهران است در شان استان نیست” 
شهامت در پاسخ به این توصیف تصریح 
کرد: محور مذکور بطول 155کیلومتر است 
که در سال جاری و سالیان گذشته حدود 
45درصد از سطح رویه لکه گیری و روکش 
جزء  ادامه  روکش  که  شده  گرم  آسفالت 
اولویتهای این اداره کل بوده و در صورت 
تامین و تخصیص اعتبار الزم برنامه ریزی 

الزم صورت خواهد گرفت.
پرسشی  از شهروندان طبس  دیگر  یکی 
نیاز  که  آهن  راه  بلوار  ورودی  ی  درباره 
به زیر گذر دارد مطرح کرده بود مدیرکل 
دراین باره افزود: زیرگذر مذکور جزء برنامه 
اداره کل راه و شهرسازی است که مطالعات 
باکسهای  از  ،تعدادی   شده  انجام  طرح 
ی  درباره  وی  است.  شده  حمل  مذکور 
احداث راه روستایی طبس به دستگردان 
جزء  کرد:  اضافه  جمز  به  فرعی  جاده  و 

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  اولویتهای 
جاده ای طبس بوده که در صورت تامین 
اعتبار توسط شورای برنامه ریزی شهرستان 
طبس، اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.

محور طبس- بشرویه   

نیز  طبس-بشرویه  محور  ی  درباره  وی 
اعالم کرد: متقاضی احداث مجتمع خدمات 
رفاهی مراجعه و پیگیر موافقت نامه اصولی 
است به محض اخذ موافقت نامه اصولی کار 
عملیات احداث مجتمع در محل ده محمد 
آغاز خواهد شد. شهامت همچنین افزود: 
بهسازی آسفالت محور طبس-بشرویه جزء 
اولویتهای این اداره کل بود،در سال گذشته 
4 کیلومتر از محور مذکور روکش شده و 
در سال جاری پیمانکار اجرای لکه گیری 
و روکش محور مذکور انتخاب شده است و 
روکش قسمتی دیگر از محور فوق الذکر در 

حد تخصیص اعتبار انجام خواهد شد. 

جاده ی  اسفهرود

جاده ی اسفهرود یکی دیگر از سواالتی بود 
که درباره مرگ یکی از همشهریانمان نیز 
درآن خبرهای دلخراشی داشتیم وی درباره 
تعریض و درخواست مردم درباره این جاده 
گفت: محور اسفهرود تا بعد از روستای مرک 
است،تقاطع  شده  سازی  شانه  و  تعریض 
شهرک فرهیختگان ایمن سازی و حداقل 

عالئم مورد نیاز نصب شده است.
شهامت درباره انتهای بلوار شهیدآوینی تا 
میدان راه و ترابری و جاده ی پشت صدا 
و سیما نیز توضیح داد: اراضی انتهای بلوار 
شهید آوینی و پشت صدا و سیما مالکیت 
با  دارد  تملک  به  نیاز  که  دارد  شخصی 

شهری  خدمات  حوزه  در  اینکه  به  توجه 
بوده پیگیریهای الزم در خصوص تحویل 
به شهرداری بیرجند در دست اقدام است.
وی درباره ی نقاط حادثه خیز مسیر فردوس 
باغستان  در محل  گفت:  باغستان  محور 
در  شده.  نصب  سرعت  کنترل  دوربین 
سایر محل های که نیازمند دوربین کنترل 
سرعت است در صورت تامین و ابالغ اعتبار 

برنامه ریزی الزم  انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد:  این اداره کل برای روکش 
آسفالت محور اسالمیه فردوس نسبت به 
انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام و کار اجراء از 
مدت ها  قبل شروع شده و 5 کیلومتر از 
محور مذکور روکش شده مابقی جزء تعهدات 
پیمانکار بوده و به زودی ادامه عملیات اجرایی 
شروع خواهد شد. وی درخصوص محور آفریز 
به موسویه اعالم کرد:  با توجه به ابنکه محور 
مذکور دسترسی خاکی است براساس برنامه 
زمانبندی هر 3 ماه یکبار تسطیع و تیغ زنی 
می شود و در صورتی که دارای کد طرح باشد 
در آینده از طریق معاونت فنی پیگیری های 
الزم جهت احداث و آسفالت محور مذکور 

صورت خواهد گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر آرای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۰ و ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۱ و ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۳ کالسه شماره 

های ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۴ و ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۵ و ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قطعه مفروزه مزرعه اراضی قدی پالک ۱۵۸۷ - اصلی  خانم نازیال قلی زاده آبیز 
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۴۱۵6۰ و شماره ملی ۰۸۸۴۱۵6۰ قاین بالمناصفه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت ۱۷۲/۷6 متر مربع در قسمتی از پالک ۹۸ فرعی از ۱۵۸۷ - اصلی واقع در خیابان جانبازان ۲۴ خریداری شده )مع الواسطه( از 
حاج مال جعفر فاقدی مالک رسمی پالک و به صورت سه دانگ مشاع در تصرف دارد. آقاي علیرضا اصغر پور فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
۴۰6 و شماره ملی ۰۸۸۹۰۴۹۸۲۳ قاین بالمناصفه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۷۲/۷6 مترمربع در قسمتی 
از پالک ۹۸ فرعی از ۱۵۸۷ - اصلی واقع در خیابان جانبازان ۲۴ خریداری شده )مع الواسطه( از حاج مال جعفر فاقدی مالک رسمی پالک و 
به صورت سه دانگ مشاع در تصرف دارد. قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی آقای مجید شخمگر فرزند محمد حسین 
 به شماره شناسنامه 6۳۳ و شماره ملی ۰۸۸۹۰6۷66۱ قاین در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان قدیمی به مساحت ۵۲۹/6۰ 
مترمربع در قسمتی از پالک ۵۱ فرعی از ۱۵۸۹ - اصلی واقع در بیست متری فرخ آباد - روبروی فرخ آباد ۱۰ خریداری شده )مع الواسطه( 

از حاجی سید محمد عربی وکیل رسمی آقا سید غالمرضا واعظی مالک قسمت مجهول پالک فوق و در تصرف دارد.
بدیهی است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۸/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۹/۹    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اطالعیه
مجتمع مذهبی فرهنگی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( طبق سنوات گذشته 

جلسه جشن و مولودخوانی برگزار می نماید.
میالد با سعادت پیامبرعظیم الشأن اسالم حضرت محمدرسول 

ا... )ص( و امام جعفر صادق )ع( بر همگان مبارک باد.
سخنران: حضرت حجت االسالم مرتضی امین نیا

از خطبای مشهد مقدس
زمان : امشب بعداز نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی

میالد با سعادت پیامبرعظیم الشأن اسالم 
حضرت محمدرسول ا...)ص( و امام جعفر صادق )ع(

 بر همگان مبارک باد
مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

طبق سنوات گذشته جلسه جشن و مولودخوانی
 برگزار می نماید.

سخنران: حضرت حجت االسالم مرتضی امین نیا
از خطبای مشهد مقدس

زمان : امشب بعداز نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی 

 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 



موفقیت و انرژی

والدت امام صادق )ع(

باورها، واقعیت را می سازند!

هر چيزی را که عميقا باور داشته باشيد برای  تان 
به واقعيت تبدیل می شود. شما آنچه را که می بينيد 
باور نمی کنيد، بلکه آن چيزی را می بينيد که قبال به 
عنوان یک باور انتخاب کرده اید! پس باید باورهای 
محدودکننده ای را که مانع موفقيت شما هستند 
را شناسایی کرده و آن ها را از بين ببرید. وقتی 
کسی مرا ناراحت می کند یا به چالش می کشد 
از خود می پرسم این فرستاده شده تا چه درس 
مهمی را به من یاد بدهد؟ در این لحظه فاقد کدام 
ویژگی شخصيتی و روانی هستم که باعث شده 
متحمل درد و رنج شوم؟ انسانهای کند ذهن و کم 
هوش به شما صبر و بردباری مياموزند انسانهای 
عصبانی ، آرامش و خونسردی را مياموزند انسانهای 
تحقيرگر ، عزت،نفس و احترام  را به شما مياموزند 
انسانهای بی احساس ، عشق بی قيد و شرط را 
مياموزندانسانهای لجباز، انعطاف را به شما مياموزند.

17 ربیع االول خجسته زاد روز 
 امام جعفر صادق )ع(

امام جعفر صادق )ع( هفدهم ربيع  االّول سال 
83 قمری دیده به جهان گشود و عالم انسانی 
را با انوار طّيبه خویش تابناک نمود. پدرش امام 
محمد باقر )ع( وی را به نام عموی نياکانش 
جعفر طّيار )ع(، “جعفر” نام نهاد. حضرت جعفر 
بن محمد)ع( دارای یک کنيه معروف به نام 
“ابوعبدا...” و دو کنيه غير معروف به نام های 
“ ابواسماعيل” و “ ابوموسی” بود. هم چنين، 
آن ها  معروف ترین  که  بود  چند  القابی  دارای 

صادق، صابر، طاهر و فاضل است.
شيعيان و محّبان اهل بيت )ع( وی را به “ 
صادق آل محمد )ص( “ مي  شناسند. زیرا آن 
درست،  و  راست  جز  سخنی  هرگز  حضرت، 
)ع(  باقر  محمد  امام  ارجمندش  پدر  نفرمود. 
است که نََسب وی با دو واسطه به امير مؤمنان 
حضرت علی )ع( و با سه واسطه به پيامبر اکرم 
)ص( منتهی مي  گردد. مادر گرامی امام جعفر 
اُّم فروه” از  صادق )ع(، فاطمه، معروف به “ 
زنان نيکو سرشت، نيکوکار و نيکو رفتار عصر 
خویش بود. این بانوی باتقوا و متّدین، از جهت 
خود  روزگار  زنان  سرآمد  منقبت،  و  فضيلت 
)ع( در شأن  امام صادق  و  آمد  به شمار مي  
و مقام وی فرمود: مادرم از زنانی بود که ایمان 
داشت، تقوا پيشه کرد و نيکوکاری مي  نمود و 
خدا، نيکوکاران را دوست دارد. آن حضرت با 
تشکيل حوزه علميه و تعليم شاگردانی چون 
هشام، زراره و محمد بن مسلم، تحول شگرفی 

در جهان اسالم و مذهب شيعه پدید آورد.

مصرف گیاه فلوس از ابتال
 به سنگ کلیه جلوگیری می کند

فلوس برای کليه ها مفيد  است به ویژه آنهایی که 
کليه سنگ ساز دارند درصورت مصرف  آن  به 
سنگ کليه  مبتال نمی شوند.  فلوس را می توان 

به شکل ضماد  روی مفاصل دردناک قرار داده تا 
درد مفاصل و نقرس آرام گردد. فلوس موجب باز 
شدن و نرم شدن ریه می شود و از ورم آن کم می 
نماید. برای درمان دیفتيری، فلوس را با آب گشنيز 
مخلوط نموده و به بيمار داده تا غرغره نماید. فلوس 

نرم کننده سينه نيز می باشد.

بادرنجبویه برای خواب
 و رفع اضطراب مفید است

طعم  برای  بادرنجبویه  از  برندها  از  بسياری 
اما  می کنند،  استفاده  شان  محصول  بهتر 
اضطراب  رفع  موجب  می تواند  آن  دمنوش 

دمنوش  باشد.  مفيد  خواب  برای  و  شده 
بادرنجبویه به عنوان دمنوش گياهی خواب 
آور در انسان می تواند سبب افزایش حافظه 
و آرامش شده و بهبود خلق و خو را نيز به 

همراه داشته باشد.

فواید آلوئه ورا 
برای مو

از راه های کنترل و درمان کم پشتی موی سر 
از  مردم  از  بسياری  است.  ورا  آلوئه  از  استفاده 
محصوالت گوناگون حاوی آلوئه ورا برای ضخيم 

شدن مو و سالمت آن استفاده می کنند که یکی از 
روش ها استفاده از ژل آلوئه ورا می باشد. آلوئه ورا 
حاوی آنزیم هایی است که عامل محرکی برای 
توليد و رشد موهای جدید هستند، عملکرد آن به 
گونه ای است که سرعت جریان گردش خون را 

افزایش می دهد. 

ریشه نیلوفر آبی برای تحریک
 گردش خون مفید و موثر است

ریشه نيلوفر آبی می تواند راهی عالی برای تحریک 
گردش خون برای افزایش اکسيژن زایی اندام ها و 
افزایش عملکرد و سطح انرژی باشد. محتوای آهن 

و مس در ریشه های نيلوفر آبی قابل توجه است 
و آنها هر دو بخش جدایی ناپذیر از توليد گلبول 
قرمز هستند که  کمک به کاهش احتمال ابتال به 
عالئم بی حسی و افزایش قدرت و جریان خون 
می نماید. برای کنترل تحریک پذیری، سردرد و 

سطوح استرس مفيد است. 

روغن پرتقال برای
 کاهش استرس و اضطراب

رایحه اسانس پوست پرتقال خاصيت آرام بخشی 
دارد و می تواند به عنوان درمان طبيعی برای 
کاهس استرس و اضطراب استفاده شود. از این 

روغن گياهی از قرن ها پيش برای کاهش عالئم 
افسردگی استفاده می شده است. اسانس پوست 
پرتقال اضطراب را کاهش داده و در عرض 5 
دقيقه می تواند باعث تغيير حاالت روحی و آرامش 
اعصاب شود.توصيه می شود  اسانس را در محيط 

خانه پخش کنيد. 

هنگامی که در زمستان سرد به سر می برید با استفاده از این دمنوش ترکيبی خوشمزه می توانيد اوقات تان 
را لذت بخش تر کنيد. ترکيبات: آب پرتقال تازه، آب ليموی تازه، سوسن تایلندی، چوب دارچين کوچک 

برای هر فنجان، چای مورد عالقه و عسل.
 طرز تهيه: آب را به حالت جوش مالیم در آورده و مواد تشکيل دهنده )به جز چوب دارچين( را به صافی 
اضافه کنيد. آن را برای 10 دقيقه رها کنيد تا به بهترین حالت خود برسد. چای سبز را بریزید و چوب 

دارچين و ليمو را به عنوان چاشنی اضافه کنيد. شيرینی با عسل به اندازه دلخواه است. 
خواص: این دمنوش سيستم ایمنی را تقویت کرده و بدن را از ابتال به بيماری های ویروسی محافظت 

می کند، همچنين این دمنوش یک نوشيدنی نشاط آور برای شماست.

تحقيقات جدید در مورد اسيدهای چرب موجود در ماهی ها )به خصوص ماهی های دریاهای آزاد( نشان داده 
که این اسيدهای چرب نقش بسيار مؤثری در کند کردن فرآیند پيری دارند. در ضمن، ویتامين E و عنصر 
روی موجود در ماهی برای سالمت و لطافت پوست مؤثر می باشند. اسيدهای چرب ضروری )امگا 3 و امگا 
6( موجود در روغن ماهی از جمله مواد مغذی هستند که نقش مؤثری در سالمت پوست و شادابی مو دارند. 
بر اساس نظر محققان استراليایی، امگا 3 موجود در روغن ماهی به حفظ رطوبت در سلول های پوستی کمک 
می کند و باعث توليد ماده مفيد “کالژن” در پوست و برطرف کردن لکه های پوستی می شود. به عالوه این 
که مصرف مداوم روغن ماهی در بهبود بافت ناخن ها تأثير می گذارد و باعث تقویت ترکيبات موجود در ناخن 

و حفظ سالمت آن می شود. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی   

نقش ماهی در زیبایی ، سالمت و کند کردن فرآیند پیریدمنوش تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

حضرت محمد مصطفی )ص( در عام الفيل ) سال 570 
ميالدی ( در ماه ربيع االول دیده به جهان گشود. مورخان 
شيعه، والدت پيامبر اکرم را در صبح جمعه  هفدهم ربيع 
االول و بيشتر علمای اهل سنت، روز دوازدهم همان ماه 
می دانند. »هنگام والدت  حضرت رسول اکرم )ص( فاطمه 
بنت اسد نزد آمنه )مادر گرامی پيامبر( بود. یکی از آن دو 
به دیگری گفت: آیا می بينی آنچه را من  می بينم؟ دیگری 
گفت: چه می بينی؟ او گفت: این نور ساطع که ما بين مشرق 
و مغرب را فرا گرفته است! در همين حال، ابوطالب )ع( وارد 
شد و به  آن ها گفت: چرا در شگفتيد؟ فاطمه بنت اسد ماجرا 

را به گفت. ابوطالب گفت: می خواهی بشارتی به تو بدهم؟ 
او گفت: آری. ابوطالب گفت: از تو فرزندی به دنيا خواهد 
آمد که وصی این نوزاد، خواهد بود. امام جعفر صادق)ع( 
فرمود: امام حسن)ع( از دایی اش، »هند بن ابی هاله « که 
در توصيف چهره پيامبر)ص( مهارت داشت، در خواست  
نمود تا سيمای دل آرای خاتم پيامبران)ص( را برای وی 
وصف  نماید. هند بن ابی هاله در پاسخ گفت:»رسول خدا 
)ص( در دیده  ها با عظمت می  نمود، قامتش رسا، مویش نه 
پيچيده و نه افتاده، رنگش سفيد و روشن، پيشاني اش 
گشاده، ابروانش پرمو و کمانی و از هم گشاده، در وسط 

سياهی چشمش  انبوه،  ریشش  داشت،  برآمدگی   بينی 
شدید، گونه هایش نرم و کم  گوشت.دندان هایش باریک 
و اندامش معتدل بود. آن حضرت هنگام راه  رفتن با وقار 
حرکت می کرد. وقتی به چيزی توجه می کرد عميق  به 
 آن می  نگریست، به مردم خيره نمی شد، به هر کس 
 می  رسيد سالم  می  کرد، همواره هادی و راهنمای مردم بود.
برای از دست دادن امور دنيایی خشمگين نمی  شد. برای 
خدا چنان غضب  می  نمود که کسی او را نمی شناخت. 
بيشتر خندیدن آن حضرت تبسم بود،برترین مردم نزد وی 

کسی است که بيشتر احسان و یاری مردم نماید.«

طلوع آفتاب محمدی )صلی ا... علیه و آله( مبارک باد

آیه روز

آنان در زمين درمانده  کنندگان ]خدا[ نيستند و جز خدا دوستانی برای آنان نيست عذاب برای آنان دو 
چندان می  شود آنان توان شنيدن ]حق را[ نداشتند و ]حق را[ نمی  دیدند. سوره هود/ آیه )۲0(

سخن روز

مهربانی مهمترین اصل انسانيت است، اگر کسی از من کمکی بخواهد به این معنی است که،من هنوز 
بر روی زمين ارزش دارم. پائولو کوئيلو

پنجشنبه  *  ۲3 آبان   13۹8 * شماره  ۴۴۹۲
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو
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.  

0915   866   8002 

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

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  0915

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

هزارتو
16:1521:45شروع سانس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

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(
09159618581 

فاروقی

به یک خانم و یک آقا ترجیحا 
با سابقه جهت همکاری
 در پوشاک نیازمندیم.

09152695168
32220655

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 
حبیبی فرزند بابک به شماره شناسنامه 

0640260004
صادره از بیرجند مقطع کارشناسی رشته 

برق به شماره 139513100235
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

 09157563875
09368990722 

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی



۵

عشایر نقش موثری در امنیت مرز دارند
 ایرنا - فرمانده انتظامی استان گفت: امنیت مرزهای شرق کشور در استان رابطه ای مستقیم با حضور عشایر غیور دارد و این 
فرصت خوبی را برای امنیت در این مناطق فراهم کرده است.  سردار شجاع در نشست صمیمی با سران عشایر شیعه و اهل 
سنت استان به مناسبت هفته وحدت، با بیان اینکه نباید از مشکالت اقتصادی مرزنشینان و طوایف عشایری غافل باشیم 
گفت: عشایر سختکوش ایران اسالمی با توقع کم بیشترین ایستادگی را پای این نظام و انقالب داشته اند و هر جا احساس 
خطر کرده  از مرزها و کیان ایران اسالمی دفاع کرده اند.وی گفت:خراسان جنوبی با ۵۸ طایفه عشایری چهارمین جمعیت 
عشایری ایران است. رئیس شورای هماهنگی ایل “بهلولی” ایران هم گفت: عشایر افرادی غیور و شجاع هستند که اصالت 
خود را حفظ کرده و در تمام برهه های زمانی از مرزهای ایران اسالمی دفاع کرده اند.حمزه اسعد زاده افزود: امروز به برکت 
جمهوری اسالمی ایران خدمات ارزشمندی به عشایر ارایه شده است و برای این نظام و امنیت پایدار شکرگزار خداوند هستیم.

افتتاح ۷ کتابخانه عمومی دراستان تا پایان سال
مدیر کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به 3۸ پروژه در دست اقدام این سازمان در استان گفت: در صورت 
تخصیص یک میلیارد و 200 میلیون تومان تا پایان سال هفت کتابخانه به بهره برداری می رسد. به گزارش فارس، رضایی 
با اشاره به هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران از 23 تا 29 آبان اظهار کرد: تعداد کتابخانه های استان تا پایان آبان  93، 
62 باب بوده که این آمار تا آبان  9۸ به 77 باب می رسد و از رشد 24.19 درصدی برخوردار است.  وی از ثبت نام رایگان 
کتابخانه های عمومی استان در روز شنبه 2۵ آبان خبر داد و گفت: دیدار کتابداران با نماینده ولی فقیه و استاندار، دیدار با خانواده 
شهید بصیری پور و تجدید پیمان با شهدا، نشست کتاب خوان ویژه فرهیختگان، طرح جمع آوری کتاب های اهدایی با شعار “ 
اهدای کتاب اهدای دانایی”، جشنواره کتاب های دست ساز و قصه گویی، تورهای کتاب گردی با محوریت بازدید دانش آموزان 

و برپایی نمایشگاه کتاب در کتابخانه ها از جمله برنامه های شاخص هفته کتاب در استان است.

پنجشنبه * 23 آبان 1398 * شماره 4492

آغاز سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی

کاوش - سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی با اجرای اولین نمایش دیروز آغاز به کار کرد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان گفت: این جشنواره با نمایش “هئوروتات” به عنوان اولین اجرا، روز گذشته  در سالن گلبانگ بیرجند به روی صحنه رفت.زمزم افزود: این جشنواره از 22 تا 

24 آبان در سالن گلبانگ و تماشاخانه های پروفسور کامیابی و استاد عبدالهی با اجرای ۸ نمایش به روی صحنه می رود.

نیم
 تس

س :
عک

گفت:  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
جهانی  سطح  در  اگر  زرشک  محصول 
شناخته شود همانند زعفران به سرعت توسعه 
صادراتی آن را شاهد خواهیم بود. به گزارش 
تسنیم، نظر افضلی ظهر دیروز در نشست میز 
ملی توسعه صادرات زعفران، زرشک و عناب 
خراسان جنوبی با اشاره به تسهیالت سازمان 
جهاد کشاورزی به کشاورزان برای احداث 
بارگاه زرشک عنوان کرد: باید به روش های 
خشک کردن و انبار زرشک توجه ویژه ای 
به  توجهی  بی  صورت   در  چراکه  داشت 
نکات ویژه فرآوری زرشک شاهد تولید سم 
“آفالتوکسین” خواهیم بود که این موضوع 
سالمت مصرف کنندگان را با مخاطره جدی 

مواجه خواهد  کرد. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره 
خارجی  بازارهای  در  برندسازی  اهمیت  به 
گفت: باید در راستای ثبت برند ملی و جهانی 
زرشک و توسعه تبلیغات این محصول در 
بازارهای داخلی و خارجی تالش شود. وی 
اظهار کرد: 120 هزار هکتار از اراضی استان 
زیر کشت زعفران بوده و هزینه جمع آوری و 
جداسازی زعفران برای هر کیلو در حدود 4 
میلیون تومان است که این موضوع هزینه 
باالیی بر کشاورزان تحمیل کرده و قیمت 

نهایی این محصول را افزایش داده است . 
افضلی گفت: در راستای حمایت از زعفران  
در کشور اقدامات زیادی در سال های اخیر 
برند ملی  ثبت  به  انجام شده که می توان 

و  کاال  بورس  به  زعفران  ورود  زعفران، 
اشاره  زعفران  از  حمایت  صندوق  تشکیل 
کرد. وی بیان کرد: در موضوع زرشک نیز 
در  21 هزار تن تولید زرشک کشور بوده که 
متاسفانه صادرات ساالنه این محصول فقط 
400 تن است و با توجه به استراتژیک بودن 
این محصول در استان باید در راستای ثبت 
برند ملی و جهانی زرشک و توسعه تبلیغات 

این محصول تالش شود.
اظهار  جلسه  این  در  نیز  قاین  فرماندار 
کرد: قاین با کیفیت ترین زعفران را دارد 

و 22 تن  زعفران خشک و هفت هزار تن 
زرشک در این شهرستان تولید می شود و  

سه واحد فرآوری داریم. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشاورزی باغداری 

هم گفت: کشاورزی ما به ویژه زعفران در 
کنیم  تالش  باید  و  است  خاصی  شرایط 
محصول زعفران و زرشک خراسان جنوبی 
در کشور معرفی شود چون این محصوالت 
می تواند ارز  کشور را تامین کند. عباس نژاد 
افزود: ما باید برای زعفران بیشتر  برنامه ریزی 
ما  افغانستانی زعفران  تاجر  باید  کنیم. چرا 
را خریداری کند؟ کشاورز در مضیقه است 
تاجر  به  را  خود  زعفران  می شود  مجبور  و 
افغانستانی  بفروشد.خیریه،  رئیس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم با بیان 

اینکه برندسازی بسیار مهم است همان طور 
که برای زعفران برندسازی دیده شده باید برای 
زرشک و عناب دیده شود افزود: زمان برداشت 
زرشک و زعفران زمان کوتاهی است و باید در  

همان زمان  برداشت شود در غیر این صورت 
نمی توان نتیجه گرفت .

صادرات 70 درصدی زعفران استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در 
این جلسه اظهار کرد: خراسان جنوبی استان 
شاخص در حوزه زعفران، زرشک و عناب 
شناخته شده است. وی با بیان اینکه در این 
استان 3۵0 تن تولید زعفران، 19 هزار تن 
زرشک، 6 هزار تن  تولید عناب داریم افزود: 
در حوزه زرشک و عناب کمتر از دو درصد 

صادرات می شود و مابقی در  داخل کشور 
مصرف می شود.داوود شهرکی با بیان اینکه 
صادرات  استان  زعفران  درصد   70 باالی 
می شود گفت: خراسان جنوبی با برند معروف 
تروند محصوالت تولیدی اش در نمونه های 
مختلف تولید و صادر می  شود. هر چند خراسان 
جنوبی نه فقط در حوزه محصوالت  راهبردی 
بلکه در بخش معادن نیز خاص است در برخی 

معادن منحصر به فرد است. 

راه اندازی کارگروه محصوالت 
راهبردی در استان 

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین در این نشست با بیان اینکه موضوع  
صادرات محصوالت استراتژیک از اهمیت 
زیادی برخوردار است اظهار کرد: سال گذشته 
در  استراتژیک  محصوالت  کارگروه  بحث 
استان به دستور استاندار رقم خورد. مشیرالحق 
کارگروه  اندازی  راه  اینکه  بیان  با  عابدی 
محصوالت استراتژیک با محصوالت زرشک، 
زعفران و عناب محقق و منجر به تدوین سند 
جامع برای این محصوالت شد. وی بیان کرد: 
هر چند  انار و پسته در سند جامع محصوالت 
استراتژیک استان تاکنون لحاظ نشده اما از 

این به بعد باید لحاظ شود. 

خطرات روش های نادرست خشک کردن زرشک

اخبار کوتاه

از  *خراسان جنوبی باالترین درصد استفاده 
نمک را در سطح کشور دارد که نمک نیز یکی 

از عوامل مهم در فشارخون است.
*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: کمبود کتاب در مدارس نداریم و اینگونه 
نیست که به دانش آموزی کتاب نداده باشیم، 
بعضی از مدیران مدارس هم اشتباهی کتاب ها 

را بین دانش آموزان توزیع کردند. 
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  *مدیرکل 
دی   30 تا  آذر  اول  از  قانونی  شکار  مجوز 
امسال در استان منوط به شرکت شکارچیان 

درکالس های آموزشی صادر می شود.

اجرای طرح بررسی شیوع
 ناباروری در استان

ایسنا- مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت 
مرکز بهداشت استان از اجرای طرح بررسی 
با سراسر  ناباروری در استان همزمان  شیوع 
کشور خبر داد. مصطفوی افزود: پرسشنامه های 
این طرح به صورت فیزیکی توسط ماماهای 
دوره دیده زیرنظر معاونت بهداشتی و همراه با 
معرفی نامه در منازل بانوان مورد نظر تکمیل 
می شود. وی اظهار کرد: این طرح  از 1۸ آبان به 
اجراخواهد شد و پرسشگران  مدت یک ماه 
معرفی نامه وزارت بهداشت را ارائه خواهند کرد و 
پرسشنامه ها دارای نشان وزارت بهداشت است.

کمبود سوخت در نهبندان
 برطرف شد

ایرنا- فرماندار نهبندان گفت: عده ای از مردم این 
شهرستان که هنوز از نعمت گاز بهره مند نشدند 
خصوص  در  درخواست هایی  اخیر  روز  چند 
تامین سوخت زمستانی داشتند که با پیگیری 
انجام شده مشکل برطرف شد. بیکی افزود: 
توزیع  سوخت مورد نیاز تمامی اهالی روستاها 
و خانوارهای شهری این شهرستان که از نعمت 
گاز بی بهره هستند از روز گذشته آغاز شده است 
و در وضع موجود مخازن، مشکلی در تامین 
سوخت زمستانی نداریم. وی اضافه کرد: بر 
اساس مصوبه استانی یک نوبت معادل 400 
لیتر سوخت مایع به هر خانواری که گاز ندارد 
تعلق می گیرد که این میزان در حال توزیع است.

بررسی 213 پرونده قضایی در قاین

با  صداوسیما- 213 پرونده در حوزه قضایی 
حضور رئیس دیوان عالی کشور در قاین بررسی 
شد. رئیس دیوان عالی کشور در ادامه سفر خود 
به شهرستان قاین، در دیدار با مردم در محل 
دادگستری قاین گفت: برای برخی از پرونده ها 
دستور صادر می شود و به برخی از پرونده ها 
راهنمایی الزم ارائه می شود. حجت االسالم 
مرتضوی مقدم  از مردم خواست تا آگاهی خود 
را در خصوص مسائل قضایی افزایش دهند و 
افزود: هرچه سطح آگاهی مردم باالتر باشد 
در نحوه سفارش و پیگیری قضایی سرعت و 

سهولت افزایش می یابد.

تشریح آخرین جزئیات
 طرح اقدام ملی مسکن

غالمی- 2 هزار و 449 واحد مسکونی طرح 
اقدام ملی در استان تکمیل ظرفیت شد. جعفری 
مدیرکل راه و شهرسازی گفت: ضروري است به 
اطالع هم استاني ها ومتقاضیان ثبت نام دراین 
طرح برسانیم که مرحله دوم ، پاالیش افراد ثبت 
نام شده مي باشد و فقط افرادي که واجد شرایط 
باشند تایید خواهند شد و تعدادي که واجد شرایط 
نباشند حذف و به همان تعداد مجددا سامانه 
فعال وثبت نام آغاز خواهد شد که قطعا اطالع 
رساني الزم انجام خواهد شد. وی بااشاره به 
اینکه دربرخي از شهرها ازجمله طبس وبیرجند 
متقاضي بیشتري نسبت به سهمیه اعالم  شده 
اقدام ملي  داریم، اظهار کرد: عالوه بر طرح 
احداث  به  اقدام  در طبس  استان  در  مسکن 
190 واحد به صورت مشارکتي، 16 واحد اقشار 
ویژه و تعدادي هم توسط ستاد اجرایي فرمان 
حضرت امام نموده ایم. مدیرکل راه وشهرسازي 
درخصوص اقدامات صورت گرفته درخصوص 
تامین وتولید مسکن دراستان خارج از طرح 
اقدام ملي مسکن افزود: از جمله این روش ها 
مي توان به اجراي پروژه تولید مسکن درقالب 
به  گروهي  واگذاري  مشارکتي،  قراردادهاي 
صورت اجاره 99 ساله، واگذاري اراضي به اقشار 
ویژه از جمله خیرین مسکن ساز و تامین مسکن 
خانواده هاي داراي 2 معلول،تکمیل واحدهاي 
نیمه تمام،تامین اراضي تفاهم نامه با ستاد اجرایي 
فرمان حضرت امام ونیروهاي مسلح،استفاده از 
ظرفیت بانکي مانند تسهیالت صندوق مسکن 
دربافت  وساز  وساخت  ها  اولي  وخانه  یکم 
هاي فرسوده با استفاده از تسهیالت نوسازي 
وبهسازي اشاره نمود.عالوه براین تعداد 1000 
واحد از طریق ستاد اجرایي فرمان امام،ساخت 
درقالب مشارکت به تعداد 370 واحد و از طریق 

خیرین مسکن ساز در حال انجام است.

هشدار رئیس مجمع نمایندگان استان درباره:

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

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

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس ۶۰ )مدیریت شاملی( 32۴۴13۶۵ - ۰۹1۵۵۶1۴3۹۸

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

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات زیما تراشه توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1342 و شناسه ملی 14004706005 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس 
صورت های مالی منتهی به 1396/12/30 شرکت به تصویب رسید . 2 - موسسه آئین محاسب و همکاران به شماره ثبت 3674 و شناسه 
ملی 10380626700 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم حاجی آقاجانپور به شماره ملی 0941289877 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )659504(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی فجر درخشان شفق درح سربیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت 4949 و شناسه ملی 14004457884 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/23 وبه موجب نامه شماره 50957 مورخ 1397/8/27- اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام امور خدماتی 
شامل تأمین تخلیه بار تأمین نیروی انسانی خدماتی نگهداری و فضای سبز. 2 - مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی بیرجند به واحد ثبتی 
سربیشه انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
سربیشه ، بخش درح ، دهستان درح ، روستا ماهیرود، پایین ده ، جاده 20 کیلومتر بعد از ماهیرود ، جاده منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9738134550 تغییر یافت. 3 -برابرگواهی بانکی 2022473/4000 مورخ 1397/8/13 بانک توسعه تعاون 
شعبه مرکزی بیرجند مبلغ 7500000 ریال بابت مبالغ تعهدی سرمایه شرکت تعاونی به حساب جاری شماره 4005/111/2022473/1 
واریز گردید و لذا ماده 7 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید: سرمایه شرکت تعاونی مبلغ 12000000 ریال )دوازده میلیون ریال ( می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )658416(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آبادگران اقلیم آریان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3130 و شناسه ملی 14003207729 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مهدی موحدی خواه به شماره ملی0651893046 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه برهانی به شماره ملی0653097174 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی خراشادی زاده 
به شماره ملی 0651936063 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای مهدی خراشادی زاده )مدیرعامل( وآقای مهدی موحدی خواه )رئیس هیئت مدیره (

همراه مهرشرکت معتبراست وکلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )657269(

آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس پالستیک نگین )سهامی خاص( به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 14007089399 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمد گودرزی مالیری به شماره ملی 3932527437 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و امیرخسرو خسروی راد به شماره ملی 0049483447 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد خسروی 
به شماره ملی 0640125972 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور از 
قبیل چک و سفته و قرادادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )656612(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آبادگران اقلیم آریان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3130 و شناسه ملی 14003207729 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان مهدی موحدی خواه به شماره 
ملی0651893046 و مهدی خراشادی زاده به شماره ملی 0651936063 و خانم هانیه برهانی به شماره ملی0653097174 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم سیده محترمه هاشمی خراشاد به شماره ملی 0651902861 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن تقدیری به شماره ملی 0651700566 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 )657268(

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان طبس شرکت تعاونی به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10861788183 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/06/28 و مجوز شماره 43270 مورخ 1398/08/02 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه و عملکرد مالی سال 1397 شرکت به تصویب رسید . 2 - آقایان محمد 
رضا گلزار به شماره ملی 083928122 و رضا میرحاجیان به شماره ملی0839496427 و احمد میرحاجیان به شماره ملی 0839541661 
و علیرضا جعفریان مقدم به شماره ملی 0839484887 و محمدعلی زابلیان به شماره ملی0889003998به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره و احمدرضا طبسی زاده به شماره ملی 0839497369و جواد بخشی ثانی به شماره ملی 0839741553 و وحید امیریان به شماره 
ملی0839509642 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . 3 - آقایان سید هاشم کمیلی به شماره 
ملی 0839440881 و حسن زابلیان به شماره ملی 0839429797 و محمد مددی به شماره ملی 0839635575 به عنوان بازرسان اصلی 

و سید عبدالرحیم رحیمی به شماره ملی0839699131 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )656611(

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان طبس شرکت تعاونی به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10861788183 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/07/07 و مجوز شماره 43270 مورخ 1398/08/02 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای رضا میرحاجیان به شماره ملی0839496427به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جعفریان مقدم به شماره 
ملی 0839484887به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضاگلزار به شماره ملی 083928122به سمت منشی هیئت مدیره و 
آقای محمدعلی زابلیان به شماره ملی 0889003998 و آقای احمد میرحاجیان به شماره ملی 0839541661به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای محمد علی زابلیان به شماره ملی 0889003998به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال 
انتخاب گردید. 2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا میرحاجیان 
)رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای رضا میرحاجیان با امضای آقای علیرضا جعفریان مقدم )نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق امضای آقای 
محمدعلی زابلیان و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد علی زابلیان )مدیر عامل( و در غیاب مدیرعامل 

با امضای رضا میرحاجیان )رئیس هیئت مدیره( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )656610(

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:

بهینه سازی  و  برگردان  عملیات  دلیل  به   
ثابت شهر  تلفن های  تجهیزات مخابراتی، 
بیرجند حد فاصل مدرس 60 تا میدان آیت 
ا...  از میدان آیت  و  ا... هاشمی رفسنجانی 
پاسداران  تقاطع  تا  رفسنجانی  هاشمی 
 1398/08/25 شنبه  روز  محالتی   و 
از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت قطع و یا 

دچار اختالل خواهد شد.

بانوانآقایان ایام هفته
18-2315-20شنبه

18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-22/3015- 19/30پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه )نیمه بها(
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با به همراه داشتن این آگهی از ۶۰% تخفیف بهره مند گردید
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مهدی آبادی - شب سه شنبه جلسه ستاد 
بنی عامری  با حضور دکتر  استان  گلخانه ای 
در  کشور  های  گلخانه  توسعه  طرح  مجری 
شد.  برگزار  استان  جهادکشاورزی  ساختمان 
مجری طرح گلخانه ای کشور با بیان اینکه آب و 
انرژی دو چالش مهم خراسان جنوبی می باشند، 
گفت: بحران آب در این استان شدید است که 
 باید به سمت کشت گلخانه ای حرکت کنیم. 
بنی عامری افزود: اختالف دما در شب و روز به 
ویژه در زمستان از دیگر چالش های خراسان 
بر  زیادی  های  خسارت  که  است  جنوبی 
محصوالت کشاورزی تحمیل می کند. وی به 
جبران تنش های محیطی اشاره و عنوان کرد: 
در بخش کشاورزی از مصرف بی رویه آب باید 
جلوگیری شود و صرفه جویی در مصرف آب و 
انرژی با طرح های جدید و فناورانه باید در اولویت 
قرار بگیرد. بنی عامری اضافه کرد: تنش های 

محیطی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان ساالنه 
به کشور خسارت وارد می کند که برای مقابله 
با این تنش ها برای ۲٦ محصول در ۲٠ استان 
برنامه ریزی شده است. مجری طرح گلخانه ای 
کشور هدف توسعه گلخانه ها را انتقال ۷٠ درصد 
تولید محصوالت از فضای باز به داخل گلخانه 
دانست که برای خراسان جنوبی باید تمام ظرفیت 
آن به کار گرفته شود. بنی عامری ایجاد مراکز 
مهارت آموزی گلخانه داری را نیاز خراسان جنوبی 
دانست و اضافه کرد: تربیت کارگر ماهر ، تربیت 
مربی و ایجاد مراکز مشارکتی سه هدف مهم 
تشکیل این مراکز می باشد. وی با بیان اینکه 
کشت های گلخانه ای در سه محور باید توسعه 
گلخانه های  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  کند،  پیدا 
تجاری به وسیله توسعه شهرک ها و مجتمع ها، 
ایجاد  و  مقیاس  کوچک  گلخانه های  ایجاد 
از  روستایی  مناطق  در  گلخانه ای  شهرک های 

جمله این محورها است.
چرا خراسان جنوبی سهمی در بازارهای 

صادراتی ندارد؟
اینکه  بیان  با  کشور  ای  گلخانه  طرح  مجری 
محصوالت استان از کیفیت مناسبی برخوردار 
کرد: چرا خراسان جنوبی سهمی  تاکید  است، 
در بازارهای صادراتی ندارد. بی عامری با اشاره 
به تنوع محصوالت گلخانه ای گفت: خراسان 
جنوبی با تنوع محصوالت گلخانه ای توانایی زیر 
کشت بردن ۱٠٠ محصول را دارد. وی به کمبود 
منابع آبی در استان اشاره و ادامه داد: باید بازنگری 
و  بگیرد  انجام  محصوالت  کشت  در  اساسی 

وجود  محصول  یک  کاشت  استمرار  بر   دلیلی 
ندارد. وی اضافه کرد: باغات استان نیز با توجه به 

کمبود منابع آب باید زیر کشت گلخانه ای برود.
 مجری طرح گلخانه ای کشور تصریح کرد: بانک ها 
همکاری  کشاورزان  به  تسهیالت  پرداخت  در 

کنند و نباید محدودیتی در صدور مجوز گلخانه 
در مناطق مسکونی وجود داشته باشد.

استان از نظر کشت گلخانه ای نيازمند 
شتاب بيشتر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
جنوبی نیز در این نشست گفت: خراسان جنوبی 
از نظر کشت گلخانه ای عقب است که با همت 
همکاری  و  کارشناسان  توانمندی  و  جهادی 
عقب  این  رفع  بر  سعی  اجرایی  های  دستگاه 
افتادگی داریم. عابدی، آب و انرژی را از اولویت 
های مهم استان دانست و افزود: باید برای احداث 
و توسعه گلخانه ها از تکنولوژی روز استفاده شود 

که در مصرف آب و انرژی صرفه جویی شود. 
توسعه کشت های  تفاهم نامه  وی عنوان کرد: 
گلخانه ای در همایش ملی روز روستا و عشایر 
بین استانداری و شرکت شهرک های کشاورزی 
کشور امضا شد که هزار هکتار گلخانه با اعتبار 

۱٩٠ میلیارد تومان در امر زیرساخت در خراسان 
جنوبی انجام می شود. عابدی،  همکاری دستگاه 
های اجرایی با بانک ها برای ثبت نام متقاضیان 

تاسیس گلخانه را مناسب ارزیابی کرد.
لزوم ایجاد مراکز آموزشی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این 
نشست با بیان اینکه هشت مجتمع گلخانه ای در 
استان فعال می باشد، عنوان کرد: ٦۷.۵ هکتار با 
تولید ساالنه ۱۱ هزار و ۵٠٠ تن تا ابتدای امسال 
زیر کشت گلخانه ای رفته است. غالمرضا قوسی 
به شناسایی بیش از ۵٤٣ هکتار اراضی آماده کشت 
زیرساخت  افزود:  و  اشاره  استان  در  ای  گلخانه 
های الزم برای کشت گلخانه ای همچون آب، 
برق و گاز در این زمین ها فراهم می باشد. وی 
با بیان اینکه مراکز آموزشی مهارتی در استان راه 
اندازی شود، تصریح کرد: نبود مهارت و آموزش 
از مشکالت گلخانه ای خراسان جنوبی است که با 
ایجاد مراکز آموزشی افراد دوره های مرتبط با نیاز 
گلخانه را آموزش می بینند که معضل بزرگی در 

استان برطرف خواهد شد.
شناسایی ٢٠ آسيب در حوزه گلخانه ای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه نهضت 
گلخانه ای در استان آغاز شده است، گفت: ۲٠۲ 
طرح گلخانه ای در استان برای دریافت تسهیالت 
به بانک ها معرفی شدند که ٣۷ هکتار در حال تامین 
وثیقه هستند. قوسی افزود: ۲٠ آسیب در حوزه 
گلخانه ای شناسایی شدند که از مهم ترین آنها می 
توان نبود مهارت در کار  را نام برد که تاکنون هزار 
و ۲٨۲ برنامه آموزشی در استان برگزار شده است. 
وی به تفاهم نامه توسعه هزار هکتاری گلخانه 
 ای نیز اشاره و اضافه کرد: ۷٠٠ هکتار گلخانه ،

 ۱۵٠ هکتار بارگاه زرشک، ۱٠٠ واحد دام و ۵٠ 
مجتمع شیالت با اجرایی شدن این تفاهم نامه 
ایجاد خواهد شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اضافه کرد: با اجرایی شدن این تفاهم نامه 
هشت هزار اشتغال ایجاد خواهد شد و نیز ۲٨٠ هزار 
تن محصوالت کشاورزی صادراتی و ۵٠٠ میلیون 

دالر درآمد ارزی پیش بینی شده است.

شتاب جهادي، در امر توسعه گلخانه هاي استان
عکس: عارفی نيا

شهیدان راهیان کوی یارند    شهیدان عاشق و خونین تبارند

با حسرت و اندوه فراوان به مناسبت چهلمین روز عروج

 سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳ 

از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل مسجد امام حسین )ع( 
واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد، به یاد تمام 

خوبی هایش اشک ماتم می ریزیم و شما را به هم نوایی
 می خوانیم تا یک بار دیگر همراه مان باشید.

خانواده سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی کاغذ دیواری و کناف

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

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

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و  پخت

کیسه 1۰ کیلویی 148/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

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

ثبت نـام  سوریـه
تاریخ اعزام از نیمه دوم آذرماه لغایت پایان سال

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

ایستگاه پروازی مشهد به دمشق
متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر 

با شماره 32224113 تماس حاصل فرمایند.


