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3چالش مردم با حمل و نقل عمومی پس از هدفمندی !5سهمیه بنزین سرویس  مدارس و معلمان در راه است5توزیع 130 الشه گوشت گوسفند 

* هرم پور

یک همایش بزرگ، 
تلنگرهایی بزرگ تر ! 

از  گذشت؛  هفته  یک  از  بیشتر 
تصمیمی که هنوز حرف ها و حدیث 
از  است،  زیاد  آن  با  رابطه  در  ها 
آشوب ها و انتقام جویی های برخی 
فرصت طلب ها، از قطعی اینترنت و 
میلیاردها ضرر روزانه مالی، از هزاران 
میلیارد خسارت های مادی و جانی 
از  و حیثیتی،  امنیتی  و  معنوی  و 
اعتراض ها و از گالیه های مردِم  
اما  رنجورند،  که  نظام  با  همراه 
مجبور به حمایت از انقالب نیستند،
 و علیرغم  . . .  مشروح در صفحه 2
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معتمدیان : هم قسم شدیم محرومیت زدایی استان را جشن بگیریم /  نباید فرصت طالیی توجه دولت به خراسان جنوبی را از دست داد همه تالش کنیم تا پسوند ناجور محرومیت را از استان برداریم 
اغلب پروژه های سایر استان ها ۴۰ درصد تخصیص اعتبار داشته اند این در حالی است که در خراسان جنوبی برخی پروژه های نهصد درصد افزایش تخصیص داشته اند

پیمان استاندار با مدیران برای محرومیت زدایی
صفحه  ۵

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

سالم و درود خداوند بر شما مردم بیدار و همیشه در صحنه استان خراسان جنوبی که همچون 
گذشته با حضور پرشور و آگاهانه خود برگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات اين ملت افزوديد.

حضور، ايستادگی و مقاومت شما مردم، پیامي روشن به استکبار جهاني و حامیان ناامني در ايران 
اسالمي داشت و آن اينکه با وجود تحمل برخي مشکالت اقتصادي ، با تمام توان از نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ايران که حاصل خون هزاران شهید سرافراز است، دفاع خواهیم کرد.
اين حضور وصف ناپذير شما مردم شهیدپرور، متدين ، واليتمدار و وفادار به اسالم و انقالب بار 
ديگر دشمنان را مايوس نمود و اقتدار نظام جمهوري اسالمي را به رخ دنیا کشاند، اين حضور 
دشمن شکن که تجلّي وحدت و همدلي شما مردم غیور است ، استحکام نظام مقدس جمهوري 

اسالمي و عزم و اراده پوالدين ملّت را براي مستکبران و معاندين نمايان ساخت.
مردم خراسان جنوبی با بصیرت زايدالوصف خود براي دفاع از آرمان هاي انقالب به صحنه آمدند 
 و با حمايت از سیاست هاي نظام و دولت خط خود را از آشوبگران و اغتشاشگران جدا کردند.
اينجانب خاضعانه از حضور پرشور و شعور مردم شريف استان که با نمايش عزت و اقتدار خويش 
چشم آشوب طلبان را کور کرده و بیعت دوباره خود را با رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمي 
به منصه ظهور رساندند، سپاسگزارم. اينک که مردم واليتمدار استان همچون گذشته دلبستگی 
 خود به آرمان هاي انقالب اسالمي را نشان داده اند، بر مسئولین دستگاه هاي اجرايي الزم است

که تالش هاي خود را در راستاي حل مشکالت اقتصادي مردم، دوچندان نمايند.
در پايان موفقیت و تداوم بیش از پیش عزت و اقتدار مردم ايران اسالمي و به خصوص شما مردم 
واليت محور را در پرتو توجهات حضرت بقیه ا... االعظم، امام زمان) اروحنا له الفداء( از درگاه خداي 

منان مسئلت مي نمايم.
                                 محمد صادق معتمدیان- استاندار خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره یک 
شهرداری خوسف در نظر دارد: امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طريق مزايده عمومی و با  
)setadiran.ir( جزئیات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و با شماره مزايده 209800۵819000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
 تاریخ انتشار: 98/9/3    مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاريخ 98/9/13  ساعت 12  تاریخ بازدید: 
از 98/9/۴ تا 98/9/10   مهلت ارسال پیشنهاد: تا 98/9/13 ساعت 1۴ تاریخ بازگشایی: 
98/9/1۴  تاریخ اعالم به برنده: 98/9/16  موضوع مزایده: شهرداری خوسف در نظر دارد با 
توجه به مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش ۷ قطعه زمین مسکونی واقع در 

خوسف بلوار امام خمینی )ره( پشت سالن شهید نجفی به مشخصات ذيل اقدام نمايد.

قیمت پایه )ریال(مساحت )متر مربع(نوع کاربریپالک ثبتیشماره قطعه

۲۵۲/۵0۲۵۲/۵00/000مسکونی1۶۵۶

1۶0/۴01۴۴/3۶0/000مسکونی3۶۵3

1۹01۷1/000/000مسکونی۴۶۵۷

۲۲۵/۲0۲0۲/۶۸0/000مسکونی۵۶۵۵

۲۴۴/30۲1۹/۸۷0/000مسکونی۶۶۵۹

۲۷۷/۵0۲۴۹/۷۵0/000مسکونی۷۶۶0

1۵01۴۲/۵00/000مسکونی10۶۵۸

رعايت موارد ذيل الزامی است: 1- برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده )در صورت وجود هزينه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزايده )وديعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 
پرنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد. 2- کلیه اطالعات امالک و 
 مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزايده قابل مشاهده ،
بررسی و انتخاب می باشد 3. عالقه مندان به شرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 
 www.setadiran.ir ۴193۴-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه 

شهرداری خوسفبخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است.

جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی
انتصاب بجا و شايسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی
 که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شايستگی های برجسته شما می باشد 

صمیمانه تبريک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

شرکت سهامی زراعی اسالم آباد

مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی   امروز یکشنبه ساعت 13 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبیمکان: نمایشگاه های بین المللی استان )جاده علی آباد(

برنج صد در صد ایرانـی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی 13 هزار تومـان

10 کیلویـی )130 هـزار تومـان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی 

خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر ۶  -  0۹0۲1۶11001 - 0۹3۵۲1۲3030 زحمتکش

هایپر تخفیف مارکت

استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر ریاسی
با کمال تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 

ما را در غم خود شريک بدانید.
دکتر سید رحیم ناصری - متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر سید حسین ناصری - پاتولوژیست

پیـام قـدردانی
 استانـدار خراسان جنوبـی
 از حضور مردم همیشه در صحنه استان

در راهپیمایي حمایت از امنیت 
و اقتدارکشور در محکومیت تخریب
 اموال عمومي و آشوبگري فتنه گران

 صفحه 5
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سرمقاله

یک همایش بزرگ، 
تلنگرهایی بزرگ تر !
* هرم پور

تصمیمی  از  گذشت؛  هفته  یک  از  بیشتر 
رابطه  در  ها  حدیث  و  ها  حرف  هنوز  که 
با آن زیاد است، از آشوب ها و انتقام جویی 
قطعی  از  ها،  طلب  فرصت  برخی  های 
مالی،  روزانه  ضرر  میلیاردها  و  اینترنت 
مادی  های  خسارت  میلیارد  هزاران  از 
از  حیثیتی،  و  امنیتی  و  معنوی  و  جانی  و 
مردِم همراه  از گالیه های  و  ها  اعتراض 
با نظام که رنجورند، اما مجبور به حمایت 
از انقالب نیستند، علیرغم این رنجوری و 
عدم مجبوری، مثل همیشه باز به صحنه 
کنند.  می  دفاع  انقالب  از  و  آیند   می 
از  ام  نوشته  کنید!  دقت  دوباره  لطفاً 
»انقالب« دفاع می کنند، نه از »تصمیم« 
»اظهار  و  »مسئولین«  برخی  از  نه  و  ها، 
نظر« ها. دیروز که مردم خونگرم و همیشه 
در صحنه بیرجند همراه با سایر هم استانی 
های غیور و عزیزمان راهپیمایی محکومیت 
از  حمایت  همایش  گران،  آشوب  آشوِب 
انقالب را برگزار کردند، در البالی جمعیت 
و در صحبت های زن و مرد و پیر و جواِن 
شرکت کننده، باز هم این انتقاد ها و گالیه 
ها باقی بود. اما به مصلحت انقالب و به نفع 
نظام، نه به مصلحت و نفع بعضی مسئولیِن 
بی  مردم.  با  غیرهمراِه  تدبیِر  بی  درِد  بی 
تردید وقتی زمینه های آشکار و بسترهای 
برنامه ریزی شده غیرآشکاری وجود دارند 
که حتی رئیس جمهور ترکیه دو هفته قبل 
از نا آرامی ها از احتمال وقوع تنش های 
ایران  در  لبنان  و  عراق  مشابه  اجتماعی 
امنیتی  های  دستگاه  وقتی  دهد،  می  خبر 
و نظارتی داخل کشور به نظام هشداردهی 
داخلی حساسند و وقتی مؤلفه های تجمیع 
شده امنیتی در پی یک تصمیم را قطع به 
به  حتی  یا  مشابه  وقایعی  بسترساز  یقین 
لحاظ نقطه ای، بدتر از سال 88 یا دی ماه 
96 می دانند، حال چه شد که اینگونه شد،  
جای بسی بحث و صدها سؤال دارد که در 
اما  پرداخت.  آن خواهیم  به  موعد خودش 
یادمان باشد نجات دهنده واقعی انقالب از 
صحنه های خطیر و پرخطر، همین مردم 
فراموش  مردم  همین  قضا  بر  دست  و 
شده در اکثر تصمیم ها و برنامه ریزی ها 
هستند! یادمان باشد مردم خیلی هوشیارند، 
درِد  و  فقر  رنِج  معیشت،  تنگی  علیرغم  و 
انتقادهایشان را از  نداری، خیلی زود صف 
از  را  اعتراضشان  انتقام جویان و راه  صف 
کنند.  آشوب جو جدا می  معترضاِن  مسیر 
بیشترین  که  مردمی  همین  باشد  یادمان 
فشار حاصل از افزایش قیمت بنزین را ... 

)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

یکشنبه *3 آذر 1398* شماره 4500

۹۸ درصد کمپ های ترک اعتیاد خراسان جنوبی استانداردسازی شد
ایرنا - مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 98 درصد مراکز اقامتی بهبودیافتگان )کمپ 
ترک اعتیاد( در این استان براساس پروتکل سازمان بهزیستی استانداردسازی شده و بیشترین 

کمپ های موجود مربوط به شهرستان  بیرجند است.

از جوانب مختلفش تحمل  )ادامه سرمقاله( 
خواهند کرد و این روزها به طرح های نظارتی 
تلخنِد  شده،  داده  وعده  قرارهای  و  قول  و 
را  حضور  بیشترین  زنند،  می  برانگیز  تأمل 
نظام  و  انقالب  از  حمایت  های  صحنه  در 
در  سؤال  هزاران  هنوز  باشد  یادمان  دارند. 
مسئولین  که  است  مانده  باقی  مردم  ذهن 
این  عظمت  برابر  در  خشوع  و  تواضع  با 
باشند.  آن  پاسخگوی  و  بیایند  باید  مردم 
یادمان باشد چنین همایش های حمایتی از 
گروهی  های  تسویه حساب  انقالب، محل 
و جناحی و مکان عقده گشایی های وحدت 
شکن نیست. یادمان باشد این روزها مردم 
خیلی دوست دارند اگر تریبونی داریم و اگر 
گیریم  می  تصمیمی  اگر  و  زنیم  می  قلمی 
بیشتر از قبل نامشان را ثبت و به حسابشان 
بین  کوتاهی  فاصله  باشد  یادمان  بیاوریم. 
فاصله  هست،  مردم  حضور  عدم  و  حضور 
ای که وجه انعقاد و حلقه اتصالش، اعتماد، 
پاسخگو  صداقت،  و  راستگویی  شفافیت، 
خاکریزهای  در  و  مردم  زمین  در  بودن، 
واحد و کنار مردم مبارزه کردن است نه راه 
و خط و فکر و خاکریز مبارزه را انحصاری 
کردن و پی جوی راههای فرار از مهلکه ها 
و معرکه های خطرناک بودن. یادمان باشد 
حضور مردم را مصادره به نفع نکنیم و حق 
منصفانه  های  گالیه  و  سازنده  انتقادهای 
و   تنش  بدوِن  آراِم  های  اعتراض  گاهی  و 
برایشان در نظر بگیریم و بر آن  قانونی را 
قائل باشیم. یادمان باشد، چنین راهپیمایی 
با  راهیست  آغاز  نیست،  کار  پایان  هایی، 
می  ما  به  مردم  که  تلنگری  هزار  هزاران 
زنند؛ تلنگر بیدار باش، تلنگر هوشیار باش، 
تفاوت  تلنگر  هایشان،  رنج  و  دردها  تلنگر 
زیرپوست  و  پوست  روی  فضای  فاحش 
تلنگر  طبقاتی،  فاصله  ایجاد  تلنگر  جامعه، 
برنامه ها و برخی  عقب ماندن مسئولین و 
نیاز  تلنگر  مردم،  از  عمومی  های  رسانه 
کشور به تغییر نگاه در نوع مدیریت جامعه، 
تلنگر محرم و مورد اعتماد دانستن مردمی 
که باقی ماندن میز و صندلی های مدیرانی 
آورند  نمی  حسابشان  به  ها  تصمیم  در  که 
است،  وابسته  مردم  حضورهای  همین  به 
به  دادن  روانی  و  ای  رسانه  پیوست  تلنگر 
نیاز جامعه به سربازهای  طرح ها  و تلنگر 
مدافع  حال،  همه  در  که  ایثارگری 
رسانه.   خاکریِز   سربازهای  باشند،  حقشان 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

ذرت های امنیتی
رجب زاده - فایل صوتی حاوی صدای 
های  رسانه  در  دارد  بغض  که  زنی 
با  او  شود.  ومی  شده  منتشر  اجتماعی 
می  هایش  میانه صحبت  در  که  بغضی 
خانم  سمی  های  ذرت  گوید:  می  ترکد 
دو  در  را  مان  اقوام  از  ای  ساله   35
هم  اش  ساله   9 دختر  و  کشته  ساعت 
در کما است. بعد هم در همین فایل از 
خواهد  می  هایش  صحبت  شنوندگان 
حواسشان را جمع کنند و فکر نکنند هر 
چه می شنوند شایعه است. فایل دیگری 
می  دست  به  دست  مجازی  فضای  در 
سرشان  که  حالی  در  گاوها  که  شود 
همین  در  اند.  داده  جان  است  آخور  در 
ها  گاو  این  که  شده  داده  توضیح  فایل 
مرده  ها  ذرت  همین  خوردن  خاطر  به 
از خوردن  را  فایل دیگری مخاطب  اند. 
اسنک ها و پفک ها که با ذرت درست 
می شود، منع می کند و خالصه بسیار 
خبر  از  پس  هشدارها  گونه  این   است 
ناخوشایند و دلهروه آور ورود ذرت های 

آلوده به سم افالتوکسین.
اسفند   14 از  آلوده،  ذرت های  ماجرای 
مقام  یک  از  خبری  با  و   1396 سال 
استان  خمینی  امام  بندر  در  مسئول 
خوزستان مبنی بر کشف و توقیف 1۲6 
هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان 
آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده 
واردکنندگان  توسط 1۷  آلوده  ذرت های 
کشور  از  دولتی  و  خصوصی  بخش 

احراز  و  تایید  از  بعد  و  شده  وارد  برزیل 
آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، 
پلمب  ذرت ها  این  نگهداری  انبارهای 

شده است.
از آن  از ورود بخشی  حاال مجلس خبر 
سازمان  و  گمرک  و  می دهد  کشور  به 
البته  از قرنطینه آن می گویند.  استاندارد 
دستگاه  که  است  این  از  حاکی  خبرها 
این مشکل  امنیتی در جریان رفع  های 

ورود کرده اند.
و  نقیض  و  ضد  اطالعات  ارائه  اما 
دست  که  ها  ذرت  این  درباره  متفاوت 
نیست  مبهم  شان  بودن  خطرناک  کم 
قلم  هر  خوردن  هراس  شده  باعث 
آن  در  هم  ذرت  ای  ذره  که  خوراکی 
امیر  کند.  نگران  را  مردم  باشد  موجود 
این  مجلس  نماینده  یک  خجسته، 
موضوع روز ۲8 مرداد، میزان ذرت های 
ابتدا  در  که  تنی  هزار   140 از  را  آلوده 
تن  هزار   500 به  را  بود  شده  اعالم 
به  را  آن  کل  واردات  و  داد  افزایش 
او  دانست.  مربوط  دولتی  شرکت های 
13 شرکت دولتی با 35 میلیون دالر ارز 
تخصیص یافته توسط بانک مرکزی در 
به  آلوده  تن ذرت  491 هزار   ،95 سال 
سم آفالتوکسین را مسئول این واردات 
هزار   491 این  از  گفت:  و  کرد  اعالم 
به کشور  آلوده 350 هزار تن  تن ذرت 
که  بگویم  باید  متأسفانه  که  شده  وارد 
هر دامی که این ذرت ها برایش استفاده 

لبنی  محصوالت  و  شیر  باشد،  شده 
که  چرا  می شود  سم  این  به  آلوده  آن 
ذرت های وارد شده دارای گواهی تأیید 
المللی  بین  سازمان  از  برزیل  بهداشت 

SGS نیستند.
اظهار نظر ربیعی سخنگوی دولت جز و 
باره  این  در  ها  نظر  اظهار  ترین  جدید 
است. او  در نشست خبری خود گفت که 
فقط 1۲0 هزار تن ذرت آلوده بوه است 
شده  صادر  آن  به  رسیدگی  دستور  که 
بخش خصوصی  توسط   95 سال  است. 
اسم  که  شد  وارد  ذرت  هزارتن   100
شرکت را که مربوط به بخش خصوصی 
ما  برای  آنچه  بیاورم.  نمی توانم  هست 
مالک قرار گرفت سازمان استاندارد بوده 
و این سازمان معتقد است که آن ها باید 
مرجوع یا امحاء شود؛ بنابراین اجازه ورود 
است.  نشده  داده  کشور  به  ترخیص  و 
االن نظر دیگری هم پیدا شده است که 
باید آن ها را به الکل سازی مرجوع کنند؛ 
بنابراین اجازه ورود ذرت، گندم یا هرچیز 
وارداتی آلوده به کشور داده نشده است و 
مالک و استاندارد ما در این زمینه سخت 
گیرانه است. در این شرایط ، حس مردم 
باره  این  در  مسئوالن  آنچه  به  نسبت 
می گویند با بی اعتمادی مواجه شده و 
مناسبی  بستر  که  اجتماعی  های  رسانه 
یا جزء  برای اطالع رسانی جزء به جزء 
گونه  هر  برای  را  فضایی  است  کل  به 
باره  این  در  پردازی  دروغ  حتی  یا  خبر 

ایجاد کرده که بر این بی اعتمادی دامن 
می زند.  از سویی برخورداری از امنیت 
اولیه و ضروری است و  نیازی   ، غذایی 
نبود کنترل و دقت الزم برای جلوگیری 
از بروز چنین شرایطی منشاء حسی است 
که امروز در جامعه هراس تامین غذای 

سالم را بوجود آورده است.
توان  نمی  اما  است  مهم  بسیار  این 
دریافت که چگونه و چه اشتباهی باعث 
بروز این اتفاق شده و اینکه مردم نمی 
و  ضد  اخبار  و  جمالت  میان  در  توانند 
اتفاقات  کنند،  پیدا  را  واقعیت  نقیض 
آورد.  می  وجود  به  را  بعدی  ناخوشایند 
هشدار ها به یکدیگر در فضای مجازی 
هشدار  کند  می  بیشتر  را  هراس  این 
یا  راست  اتفاق  به یک  هایی که گاهی 

دروغ سنجاق شده است . 
از طرفی تهدید این ماجرا متوجه  صنعت 
درمورد  کم   دست   ، کشوراست  غذایی 
انچه وابسته به ذرت است ، باید به این 
ماجرا توجه کنیم . دراین مورد باید  به 

نوعی برای مردم بر مبنای حقیقت شفاف 
سازی شود که آنها از حساسیت مسئوالن 
شوند.  آگاه  جامعه  سالمت  به  نسبت 
کمرنگ  برخی  برای  امروز  که  حسی 
از  تر  این سمی  و  است  متزلزل شده  و 
 ذرت های سمی برای یک جامعه است.
می  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
این محموله  ورود  این که مقصر  گوید: 
دستگاه  با  است  کسی  چه  کشور  به 
که  فردی  عنوان  به  من  اما  قضاست 
می  ام  کرده  منتشر  بسیار  مقاالت 
میزان  به  افالتوکسین  وجود  که  دانم 
نیست  برای دام مشکل ساز   20ppb
ولی به هر صورت نباید با همین میزان 
ادامه  هم وارد کشور شود. دکتر افضلی 
با  این گونه محموله ها  می دهد: چون 
به  باید  شود  می  وارد  کشور  به  کشتی 
می  شرایط  چون  شود  نگهداری  خوبی 
تواند میزان افالتوکسین را افزایش دهد  
ویژه  توجه  باید  امر  مسئوالن  بنابراین 

داشته باشند.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تاسیس شرکت ذره بین رویش ثمین )با مسئولیت محدود( در تاریخ 1398/08/12 به شماره ثبت 6084 به شناسه ملی 14008734976 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فراهم کردن زیرساخت 
فروش آنالین خدمات تجارت الکترونیکی، سامانه های فروشگاهی، نرم افزارهای کاربردی، سامانه های آنالین، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای 
سفارش مشتری و سرگرمی )به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و قرآنی و رسانه ای و رسانه پرداز( مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های 
انفورماتیکی مدیریت سامانه مشتریان، دیجیتال مارکتینگ 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 جوادیه ، کوچه صمدی 
35 ]وحدت 23[ ، بن بست ))کاظمی(( ، پالک 5 ، طبقه همکف کدپستی 9715668181 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مجید مهجوره به شماره ملی 0640419021 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه، آقای حمید کاظمی تبار به شماره ملی 0640441742 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای علی علی 
پور به شماره ملی 0640379771 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای مجید مهجوره به شماره ملی 0640419021 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و آقای حمید کاظمی تبار به شماره ملی 0640441742 به سمت رئیس هیئت مدیره 
 به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حمید کاظمی تبار )مدیر عامل( یا آقای 
مجید مهجوره )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
آگهی تغییرات شرکت مهندسی زمهریر شرق کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1461 و شناسه ملی 10360031798 به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )663855(

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسن قوسی حسین آباد به شماره ملی 
0650209346 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا روانجو به شماره ملی 0651734282 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل امیر آبادی به شماره ملی 3590090847 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . 2 - کلیه چک ها و قراردادها و اسناد رسمی از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسن قوسی حسین آباد ) مدیر 

عامل ( و مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )660655(

آگهی تغییرات شرکت برمک بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5370 و شناسه ملی 14005968435 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حمزه حسین زاده به شماره ملی 6529851380 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم خاطره حسین زاده به شماره ملی0653155921 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم حسین زاده به شماره 
ملی 0651903688 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای میثم حسین زاده )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )663684(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمان مسیر یاب بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3779 و شناسه ملی 10360052044 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حامد کریم پور فرد به شماره ملی 0945139748 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کریم پور فرد به شماره ملی 0943515807 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل 
عباسی به شماره ملی 0652381103 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین محمدی به شماره ملی 0640006132 
و خانم سمیرا آذیری به شماره ملی 0653133847 و خانم سمانه سلم آبادی به شماره ملی 0640036775 و خانم فرزانه ملک ساالر به 
شماره ملی 0653171412 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک و سفته ، برات و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای حامد کریم پور فرد )رئیس هیئت مدیره( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )663683(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961152 محکوم علیه آقای مجید جعفری محکوم است به پرداخت مبلغ  نظر به 
554/097/899 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له صنایع کاشی و سرامیک فرزاد و پرداخت مبلغ 37/500/000 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی 2502 فرعی از 433 اصلی بخش دو بیرجند شامل یک قطعه 
باغ واقع در حدود 5 کیلومتری منازل روستای بجد و در شرق آن، اراضی با طور فلزی محصور شده است و در نیمی از زمین درختان عناب 
 بیش از 15 سال سن قرار دارد و در نیمه دیگر مخلوطی از گونه های مختلف انگور و توت و کاج و زرشک و به و غیره که عمر این گونه ها 
 7 تا 9 سال می باشد همچنین در این قسمت یک باب منزل نیمه تمام که اسکلت آن بنا شده و سقف زده شده به مساحت حدود یکصد متر مربع 
و نیز استخر ذخیره آب در جلوی این قسمت بنا شده است ابعاد استخر مذکور حدود 6×8 می باشد. مساحت آن حدود 2700 مترمربع است 
در حالی که سند ارائه شده 6228 مترمربع است به مبلغ 5/300/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 98/9/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

فراموش شدنی نیستند 
آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند

دوازدهمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان هادی یزدانی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار

پدر و مادرت

در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران 
شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 932 و شناسه ملی 
10360026690 می رساند: با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 98/5/31 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت 
مدیره نظر به این که مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 1/800/000/000 
ریال به مبلغ 30/000/000/000 ریال منقسم به 80/000 سهم 375/000 
ریالی با نام یا تواما از طریق ارزیابی دارایی های شرکت و نظر کارشناس 
 دادگستری افزایش یابد. از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود 
از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم نسبت به ازای هر 
یک سهم، 17 سهم از حق تقدم خود استفاده نمایند. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر 

متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
گفت: کاهش تلفات جاده ای نیازمند فرهنگ 
سازی و اطالع رسانی بیشتری بوده که این 
 امر بهره مندی از ظرفیت باالی رسانه ها را 

رحیم  محمد  مهر،  گزارش  طلبد.به  می 
شهریاری در نشست شورای اطالع رسانی 
جمعیت هالل احمر استان با اشاره به نقش مهم 
رسانه ها در مباحث مختلف امدادی بیان کرد: 
شرایط کنونی جامعه می طلبد هر خبرنگار یک 
امدادگر باشد.وی با بیان اینکه در جمعیت های 
ملی به دنبال ظرفیت های فکری هستیم تا در 
مباحث رهبری سازمان، هدایت و استراتژیک 
همکاری کنند، افزود: همچنین به دنبال افرادی 

تا در پروژه ها  دارای سرمایه مالی هستیم 
همکاری کنند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی اظهار کرد: افراد مرتبط با رسانه 
ها انسان هایی خوش فکر و توانمند بوده که 
باید در قالب تشکیل اتاق های فکر در زمینه 
های مختلف امدادی مورد استفاده قرار گیرند.
شهریاری با بیان اینکه بر اساس آمار پلیس، ۷0 
درصد حوادث جاده ای ناشی از خطای انسانی 
بوده که می توان با اجرای طرح های مختلف 

پیشگیری کرد، گفت: افزایش تجهیزات کنترلی 
در سطح محورها به ویژه جاده های فرعی و 
روستایی در کاهش حوادث تاثیر گذار است.وی 
با اشاره به ساخت و سازهای قدیمی در استان 
بیان کرد: خانه های خشتی و گلی در استان 
با بارندگی های مقطعی و وقوع زلزله ریزش 
می کند که نیازمند نوسازی است.شهریاری 
خواستار فرهنگ سازی هر چه بیشتر از سوی 
رسانه ها در راستای کاهش تلفات در حوادث 

طبیعی و غیر طبیعی شد و گفت: آگاه کردن 
جامعه از سوی رسانه ها باعث جذب داوطلبانی 
از خودگذشته، ایثارگر و دلسوز می شود که این 
امر در افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی ها 
تاثیر بسزایی دارد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ارائه آموزش 
های هالل احمر به جامعه بیان کرد: باید دغدغه 
و فرهنگی در راستای آموختن آموزش های 

امدادی در خانواده ها ایجاد شود.

کاهش تلفات جاده ای نیازمند فرهنگ سازی رسانه ها است
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پیش بینی هفته ای آرام برای خراسان جنوبی

مهر -مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی و حاکمیت جریانات پایدار در جو استان 
تا اواسط این هفته شرایط جوی یکنواخت و آرام برای استان پیش بینی می شود.علیرضا خندان با بیان اینکه پدیده قابل ذکر در این مدت 
افزایش ابر در برخی از ساعات خواهد بود، بیان کرد: به لحاظ دمایی نیز تغییرات به خصوص در طول شب چندان محسوس نخواهد بود.

 

افزایش کرایه، حق یا اجبار؟
 

کاری - علیرغم تاکید مسئوالن مبنی 
سهمیه  تخصیص  دلیل  به  اینکه  بر 
برون  و  درون  های  تاکسی  به  ویژه 
شهری، حق افزایش کرایه ندارند اما 
است  آن  از  حاکی  مردمی  گزارش 
نرخ کرایه مسیرهای داخل شهر  که 
بدون اعالم شهرداری یا تاکسی بین 
شهری افزایش یافته است .همچنین 
قیمت محصوالتی چون گوجه فرنگی 
از ۳ تا ۶ هزار نیز افزایش یافته است 
فروشندگان  برخی  گفته  به  البته  که 
به  و  ندارد  بنزین  قیمت  به  ارتباطی 
در  محصول  این  تولید  کمبود  خاطر 
برخی  گفته   به  است.  پاییز  فصل 
قیمت  افزایش  بیرجندی  همشهریان 
در  شهری  درون  های  تاکسی 
مسیرهایی مثل دانشگاه و سجادشهر 
که  است  رسیده  برابر  دو  به  گاهی 
موجب نارضایتی آنها شده است. یکی 
از رانندگان هم در گفتگو با خبرنگار 
سه  یکباره  افزایش  گوید:   می  آوا 
برابری قیمت بنزین آنها را دچار ضرر 
می کند. وی ادامه می دهد: امیدواریم 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  مسئوالن 
تعیین تکلیف قیمت کرایه تاکسی ها 
اوال  تا  انجام دهند،   معقوالنه  کاری 
متضرر  افزایش  این  از  رانندگان  نه 
شوند و دوما جلوی افزایش خودسرانه 
به  اقتصادی  فشار  افزایش  و  قیمت 
 : افزاید  می  وی  شود.  گرفته  مردم 
و  ما   ضرر  به  راضی  مردم  مطمینا 
ادامه روند فعلی نیستند.زیرا خود  می 
حال  همین  در  زندگی  شرایط  دانند 
نیز سخت شده است و مطمینا با این 
افزایش قیمت بنزین برای ما تاکسی 
داران سخت تر هم می شود. رئیس 
و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 
اظهار  نیز   بیرجند  شهرداری  مسافر 
قیمت  افزایش  اجازه  رانندگان  کرد: 
بهانه  به  را  کرایه  نرخ  خودسرانه 
سهمیه بندی بنزین ندارند. غالم پور، 
رانندگان  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
ویژه  گشت  اندازی  راه  از  قانونمند 
نظارت بر حمل و نقل درون شهری 
رانندگان  عملکرد  بر  نظارت  جهت 
با مشارکت  ها  نظارت  تشدید  ضمن 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسین 
تجارت خبر داد.وی خاطرنشان کرد: 
مشاهده  صورت  در  است  بدیهی 
افزایش خودسرانه و دریافت  هرگونه 
کرایه اضافی، مطابق قوانین و مقررات 
حمل و نقل و یا تعزیرات اعمال قانون 
مدیریت  سازمان  شد.رئیس  خواهد 
شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل 
می  شهروندان  شد:  یادآور  بیرجند 
افزایش  مشاهده  صورت  در  توانند 
نرخ در هر مسیر با اعالم کد یا پالک 
شماره  طریق  از  نظر  مورد  تاکسی 
5 - ۳2۳۳80۳4 مراتب را گزارش و 

پیگیری کنند.

 خبر ویژه

سالم آوا.نمی دانم برخی تصمیمات چرا 
در  حداقل  است!  غیرکارشناسی  اینقدر 
ظاهر انگار با هیچ چیز همخوانی ندارد.

مخازن عظیم سوخت کنار زندگی مردم 
همین  زمانی  که  حالی  در  گرفته  قرار 
مخازن از شهر خارج شد تا امنیت برقرار 
باشد! خدای نکرده اتفاقی بیافتد چه کسی 
نزدیکی  اینها  از  پاسخگوست؟جدای 
منطقه پروازی هواپیماهای مسافربری 
و جنگی به شهر هم درد دیگری است.

زمانی فرودگاه کامال دور از شهر بود اما 
حاال هم به مدد گسترش شهر نزدیک 
خانه مردم است و هم تغییرات جدیدش 
نگرانی ها را بیشتر می کند.آیا معنای 

»امنیت« همین است؟؟
915...۶04

ماهه  یک  درخت  چهار  .میدان  سالم 
کنده شده و پر از چاله های ریز و درشته.

این روزا هم که با بارش باران، تبدیل به 
یک دریاچه صعب العبور شده.جالبه هیچ 
مسئولی هم عین خیالش نیست که بیاد 
و چاله هارو پر کنه. امیدوارم مسئوالن 
شهری حداقل حاال که دیگه مطمئنا 
بهونه عدم اطالع ندارن ، زودتر و تا قبل 

رخداد اتفاقای بدتر ، درستش کنن.
ارسالی به تلگرام آوا
 با عرض سالم خدمت عوامل شهرداری

چرا هیچگونه نظارتی بر آسفالت ندارند 
برای نمونه وجدانا ، از فلکه کوزه مهرشهر 
نمونه برداری کنید هنوز یکسال از آسفالت 
نگذشته کال آسفالت کنده و چاله شده 

است ضخامتش1سانت هم نیست.
905...519

با بخارچراغ  آواجان سالم بچه هامون 
نفتی حساسیت پیدا کردن واقعان انصافه 
دوقدمی شبکه گاز، شبا ازبخارنفت وسردرد 
تاصبح نخوابیم؟؟ مسعولین یک شب بیان 
مهمان مابشن حال روز ماروببینن. اخه چرا 
چند خانواریم که وضعیت ما اینه شرکت 
گازنبود جدول کشی میالن روبهانه میکنه 
خواهشن اوا پیگر شوید. شده موقتی یک 
لوله گازبیارن. هوا سرده. اردیبهشت 10، 
بافت قدیمی شهر، خانواده هست چهل 
ساله اینجا زندگی میکنه گناه داریم به 

دادمان برسید. ممنون.
915...259

از  حسابی  تشکر  یک  داره  سالم.جا 
مسئوالن امنیتی استان داشته باشم که 
انصافا تو این روزا کمک حال مردم بودن و 
جلوی خرابکاری تو شهر رو گرفتن.کاش 
همه مسئوالن همینقدر وظیفه شناس 
بودن و در جای خودش و به موقع واکنش 
اینجوری  اگر  دادن.مطمئنا  درست می 
نشده  حل  مسائل  از  خیلی  االن  بود 
باقی نمونده بود و ایرانی رو داشتیم که با 
آرزوش انقالب کردیم.مردم همیشه کنار 
نظام موندن .کاش مسئوالن هم بمونن.
9۳5...408

کاش مسئوالن خودشونو میذاشتن جای 
یه راننده تاکسی که داره پول زندگیشو از 
همین راه درمیاره.وقتی پنجاه درصد قیمت 
بنزین که یکی از اصلی ترین نیازهای کار 
، چه جوری هیچ  ماست گرون میشه 

افزایشی نباشه؟؟
915...5۳۳

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

در  گزارشتون  آوا.  روزنامه  بر  سالم 
رو  بیرجند  شهر  های  دیدنی  مورد 
فرهنگی  شهر  بیرجند  خوندم.انصافا 
با جاذبه های خاص خودشه.اما حیف 
اونقدری که باید توی شهر این میراث 
توجه  بهش  ما  تاریخی  و  فرهنگی 
نمیشه.اغلب هم در این مکانها بسته 
است که البته دالیلی هم داره اما در 
مجموع اینو میگه که ما به هیچ وجه 
نیستیم!  آماده  گردشگر  حضور  برای 
اصال اگر ما اینقدر پتانسیل داشتیم که 
مهاجرت نمی کردیم! مسئوالن فکر 
می کنن این مهاجرت فقط سر شغله و 
... . البته حق هم دارن.وقتی اکثرشون 
از عمرشون تو  فقط چند سال کوتاه 
بیرجند بودن و زود باید برن ، همین 
مردم  ما  ولی  شاهکاره!  تحلیلم  قدر 
می مونیم و نبود مکان های درست 
پایین  اجتماعی  نشاط  و  تفریحی 
اصرار  به  منم  که  اونقدر  شهرمون. 
بچه ها چند وقت دیگه عازم یه شهر 
دیگم . انصافا هم به هیچ استداللی 
نمی تونم به خانوادم بگم بیرجند خوبه 
و اونجور که میگن نیست.شایدم من 
زیادی به وطنم عالقه دارم. امیدوارم 
تکرار  همه  برای  سناریو  این  نذاریم 
به  نه  حدقال  بشه.  تکرار  و  تکرار  و 
خاطر نبود شادی و نشاط. بخدا کافه 
و رستوران و اینا مکان دیدنی نیست 

که دل خوش کنیم بهشون!

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

چالش مردم با حمل و نقل عمومی پس از هدفمندی ! 

و  مردم  حرف  شنیدن  آبادی-  مهدی 
مهم  وظایف  از  آنها  مشکالت  پیگیری 
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  وسریعتر سازمان ها 
را دریافت کند. هشتمین گزارش » آوای 
مردم« با ادامه رویه پیشین به بررسی مطالبه 
ها، درخواست ها و انتقادات شهروندان از 

سازمان های اجرایی می پردازد. 

تکمیل ظرفیت در چند دقیقه
بسیاری از شهروندان از نحوه ثبت نام طرح 
مسکن ملی انتقاد داشتند. به نظر آنها در این 
طرح باید زمینه مشارکت همه ی شهروندان 
فراهم باشد. شهروندی در این باره نوشته 
باید  است  ملی  طرح  این  نام  اگر  است: 
کنند  مشارکت  آن  در  شهروندان  همه ی 
وگرنه نام آن به طرح مسابقه ملی مسکن 
کند!  تغییر  آزمایی مسکن  یا طرح بخت 
شهروند دیگری نیز نوشته: سایت اقدام ملی 
تولید مسکن نیز مانند سایت ثبت نام خودرو 
بکار  از شروع  شده که هنوز چند ساعت 
سامانه ثبت نام نگذشته ، ظرفیت آن تکمیل 
شد. به گفته وی حتی بسیاری از مردم از این 
طرح با خبر نشدند و در دقایق ابتدایی برای 
بیرجند پیام تکمیل ظرفیت داد.  فرد دیگری 
نیز در پیامکی به روزنامه آوا گفته: تکلیف 
مردمی که چند سال در طرح صندوق یکم 
سپرده گذاری کرده اند و با ۶0 میلیون تومان 
انجام دهند چیست؟ و  کاری نمی توانند 
امیدشان به طرح مسکن ملی چی می شود؟

شهروند دیگری با انتقاد از بانک مسکن 
نوشته: سه شنبه در دقایق ابتدایی ثبت نام 
ظرفیت آن تکمیل شد اما بانک مسکن 
عصر آن روز پیامکی فرستاده که مشتری 
گرامی با استفاده از حساب صندوق پس 
انداز مسکن یکم و به منظور بهره مندی از 
طرح اقدام ملی مسکن،در سایت وزارت راه 

و شهرسازی ثبت نام نمایید!
شهروند دیگری اظهار کرده بود اداره برق 
در  برق  های  ستون  جابجایی  به  نسبت 
خیابان کارگر 2۳ هیچ گونه اقدامی انجام 
منازل  شهروند  این  گفته  به  دهد.  نمی 
مسکونی این کوچه حدود 15 الی20 سال 
است که عقب نشینی کرده اند و این ستون 
ها با توجه به اینکه وسط کوچه قرار گرفته، 
برای رانندگی در شب بسیار خطرناک است.

نوبت دهی سفارشی
 در  بیمارستان ها 

بهداشت و درمان از مهم ترین موضوعات 
برای شهروندان استان محسوب می شود که 

در این باره پیامک هایی به روزنامه آوا ارسال 
شده است. فردی از ساکنان روستای حاجی 
آباد در پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: 
چرا حاجی آباد با جمعیت بیشتر از امیرآباد 

از امکانات درمانی همچون دندان پزشک و 
آزمایشگاه و تزریقات محروم باشد؟ به گفته 
وی آیا جمعیت باالی سیزده هزار نفر، این 
امکانات اولیه درمانی را الزم ندارد؟ بسیاری از 
شهروندان هم از شیوه نوبت دهی بیمارستان 
های مرکز استان گالیه داشتند. به گفته آنها 
شیوه نوبت دهی بیمارستان ولیعصر )عج( و 
امام رضا )ع( و تامین اجتماعی بی قانون و پر 
از مشکل است. شهروندی در این باره نوشته: 
چندین بار اعتراض کردیم ولی برخوردی از 
طرف مسئوالن مشاهده نشده است. چرا 
با افرادی که با برخورد زشت و نامناسب با 
مریض حق و ناحقی نوبت دهی رو انجام 
می دهند برخورد نمی شود؟شهروند دیگری 
نیز با بیان اینکه در مرکز ناباروری پرونده 
دارد، گفته است: این مرکز فقط آمار اعالم 
می کند و هنوز برای بخش دیگر نتوانسته اند 
متخصص بیاورند تا بیماران برای مشکل خود 
به بیمارستان های مشهد مراجعه نکنند. به 
گفته وی باید از رضایتمندی مردم آمار بگیرند 

نه آنکه به خودشان نمره بیست بدهند!

اولیا باید به فکر دستگاه
 چاپگر پول باشند

آموزش  وزارت  اینکه  بیان  با  شهروندی 
دانش  از  دریافتی  وجه  هرگونه  پرورش 
آموزان را ممنوع کرده،گفته است: مدرسه 
از  ... در خیابان رجایی به طرق گوناگون 
اولیای دانش آموزان درخواست پول دارند 
و فقط برای لیوان آب تاکنون درخواستی 
روند  این  با  فرد  این  به گفته  اند!  نداشته 
اولیا باید به فکر دستگاه چاپگر پول باشند. 
شهروندی دیگری در پیامکی به روزنامه آوا 

نوشته است: اگر آموزش و پرورش توانایی 
ساختن مدرسه پسرانه شهید قرنی را نداشت 
چرا از پارسال با مدرسه دخترانه ادغام کرد 
و همچنان مدرسه قرنی پابرجاست؟ فرد 

دیگری هم درخواست حل سرویس دهی 
به دانش آموزان ساکن روستا داشته و نوشته: 
اگر این مشکل برطرف نشود روستاها خالی 
به  مجبور  ها  خانواده  و  شده  سکنه  از 

مهاجرت خواهند شد.
»برای مرکز استانی که مخابراتش هنوز 
نتوانسته طی ده سال به حاشیه شهر بیرجند 
مثل امیر آباد و حاجی آباد و چهکند تلفن 
پیامک  این  متاسفم.«  کند،  واگذار  ثابت 
شهروند ساکن حاشیه بیرجند است که 5 
سال درخواست خط تلفن ثابت داده اما هنوز 
در پیچ و خم های اداری معطل مانده است. 
شهروند دیگری نیز باتوجه به گران شدن 
بنزین نوشته: برای پیشگیری از باالرفتن 
 قیمت ها، باید بر کارخانه ها و تولیدی ها

با  اجناس  دیگر  روز  چند  تا  باشد  نظارت 
وگرنه  نشود  بازار  وارد  باالتر  قیمت  درج 
این بازرسی ها از فروشندگان جزء ،  چندان 

کارایی ندارد.

تعداد اتوبوس های
 شهری افزایش یابد

از  بنزین بسیاری  به گران شدن  با توجه 
شهروندان لزوم توجه شهرداری به وسایل 
شدند.  خواستار  را  عمومی  نقل  و  حمل 
شهروندی در پیامکی نوشته است: برخی 
بسیار  صبح  در  شهری  های  اتوبوس  از 
سرد است و رانندگان با کاله و دستکش 
اول صبح رانندگی می کنند. به گفته وی 
وسایل  از  مردم  بنزین،  قیمت  افزایش  با 
عمومی بیشتر استفاده می کنند و باید زمان 
خطوط اتوبوسرانی بیشتر و تعداد اتوبوس ها 
زیادتر شود. فردی از ساکنان شهرک بعثت 

نیز نوشته: ساکنان علی آباد )شهرک بعثت( 
با  حومه شهر چه فرقی دارند که آنها جمعه 
ها و روزهای تعطیلی رسمی اتوبوس دارند، 
ولی  ساکنان این شهرک در روزهای تعطیل 

مجبور به استفاده از تاکسی های شخصی 
و اینترنتی هستند؟ در هفته های گذشته 
پیام های بسیاری درباره اختصاص اتوبوس 
در روزهای تعطیل برای شهرک بعثت به 
مسئوالن  از  که  شده  ارسال  آوا   روزنامه 
درخواست رسیدگی  نقل شهری  و  حمل 
به این موضوع را داریم. وضع آسفالت معابر 
بیرجند در گزارش پیشین آوای مردم مفصال 
پرداخته شده اما پیامک هایی نیز در دو هفته 
اخیر در این باره به روزنامه آوا ارسال شده 
میدان  آسفالت  نوشته:  شهروندی  است. 
طالقانی به سمت مطهری دست انداز  غیر 
استاندارد دارد که نه فقط برای خودروها بلکه 
برای خانم های باردار نیز مشکل ساز است. 
شهروند دیگری نیز گفته است:  شهرداری 
برای بازسازی آسفالت تقاطع نارنج تا میدان 
راه و ترابری در بلوار آوینی اقدام کند زیرا با 
توجه به حجم باالی تردد وسایل نقلیه و 
بارش های فصلی، خیابان سیالب شده و 
در آسفالت گودالهایی ایجاده می شود که به 

ماشین ها آسیب می زند. 

هزینه ای که به 
بیت المال تحمیل شد!

جمع آوری نرده های خیابان جمهوری با 
توجه به اینکه مدت زمان زیادی از نصب آنها 
نمی گذرد،  بسیاری از شهروندان بیرجندی 
را متعجب کرده است. به گفته شهروندان 
مدت زمان زیادی از نصب این نرده ها نمی 
گذرد و باید پرسید چه دلیلی باعث جمع 
آوری آن ها وجود دارد؟  شهروندی در این 
این چه کار کارشناسی است  باره نوشته: 
که پول بیت المال را هدر می دهد، شاید 

شهرداری پول اضافی دارد! شهروند دیگری 
نوشته: چرا نرده های خیابان جمهوری را 
گذاشتید که اکنون  برمی دارید؟ چرا برای 
کارهایتان تدبیری نمی اندیشید که هزینه ای 
به بیت المال تحمیل نکنید. شهروند دیگری 
نیز با بیان اینکه هدف این کار اشتغال! است، 
نوشته: این کار  برای عده ای شغل ایجاد 
کرده که اکنون نیز ادامه دارد. به گفته وی 
اگر روزی که پله های برقی را نصب و بعد 
مدتی حذف کردند، مدعی العموم وارد ماجرا 
می شد این خدمات ضعیف تکرار نمی شد.

 فردی در ارتباط با قبض های شهرداری 
برای کسبه نوشته: این عوارض از 40 سال 
پیش شروع شده و تا پایان سال 94 هرسال 
با توجه به تورم افزایش داشته است اما از 
درصد  هزار  از  بیش  افزایش  با  سال 95 
مواجه شده که در این ۳-4 سال برای برخی 
از کاسبان به هفت میلیون تومان رسیده 
است. به گفته وی واقعا از کدام فروشنده ای 
توان پرداخت این مبالغ نجومی وجود دارد؟

سربازی که فقط سوت می زند
شهروندی در پیامکی به روزنامه آوا از گرانی 
کاالها و تره بار در بازارهای بیرجند گالیه 
و نوشته است: فلسفه چهارشنبه بازار و یا 
یکشنبه بازار و یا بازار روز غفاری در بیرجند 
چیست؟ قیمت کاالها و تره بار در این نوع 
بازارها اکثر اوقات هم تراز با مغازه های شهر 
و بعضا بیشتر از قیمت مغازه ها است. به 
گفته وی آیا مسئوالن شهری و نظارتی 
هایی  قیمت  چنین  وجود  از  استان  مرکز 
باخبر هستد و از این بازارها بازدید می کنند؟   
بسیاری از شهروندان از ترافیک و شلوغی 
برخی خیابان ها بیرجند گالیه دارند و توجه 
بیش از پیش مسئوالن راهنمایی و رانندگی را 
خواستار هستند. شهروندی در پیامکی نوشته 
است: تقاطع بلوار رجایی و مسافر خیلی شلوغ 
و حادثه ساز است و ماشین ها با سرعت باال از  
شمال به جنوب حرکت می کنند. به گفته وی 
این چهارراه نیاز به نصب چراغ راهنمایی و 
رانندگی دارد.  شهروند دیگری نیز گفته است: 
وضع رانندگی در بیرجند غیر قابل تحمل شده 
و عملکرد راهنمایی و رانندگی در این باره 
مورد سوال واقع است. به گفته وی در بسیاری 
وضعیت  بهبود  برای  مسئوالن  شهرها  از 
ترافیک،موقتا خیابان هایی را می بندند و یا 
باز می کنند اما در چهارراه های بیرجند سرباز 
فقط سوت می زند. فردی نیز به ترافیک 
خیابان طالقانی پرداخته و در پیامکی نوشته 
 است: با توجه به نیاز و مشکالت بیرجند ، 
تعریض این خیابان باید در اولویت مسئوالن 
شهری قرار بگیرد. به گفته وی سال پیش از 
قرارداد با مشاور حمل و نقل صحبت شد، اما 

انگار مشاور محترم هنوز نظر نداده اند!  

   آوای مردم : درخواست شهروندان افزایش ناوگان عمومی همزمان با سهمیه بندی بنزین
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 جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15     

09155614880

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بخشی پور
مدیرکل اوقاف  و امور خیریه استان 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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چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۰۶۸۳ 

محکوم علیه آقای علیرضا مقدم محکوم است به پرداخت مبلغ 
در  اعسار  دادنامه  معوق  اقساط  بابت  ریال   ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ  پرداخت  و  فرزاد  کاشی  صنایع  شرکت  له  محکوم  حق 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با 
توجه به توقیف یک دستگاه آپارتمان پالک ثبتی ۷۸۹۰ فرعی 
از ۲۴۵۰ فرعی از ۲۴۹ اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان 
مترمربع  مساحت ۱۵۵/۳۹  به  دوم  طبقه  پالک ۵  مدرس ۴۷ 
به انضمام انباری اختصاصی، قدرالحصه از عرصه مشاعی، با حق 
استفاده از پارکینگ مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات برابر قانون 
تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن. آپارتمان مورد نظر دارای 
سه خواب، آشپزخانه اپن، کابینت MDF و انشعابات آب، برق و 
گاز که به مبلغ ۶/۲۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال  کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۹/۲۰ از ساعت ۱۰ 
الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد. قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



گیاه  رازیانه
  یک ضد ویروس قوی

رازیانه گیاهی با عطر و طعمی شبیه به شیرین 
انواع  برخی  با  است  ممکن  که  است  بیان 
را  ایمنی  رازیانه سیستم  کند.  مبارزه  ویروس 

تقویت کرده و التهاب را کاهش دهد. 
پزشکی  در  نیز  بیان   شیرین  گیاه  همچنین 
ترکیبات  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  سنتی 
فعال موجود در شیرین بیان، مانند گلیسیریزین، 
ضد  خواص  از  گالبریدین  و  لیکوریتیژنین 

ویروسی قدرتمند برخوردار هستند.

دانه های چیا 
سرشار از فیبر هستند

دانه های چیا سرشار از فیبر بوده و می توانند 
باشند.  اشتها  کاهش  برای  خوبی   گزینه 
دوسر  جو  به  را  چیا  های  دانه  توانید  می 

کنید.  مصرف  و  کرده  اضافه  ماست  یا 
لعاب دار آب  با  تماس  در  چیا  های   دانه 
می شوند، از این رو، اندازه آنها احساس سیری 
برای مدت زمانی طوالنی تر باقی می گذارد. 
از منابع خوب برای فیبر محلول می توان به 

حبوبات، جو دوسر و مارچوبه اشاره کرد.

استشمام بوی نعناع بیابانی
 موجب کاهش اشتها می شود

استشمام بوی نعناع بیابانی به کاهش اشتها 
یک  در  کند.  کمک  گرسنگی  احساس  و 
تحقیق گروهی از شرکت کنندگان که رایحه 

نعناع بیابانی را استشمام کرده بودند، 1,800 
کالری کمتر طی هفته مصرف کرده و سطح 
گرسنگی آنها نیز به طور قابل توجهی پایین تر 
از افرادی بود که این کار را انجام نمی دادند. 
جویدن آدامس نعناع بیابانی یا نوشیدن چای 

این گیاه فوایدی برای کاهش اشتها دارد. 

داروی  خود را مرتب
 و به موقع مصرف کنید

بیمارانی که داروی خود را به طور مرتب مصرف 
نمی کنند سالمت خود را به خطر می اندازند. به 
استروئیدها  افسردگی،  داروهای  مصرف  ویژه 

و رقیق کننده های خون نباید فراموش شود.
ترکیب اشتباه مواد غذایی با یک دارو می تواند 
کند.  ایجاد  خلل  معده  از  دارو  روند جذب  در 
برخی از داروها را باید ناشتا و برخی دیگر را 
پس از وعده غذایی مصرف کرد. نادیده گرفتن 
این جزئیات کوچک از اثربخشی دارو می کاهد.

برای ضخیم کردن مو
 آن را با روغن نارگیل ماساژ دهید

برای ضخیم کردن و تقویت مو های نازک از 
روغن های اسانسی استفاده کنید. روغن های  
شمعدانی،  اسطوخودوس،  بابونه،  نارگیل، 

شدن  ضخیم  به  بادام  روغن  سدر،  چوب 
 ۲0 تا  می کنند.10  کمک  مو  فولیکول های 
پوست  روی  را  خود  انتخابی  روغن  از  قطره 
انگشتان ماساژ دهید. سپس  با  مالیده و  سر 
انگشتان روغنی خود را از ریشه به نوک مو ها 

برسانید تا تمام سطح مو روغنی شود.

1. باید پوست تان را با یک پاک کننده حاوی اسید سالیسیلیک بشویید، چرا که این دانه های سرسیاه 
بیش از همه به دلیل تولید بیش از اندازه چربی درون منافذ پوستی است؛ به همین دلیل تمیز 

نگه داشتن پوست می تواند به پاک کردن دانه های سرسیاه کمک کند.
۲. با یک الیه بردار مالیم سلول های مرده سطح پوست را بردارید، چرا که تجمع این سلول های 

مرده روی پوست هم می تواند عامل ایجاد جوش و دانه های سرسیاه باشد.
۳. یک حوله را داغ کنید و روی این دانه های سرسیاه قرار دهید، بخار و گرمای ناشی از حوله باعث 
می شود دانه های سرسیاه به سطح پوست نزدیک شوند و در نتیجه تخلیه کردن آن ها آسان تر 

شود، حوله را چند دقیقه روی دانه های سرسیاه نگه دارید و بعد آن جا را به خوبی خشک کنید.

 بیشتر افراد مشکلی در مصرف و گوارش موز ندارند، حداقل اگر حد اعتدال را در مصرف آن رعایت کنند.
موز سالمت دستگاه گوارش را بهبود می بخشد و آثار پروبیوتیکی دارد، به این معنی که باکتری های 
مفید روده را تغذیه کرده و رشد آنها را تحریک می کند. نتایج یک مطالعه با حضور ۳4 زن دارای 
اضافه وزن نشان داد که پس از مصرف روزانه دو موز به مدت دو ماه، جمعیت باکتری هایی مفید به 
نام بیفیدو باکتری افزایش داشته است افزون بر این، گروهی از زنان که موز مصرف می کردند، بهبود 
در عالئم گوارشی دیگر مانند نفخ و درد معده را گزارش کردند. اگر احساس می کنید مصرف موز 
دلیل ابتال به یبوست است، کاهش مصرف این ماده غذایی تنها کاری است که باید انجام دهید. اگر 

تغییری ایجاد نشد، به طور کامل از مصرف موز پرهیز کرده و شرایط را بررسی کنید.

موز سالمت گوارش را بهبود می بخشدیک شبه دانه های سرسیاه را از بین ببرید

 الالیی گفتن به رشد مهارت های کالمی، عاطفی و 
عقلی کودک کمک می کند یکی از عاشقانه ترین لحظات 
در دنیای زیبای مادرانه، الالیی خواندن مادر برای کودک 
دلبندش است. الالیی نوعی آهنگ و آواز مالیم است 
که باعث آرامش و به خواب رفتن بچه ها و به خصوص 
نوزادان می شود و بین مادرهای قدیمی هم بسیار رایج 
می دهد  نشان  روان شناسی  متعدد  است.تحقیقات  بوده 
الالیی گفتن برای کودکان بهتر است قبل از تولد، یعنی 
زمانی که آن ها به صورت جنین در رحم مادر هستند، شروع 
شود و با رشد کودکان ادامه پیدا کند. این کار نه تنها از نظر 

جسمانی باعث تسریع رشد و بهبود عملکرد اندام های بدن 
فرزندمان می شود بلکه به رشد مهارت های کالمی و عاطفی 
او هم کمک می کند. در ضمن، کودکانی که در دوره پیش 
از دبستان با الالیی مادر به خواب رفته اند، معموال کودکانی 
بردبارتر، دارای اعتماد به نفس باال، با عاطفه، خالق و 
عالقه مند به فرهنگ سرزمین مادری تربیت می شوند و 
برعکس کودکانی که از ارتباط صمیمانه و آهنگین با مادر 
محروم هستند، عصبی، تحریک پذیر و پرخاشگرند و با 
کاهش عزت نفس مواجه می شوند. چند مورد از مزایای 
ثابت شده الالیی گفتن برای بچه ها عبارتند از:ایجاد احساس 

امنیت در کودک: اگر کودک در آغوش مادر یا پدر باشد و 
برایش الالیی گفته شود، یکی از ناب ترین احساسات زندگی 
خود را تجربه می کند و می تواند با تکیه بر مهر بی بدیل پدر 
و مادر، آرامش یابد و به خواب برود.کمک به رشد زبانی 
کودک: خواندن الالیی باعث آشنایی کودک با کلماتی تازه 
می شود و خواندن این کلمات در لحنی آهنگین به رشد 
زبانی کودک کمک شایانی می کند.تقویت قوه شنوایی: رشد 
شنوایی تا هفته بیستم کامل می شود و رشد مغز هم تا پیش 
از هفته بیست و چهارم و جنین می تواند به صداهایی که از 

خارج رحم مادر می شنود، واکنش نشان و پاسخ دهد.

هر شب برای بچه ها الالیی بگویید!

آیه روز

بزرگ ]و خجسته[ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغ هایی که 
جویبارها از زیر ]درختان[ آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می  آورد. )سوره فرقان/ آیه 10(

سخن روز

زندگی دادگاه نیست تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم. زندگی، زندگی است. باید گذشت 
کرد تا بتوان از آن لذت برد، گذشت، رمز پیروزی در زندگی است. 
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موفقیت و انرژی

به اشتراک نگذارید!

انجام وظایف مرتبط با فرزند
 از ویژگی های والدین کنترل گر

دائمًا  دلسوزی  سر  از  مادرها  و  پدر  از  بسیاری 
وظایف مربوط به فرزندشان را انجام می دهند. 
برای مثال وسایل او را مرتب می کنند، به تمیز 
کردن اتاقش می پردازند و یا حتی سال ها تخت 
خواب فرزندشان را خود جمع می کنند. این کارها 
در ظاهر ممکن است مراقبت کردن و دلسوزی 
شما را نشان دهد اما در حقیقت این پیغام را به 
فرزندتان منتقل می کند که دائماً باید تحت حمایت 
و کنترل شما باشد و نمی تواند هیچ کاری را بدون 
نظارت شما انجام دهد. این مسئله عزت نفس 
فرزندتان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نمی گذارد 
مسئولیت پذیری به میزان کافی در او شکل بگیرد.

نباید همه چیز را با دیگران
 به اشتراک گذاشت

درست است دوست دارید خوشی و ناخوشی خودتان 
را به اشتراک بگذارید. اگر شکست خوردید به همه 
بگویید و اگر به موفقیتی دست یافتید، دوستان 
تان را در جریان قرار دهید. اما بهتر است بدانید 
 بعضی چیزها را نباید با دیگران به اشتراک بگذارید
1. تحقیقات نشان داده اند زمانی که از اهداف 
خود با صدای بلند صحبت می کنیم، احتمال 
گویی  برسیم.  آن  به  که  دارد  وجود  کم تری 
همان افتخار گفتن هدف، ما را راضی می کند و 

در اغلب مواقع به آن نمی رسیم.
علیه  کاری  شخصی،  زندگی  کردن  برمال   .۲
خودتان است. باید بپذیریم که دنیا جای امن و 
زندگی  در  تمام مسائل  تعریف  برای  مطمئنی 
شخصی شما نیست. به سختی می شود به دیگران 
اعتماد کرد. به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی، 

باعث می شود مردم در مورد شما قضاوت کنند.
۳. هر خانواده ای مسائل و چالش های خودش 
را دارد. مسائل را به صورت خصوصی و خودتان 
حل کنید. دیگران را وارد رابطه مثبت یا منفی 
خودتان در خانواده نکنید. دیگران از مسائل شما 
بی خبر هستند و تمام زوایای ارتباطات شما را 
نمی دانند. بهتر است مسائل خود را به بیرون از 

خانواده گسترده  نکنید.
4. دنیا نیازمند کارهای خوب و انسان دوستانه 
است. اما اگر شما این کارها را برای دیگران 
انجام می دهید، بهتر است همین جا به این کارها 
پایان دهید. اگر با دیگران کارهای خودتان را به 
اشتراک می گذارید و به دنبال ستایش هستید، از 
خیر کارهای خوب هم بگذرید. به خاطر قلب و 

روح خودتان کارهای نیک انجام دهید.
جدول ۴۵۰۰                        
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 - همه  و  کامل   - همسایه   -۵
بله فرنگی  ۶-  مزرعه محصور 
کوچک - پارچه ابریشمي رنگین 
- ستون خیمه  ۷- بارکش کوچک 
شهري - بردگي - در مقابل 8- 
خربزه خام - بخشي از پیراهن - 
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پارچه کوتاه چیندار تزییني جلوي 
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پیش در آمد اصول - باتري و قوه 
- خواب کودکانه  14- اسطوره 
سازمان   - جنگ  خداي  رومي 
 - جهان  کشاورزي  و  خواربار 
غرامت 1۵-  هر اندازه -  صمغی 
است خوشبو که از درخت بدست 
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از  استفاده  شیوه   -1 عمودی: 
براي  رزمي  نیروهاي  و  امکانات 
مقابله با دشمن - اثري از خواجوي 
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گریستن  گنجایش ۳-  داراي   -
فلزي  جالي  داراي   - مرده  بر 
آمریکایي دکتر جکیل  بازیگر   -
استان  مرکز   -4 هاید  مستر  و 
پاسخ   - احمد  بویر  و  کهگیلویه 
منفي - پژواک - میزان سال هاي 
عمر ۵-  نیمه دیوانه - آسان و 
ساده - تهمت ۶- کارها - قاره 
زمین  در  کاشتن  تخم   - پهناور 
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طالق ۹- سختي و تلخي - سلسله 
اي از فرمانروایان فارس - چهره، 
رخ  10-  لغزنده - امروزي و نوین 
- لقب هر فرمانروا در هر بخش از 
هند قدیم 11- راهنمایي - تولید 
کننده -1۲ عضوي در صورت - 
دستور - خشکي - عروس زاگرس 
1۳- دیگر و غیر -  قافله،  کاروان 
- صدا 14- پیشمرگ - بسیار و 
فراوان - بزرگ و کبیر 1۵- کشور 
دهلي نو - کارگردان معروف زن 
ایران با  فیلمهاي سوپر استار و 
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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

  حمل اثاثیه منزل مداحی

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

کرمان اندود   کاهگل آماده
۰۹۱۶۲۴۷۶۷۵۲ - مهندس کالنتری
کارت سبز و سند خودروی پیکان وانت به شماره 

پالک ایران ۳۲  ۳۸۵ ق ۳۸ به نام محمود علی زاده 
شورابی به شماره ملی ۰۹۱۸۸۸۴۸۶۱

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تکمیل کادر کارگزاری رسمی بیمه
کارگزاری رسمی بیمه )طرف قرارداد کلیه شرکت های  بیمه دولتی و خصوصی( 
به منظور تکمیل کادر خود از میان متقاضیان واجد شرایط جذب نیرو می نماید.

شرایط عمومی: تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
نداشتن سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر

شرایط تخصصی: مدرک تحصیلی لیسانس )دانشجوی کارشناسی(
دارا بودن قدرت بیان و روابط عمومی مناسب

متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم درخواست کار و ارائه رزومه 
از ساعت ۸ الی ۱۳ با شماره ۰۹۳۷۶۴۰۹۹۴۹ تماس حاصل نمایند.

آدرس: بلوار معلم،حدفاصل معلم 38 و 4۰، پالک 57 ، طبقه سوم

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

۰۹۱۵۱۶۳۲۱۵۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

۰915   866   8۰۰2 
کافه قنادی مصطفی

عرضه انواع 
شیرینی آبمیوه 

و بستنی
شعبه ۱:

خیابان منتظری - روبروی سینما بهمن 
شعبه ۲: 

تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(
۳۲۲۲۴۲۰۰ - ۰۹۱۵۳۶۳۷۰۰۸ فیروزی

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

با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   



۵
استاندار : خط مردم از اغتشاشگران جدا است

یکشنبه *3 آذر 1398 * شماره 4500

فرهنگ مشارکت خیران در حوزه پژوهش نهادینه شود

یرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر لزوم نهادینه شدن 
فرهنگ مشارکت خیران در حوزه پژوهش، سالمت و بیمه تاکید کرد و گفت: وجود خیران 

فرصت مغتنمی است تا بخشی از نیازهای مردم برطرف شود.

ایرنا - راهپیمایی مردمی لبیک به مقام معظم 
رهبری و حمایت از اقتدار و امنیت کشور در پی 
حضور خودجوش مردم در بسیاری از شهرهای 
مرکز  بیرجند  در  آذرماه  دوم  امروز  کشور، 
خراسان جنوبی از میدان شهدا به سمت خیابان 
انقالبی  ارتش برگزار شد.مردم والیتمدار و 
خراسان جنوبی با حضور گسترده و یکپارچه 
در این راهپیمایی همصدا با سایر هموطنان، 
اقدامات اخیر آشوبگران و ایجاد ناامنی در کشور 
را محکوم و بر حفظ وحدت آحاد جامعه و 
مسئوالن تاکید کردند.راهپیمایان با شعارهای 
»مرگ بر فتنه گر«، »مرگ بر منافق«، »مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »حزب فقط 
حزب علی رهبر فقط سید علی«، »حیدری ام 
حیدری ام مدافع رهبری ام«، »ای آمریکا حیان 
کن نفوذی را رها کن«، »ما ملت بصیریم از 
فتنه گر بیزاریم« و »توصیه رهبری فقط تولید 

ملی« از اقتدار و امنیت ملی پشتیبانی کردند.

امنیت خط قرمز مردم و نظام است
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم 

جنوبی نیز در این راهپیمایی با بیان اینکه 
نقش والیت و رهبری از مولفه های مهم هر 
انقالب است و پیوند مردم با والیت منجر به 
شکل گیری قدرتی عظیم می شود ، گفت : 

امنیت خط قرمز مردم و نظام است لذا هرگز 
مردم اجازه شرارت و اغتشاش در برابر نظام 
نمی دهند.حجت  را  بیت المال  به  خیانت  و 
االسالم غالمحسین نوفرستی با اشاره به 
اجرای طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت 
با  بود  حق  داشت:  اظهار  کشور  در  بنزین 

توجه به وضعیت گرانی که وجود داشت و 
شوکی که به جامعه وارد شد سوال مردم و 
اعتراض آنان به عنوان حق پاسخ داده شود 
که مسؤوالن نظام به موقع جواب می دهند.

باعث  استان  مردم  والیتمداری 
کاهش مشکالت در این روزها شد

اما  داد:  ادامه  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
منافقان و آشوبگران به عنوان ستون پنجم 
دشمن می خواستند با نفوذ، اساس نظام را 
زیر سوال ببرند و در فتنه های مختلف ۱۷ 

هزار شهید را از کشور گرفتند و امروز هم 
به شکل دیگری به میان مردم آمدند که 
جدایی مردم از این فتنه گران نیاز به بصیرت 
و شناخت دارد.وی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی و برخی استان ها در جریانات اخیر 
کشور وضعیت سفید داشته اند گفت: آنچه 
باعث شده در این استان مشکالت امنیتی 
است.حجت  مردم  والیتمداری  باشد،  کم 
االسالم نوفرستی ضمن تقدیر از انسجام 
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در مهار 
برخی وقایع گفت: مردم شریف، مومن و 
والیتمدار با حضور خود همیشه آسیب ها و 
خطرات را مهار کردند که این کار بزرگی 

است و نیاز به بصیرت دارد.
خط مردم از اغتشاشگران جدا است

خراسان  استاندار  معتمدیان  محمدصادق 
مردمی  راهپیمایی  حاشیه  در  نیز  جنوبی 
حمایت از اقتدار و امنیت کشور در بیرجند 
در  مردم  حضور  روشن  پیام  کرد:  اظهار 
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت، جدا 
است  اغتشاشگران  از  آنان  خط  کردن 

دل  اقدامات  گونه  این  به  که  کسانی  و 
دریافت  را  روشن  پیام  این  نیز  بسته اند 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  می کنند.وی 
نظام  برنامه های  و  سیاست ها  از  حمایت 
اغتشاشگران  از  انزجار  اعالم  از طرفی  و 
راهپیمایی  این  روشن  پیام های  دیگر  از 
استان  تامین  است.رئیس شورای  مردمی 
انزجار  این  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
سرسپرده  و  ایادی  که  است  کسانی  از  
هم  ضدانقالب  گروهک های  و  هستند 
افزود:  می شوند.وی  محسوب  آنان  جزو 
آمریکا و ایادی وابسته که به دنبال ناامنی 
در منطقه هستند، قصد دنبال کردن پروژه 
ناامن سازی را در کشور ما دارند اما مردم 

برائت خود را از آنان اعالم کردند.
الزم به ذکر است نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی و استاندار خراسان جنوبی در پیام های 
جداگانه ای ، حضور مردم همیشه در صحنه 
استان در راهپیمایی مردمی» لبیک به مقام 
معظم رهبری و حمایت از اقددار و امنیت « 

تشکر  و قدردانی کردند.

خروش مردم بیرجند در حمایت از اقتدار و امنیت

یرنا
س : ا

عک

سهمیه بنزین سرویس
 مدارس و معلمان در راه است

و  آموزش  وزیر  اعالم  بر  بنا  جم-  امین 
پرورش در جلسه ستاد سوخت کشور برای 
سرویس های حمل و نقل دانش آموزان ۱۲۰ 
لیتر بنزین به صورت ماهانه به خودروهای 
تک سوز اختصاص یافته است.بر همین اساس 
طبق اعالم خبرگزاری ها ،  سرویس مدارس 

در صورتی می توانند از سهمیه بنزین یارانه ای 
استفاده کنند که در سامانه سپند ثبت نام کنند.

این موضوع برای استان خراسان جنوبی نیز 
خواهد  اجرایی  ابالغ  از  پس  و  است  صادق 
شد.همچنین به گفته مسئوالن ، برای رفت و 
آمد معلمانی که به روستا رفت و آمد می کنند، 
نیز طبق دستور رئیس سازمان برنامه  و بودجه 

کشور سهمیه بنزین  در نظر گرفته شده است.

تلفن های همگانی باز می گردند

فارس-مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی 
گفت: پس از بهینه سازی سامانه ها و به روز 
کار  دستور  در  همگانی  تلفن های  کردن 
مخابرات قرار گرفت تا کارت تلفن ها قابل شارژ 
مجدد باشند.آذری افزود: البته کارت های قبلی 

نیز نیاز به فعال سازی دارد که شهروندان می 
توانند با در دست داشتن کارت ملی و مراجعه  
نسبت  مخابرات  مشترکین  امور  مراکز  به 
اقدام  خودشان  نام  به  کارت  فعال سازی  به 
کنند. وی افزود: پس از فعال سازی، رمزی 
داده می شود که از طریق دستگاه کیوسک 
می توانند آن را تغییر بدهند و  برای شارژ مجدد 
کارت تلفن همگانی هم می توانند یا از مراکز 
tci.ir امور مشترکین، سایت مخابرات ایران 
کنند. اقدام   *  ۲۰۲۰# دستوری  کد  یا  و 

نت
نتر

 : ای
س

عک

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
تشکیل ۲۰ پرونده برای متخلفان تعزیراتی 
طی یک هفته گذشته خبر داد.محمد حسین 
اشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: به دنبال طرح سهمیه بندی سوخت 
به منظور پیشگیری و مقابله با گرانفروشی 
و احتکار طرح ویژه ای در سطح استان اجرا 
شد.وی از انجام ۷۶ بازرسی توسط ۲۱ اکیپ 
در قالب این طرح طی یک هفته گذشته خبر 
داد و گفت: در این طرح سازمان تعزیرات 
حکومتی در کنار سایر دستگاه های نظارتی به 
صورت ویژه وضعیت بازار را رصد خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 

همچنین بیشترین پرونده های تشکیل شده 
در این مدت را مربوط به صنف میوه و تره بار 
اعالم کرد.اشرفی با تأکید بر اینکه با هرگونه 
افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین 
برخورد می شود،  گفت: همشهریان محترم 
می توانند از طریق تماس با تلفن گویای ۱۳۵  
در ساعات اداری شکایت خود از واحدهای 
صنفی و خدماتی را گزارش دهند تا پس از 

بررسی نتایج به اطالع آنان برسد.
دریافت ۱۰۶۲ گزارش

 مردمی از طریق سامانه ۱۲۴
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
خراسان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 

جنوبی نیز از دریافت هزار و ۶۲ مورد گزارش 
هفته  طی   ۱۲۴ سامانه  طریق  از  مردمی 
گذشته خبر داد.علی تهوری اظهار کرد: طی 
یک هفته گذشته بالغ بر هزار و ۹۲۴ مورد 
بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان 
انجام شده است.وی بیان کرد: در این بازرسی 
ها ۵۹ پرونده تخلف به ارزش ۴۰۰ میلیون و 
۸۱۹ هزار ریال تشکیل شد که بیشتر این 
پرونده ها در بخش خواروبار، میوه و سیفی 
جات، نان و لوازم خانگی بوده است.معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
جنوبی،  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
همچنین بیشترین تخلفات این پرونده ها 

مربوط به عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور 
خرید، گران فروشی و تقلب عنوان کرد. وی 
با بیان اینکه این تماس ها از ۴۵ مورد در روز 
به ۳۶۰ مورد افزایش یافته است، اضافه کرد: 
سامانه ارتباطی ۱۲۴ از آغاز ساعت اداری تا 
ساعت ۲۱ شب آماده پاسخگویی به شکایات 

و گزارش های مردمی هستند.
گرانی برخی اقالم فصلی است

در  نیز  خراسان جنوبی  اصناف  اتاق  رئیس 
گفتگو با فارس ، از تشدید نظارت ها بر بازار 
خبر داد و اظهار کرد: بازرسان اتاق اصناف 
به همراه بازرسان سازمان صمت و تعزیرات 
حکومتی بر سطح بازار نظارت می کنند.رضا 

علیزاده افزود: از روز جمعه بازرسان در سه 
کانکس در سطح شهرستان بیرجند مستقر 
شده اند و شکایات مردمی به صورت حضوری 
مورد پیگیری قرار می گیرد.وی با اشاره به 
فعال بودن ۱۴ هزار واحد صنفی در مرکز 
استان، گفت: در حال حاضر تشدید نظارت ها 
بیشتر بر روی اقالم اساسی مصرفی مانند 
برنج، شکر، قند، روغن و غیره است.وی با 
بیان اینکه طی روزهای گذشته مورد خاصی 
از گران فروشی در سطح اصناف نبوده است، 
گوجه فرنگی  مانند  اقالمی  گرانی  افزود: 
مربوط به تغییرات فصلی و سرما بوده و به 

گرانی بنزین ارتباطی ندارد.

تشکیل ۲۰ پرونده برای متخلفان تعزیراتی/ گران فروشی در صدر تخلفات

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

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت برمک بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5370 و شناسه ملی 14005968435 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حمزه حسین زاده به شماره ملی 6529851380 وخانم خاطره حسین زاده به شماره ملی0653155921و آقای میثم حسین زاده به شماره ملی 0651903688 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای روح ا... تنهائی به شماره ملی 0650765427به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدابراهیم حسین زاده به شماره ملی 0640425720 به عنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )663682(

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 و به موجب 
 نامه شماره 50957 مورخ 1397/8/27 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی بیرجند به واحد ثبتی سربیشه به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان سربیشه ، بخش درح ، دهستان درح ، روستا ماهیرود، پایین ده ، جاده 20کیلومتر بعد از ماهیرود ، جاده منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9738134550 انتقال یافت و 

در این اداره تحت شماره 33 ثبت گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )662093(

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139860308001002379- 1398/6/17 هیئت اول / 

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی صدیقی پور فرزند رمضان به 
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محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/۱8  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱398/9/3   علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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جنوبی  خراسان  استاندار   - مقدم  دادرس 
در جلسه بررسی مصوبات سفر استاندار به 
شهرستان های استان، اظهار کرد : ما و تیم 
مدیریتی استان در این دوره هم قسم شده ایم. 
محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه طرح های 
مصوب شده در سفر به شهرها و روستاهای 
استان، حاصل چندین مرحله کار کارشناسی 
بوده و به شخصه هیچ کار غیرکارشناسی 
را تایید نمی کنم ، تصریح کرد: بنابراین از 
یک موردِ این مصوبات هم به سادگی عبور 
نخواهیم کرد، چرا که تعهد داده ایم و باید 
پاسخگوی مردم باشیم.وی ادامه داد: کارهای 
بزرگ و بی سابقه ای در استان در حال انجام 
است که مصوبات سفر، بخش کوچکی از آن 
است.وی بر تسریع در اجرایی شدن مصوبات 
تاکید کرد و گفت: هیچ گونه تاخیر و تعللی در 

اجرای مصوبات پذیرفته نیست.

افزایش 9۰۰ درصدی تخصیص
 اعتبار برخی پروژه های استان

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ابالغ اعتبار 
۲۰ میلیارد تومانی جاده نهبندان به سربیشه 
و ۱۵ میلیارد تومانی جاده سربیشه به ُدُرح 
تصریح کرد: در شرایط سخت کنونی کشور 
ها ۴۰  استان  سایر  در  ها  پروژه  اغلب  که 
درصد تخصیص اعتبار داشته اند، در خراسان 
جنوبی برخی از پروژه ها نهصد درصد افزایش 
تخصیص داشته است. وی افزود: نباید فرصت 
طالیی توجه دولت به استان خراسان جنوبی را 
از دست داد؛ همه باید تالش کنیم تا پسوند و 
وصله ناجور »محرومیت« را از خراسان جنوبی 
برداشته و آن را جشن بگیریم. محمدصادق 
معتمدیان خاطرنشان کرد: ما و تیم مدیریتی 
استان در این دوره هم قسم شده ایم تا اتفاقات 
بزرگی در استان رقم بخورد و به فضل الهی، 

جشن محرومیت زدایی بگیریم؛ روحیه امید نیز 
باید در مردم تقویت شود و بدانند که مدیران 
استان در حال تالش مضاعف در جهت توسعه 
و رفع مشکالت استان هستند.وی با اشاره به 
سرمایه ارزشمند نیروی انسانی در استان افزود: 
یک از بخش هایی که بنده را نسبت به توسعه 
استان امیدوار می کند، نیروی انسانی توانمند و 
دلسوز استان خراسان جنوبی است؛ افرادی 
که بدون چشمداشت، حق ماموریت، حق 
اضافه کاری و... چندبرابر کار می کنند و 
از تالش  دانم  تقدیرند. الزم می  شایسته 
های همه مدیران، فرمانداران، بخشداران 
که  اجرایی  های  دستگاه  کارشناسان  و 
درآورده  حرکت  به  را  استان  توسعه  قطار 
اند، صمیمانه قدردانی نمایم.وی همچنین 
با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی خدمات 
دولت در استان اظهار داشت: اطالع رسانی 

اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  خدمات 
معظم  مقام  تاکید  مورد  همواره  مردم،  به 
بوده  جمهوری  محترم  ریاست  و  رهبری 
است و در شرایط فعلی کشور که با رایزنی 
های گسترده، بیشترین جذب اعتبار را در 
استان داشته ایم، عدم اطالع رسانی خدمات 
دولت قابل قبول نیست و همه دستگاه های 
اجرایی استان باید در این بخش فعال باشند.

در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی 
استانی  مدیران  و  استانداری  امور عمرانی 
های  شهرستان  فرمانداران  شد،  برگزار 
بشرویه،  قاین،  سربیشه،  طبس،  نهبندان، 
و  سرایان  زیرکوه،  درمیان،  خوسف، 
فردوس به صورت ویدیوکنفرانس در جلسه 
مشارکت داشتند و روند پیشرفت پروژه ها 

مورد بررسی قرار گرفت.

هم قسم شده ایم محرومیت زدایی خراسان جنوبی را جشن بگیریم 

توزیع 1۳۰ الشه گوشت گوسفند 
با قیمت تعادلی در بیرجند

تسنیم- معاون امور بازرگانی سازمان صمت 
گوشت  الشه   ۱۳۰ گفت:  جنوبی  خراسان 
گوسفند طی با قیمت تعادلی در بیرجند توزیع 
می شود.الیاس جویبان با بیان اینکه دیروز  ۷۰ 
الشه گوشت قرمز در چهار فروشگاه واقع در 
بازار روز بیرجند در خیابان پاسداران، منتظری 
۱۲، توحید ۱۴ و خیابان حافظ غربی مهرشهر 
صبح و عصر توزیع شد ، افزود : فردا نیز ۶۰ 
الشه گوسفند در چند مرکز به قیمت تعادلی 
عرضه می شود. وی تصریح کرد:  محدودیت 
عرضه و فروش به تعداد متقاضیان بستگی دارد.

حق بیمه کشاورزان خسارت دیده 
با غرامت تهاتر می شود 

ایرنا-مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی استان 
خراسان جنوبی گفت: کشاورزانی که تمایل به 
بیمه محصوالت دارند و در گذشته نیز دچار 
خسارت شده اند، می توانند سال زراعی جاری از 
محل غرامت به صورت تهاتر نسبت به بیمه 
محصوالت خود اقدام کنند.جواد غنچه افزود: 
عملیات بیمه گری محصوالت زراعی و باغی 
بخش کشاورزی از مهر امسال آغاز شد و تا 
دی ماه ادامه دارد.وی تصریح کرد: سال زراعی 
گذشته )مهر ۹۷ تا شهریور ۹۸( در استان حجم 
زیادی از خسارت ها را شاهد بودیم و بیشترین 
مبلغ غرامت های پرداختی در بخش زراعی و 
باغی به ترتیب مربوط به پسته، زرشک، گندم، 

جو و انار بوده است.

 پزشک قانونی مستقر و مستقل
 در فردوس معرفی شد

مسئوالن  کوتاهی  سالها  از  پس  سربازی- 
محلی و استانی و نبود پزشک قانونی مستقردر 
شهرستان فردوس که به یکی از مطالبات مهم 
و جدی مردم تبدیل شده بود در مراسمی با 
حضور مدیر کل پزشک قانونی استان خراسان 
پزشک  فردوس  و مسئوالن محلی  جنوبی 
فردوس بصورت مستقرو  قانونی شهرستان 
مستقل معرفی شد.به گزارش خبرنگارآوا، مدیر 
کل پزشک قانونی استان در این مراسم با بیان 
اینکه آمار مراجعات مردم شهرستان فردوس به 
پزشک قانونی به نسبت کل استان کمتر از ۱۰ 
درصد است ، گفت : اما با توجه به قرارگیری 
در مسیر زوار امام رضا )ع( و مسیر ترانزیتی 
جنوب به شمال و آسیای میانه ، ضروری بود 
پزشک قانونی مستقردر فردوس معرفی شود.

بهره برداری از ۵طرح
 در بیمارستان رازی بیرجند

صداوسیما- ۵طرح بهداشتی درمانی با حضور 
قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در بیمارستان 
رازی بیرجند به بهره برداری رسید. این طرحها 
فیزیوتراپی،  قلب،  بازتوانی  بخش  شامل 
کاردرمانی، کلینیک بهره برداری از ۵ طرح 
در بیمارستان رازی بیرجندویژه ارتقاء سالمت 
علوم  دانشگاه  است.رئیس   vip بخش  و 
این  اندازی  راه  برای  بیرجند گفت:  پزشکی 
طرحها ۷۵۰میلیون تومان از محل اعتبارات 
این دانشگاه هزینه شده و همچنین ۵۰۰میلیون 
تومان نیز یک خیر بیرجندی برای راه اندازی 
مرکز بازتوانی قلب اهداء کرده است.دهقانی با 
اشاره به فعالیت کلینیک ویژه ارتقاء سالمت 
بیرجند،  شهر  سالمت  جامع  ۵مرکز  افزود: 
بیماران خود را به این مرکز جامع، ارجاع می 
دهند که پس از انجام آزمایش ها، در صورت 

لزوم راهکارهای مورد نیاز ارائه شود.

صنایع دستی نیازمند برندسازی 

ایرنا - استاندار خراسان جنوبی در بازدید از 
و  تولیدات  دستی،  صنایع  نمایشگاه  اولین 
طالب  خانواده  و  همسران  توانمندی های 
استان با تاکید بر لزوم آموزش در حوزه صنایع 
برند و نشان محصوالتی که  دستی گفت: 
قابلیت فروش در سایر نقاط کشور و حتی 
است.  ویژه  توجه  نیازمند  دارند،  را  صادرات 
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: توجه به 
سیاست هایی که در استان داریم از جمله توجه 
به ظرفیت های استانی، حرکت بسیار خوبی 
است که باید تقویت شود و استمرار پیدا کند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: خوشبختانه از 
مجموع بیش از ۶۰ تا ۷۰ رشته صنایع دستی 
که در کشور وجود دارد، حدود ۴۰ رشته در 
استان رایج است و در سال های اخیر نیز رشد 

قابل توجهی داشته است.
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چرا نام نویسی طرح
 مسکن ملی متوقف شد؟

صدا و سیما - برای ایجاد فرصت برابر برای 
متقاضیان تا زمان مهیا سازی سرعت اینترنت 
در کشور، طرح مسکن ملی متوقف شده و بعد 

از ایجاد شرایط دوباره نام نویسی آغاز می شود.

واریز اعتبار مالکان خودرو های 
تاکسی اینترنتی در روز های آینده

مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی بیان کرد: ساز وکار پرداخت اعتبار رانندگان 
تاکسی های اینترنتی با همکاری وزارت کشور 
انجام شده و تا  یکی دو روز آینده واریز خواهد شد.

170 هزار معلم فاقد مسکن
 تا 3 سال آینده صاحبخانه می شوند

فارس- وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
معیشت معلمان در دستور کار دولت است، 
گرفته، 170  برآورد صورت  اساس  بر  گفت: 
هزار معلم فاقد مسکن هستند که باید برای 
مسکن دار شدن آنها تالش کنیم. حاجی میرزایی 
تأکید کرد: طرح رتبه بندی معلمان در دستور کار 
است، برای بیمه معلمان اقدامات مهمی داریم 
تا امسال بدون هیچ افزوده ای بتوانند از بیمه 

معلمان بهره مند شوند.

رمز دوم کارت های بانکی 
از اول دی غیرفعال می شود

بانک مرکزی در راستای ارتقای امنیت تراکنش 
های بانکی، تمامی بانک های کشور را مکلف 
کرده تا از اول دی ماه خدمات رسانی برای 
تراکنش های بدون کارت را تنها با رمز پویا 
صورت دهند، بر این اساس از اول دی ماه هیچ 
گونه تراکنش بانکی بدون کارتی با استفاده از 

رمز ایستا انجام نخواهد شد.

پیش بینی درآمد 1۴ هزار میلیارد 
تومانی برای دولت

با فرض  نشان می دهد  ها  بررسی  تسنیم- 
کاهش 10 میلیون لیتری بنزین رقمی نزدیک 
به 1۴ هزار میلیارد تومان طی یک سال در 

هزینه های دولت صرف جویی می شود.

اگر احساس کنیم اشتباه کرده ایم، 
حتمًا اصالح خواهیم کرد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن 
است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه 
به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و گفت: 
اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه 

کرده ایم حتماً اصالح خواهیم کرد.

وظیفه اقناع عمومی
 به عهده صدا و سیما بود

حسام الدین آشنا گفت: در ستادی که ریاست 
مطلق  مسئولیت  شد،  تشکیل  کشور  وزیر 
در  عمومی  اقناع  و  رسانی  اطالع  کامل  و 
مصرف  مدیریت  طرح  اجرای  خصوص 
گرفت  قرار  سیما  و  صدا  عهده  بر  سوخت 
توضیحات  سازمان  این  که  امیدواریم  و 
دهد. ارائه  اقناع  شیوه  خصوص  در  کافی 

حدادعادل: مردم، دولت و مجلس 
کارآمدتری می خواهند

حدادعادل  گفت: مردم در نظرسنجی ها نشان 
کارآمدتری  مجلس  و  دولت  که  می دهند 

می خواهند و در این  تردیدی نیست.

اصولگرایان نمی توانند  بیشتر
 از یک نانوایی را اداره کنند

اصولگرایی،  جریان  گفت:  مهاجری  محمد 
هرگز در ۴0 سال گذشته هر زمان که دولت 
و حاکمیت به مشکل برخورده اند قادر به حل 
مشکالت و بحران اقتصادی کشور نبوده اند. 
بعید  فرمودند  امام)ره(  که  جمله ای  طبق 
می دانم بسیاری از این آقایان بتوانند بیشتر از 

یک نانوایی را اداره کنند!

مسئوالن نظام شجاعت پذیرش 
اشتباه را داشته باشند

 مسیح مهاجری گفت: مسئوالن نظام بدانند 
و  تصحیح  و  اشتباه  پذیرش  شجاعت  که 
جبران به موقع آن، بزرگ ترین هنر مدیریتی 

است و ارزش کار آن ها را باال می برد.

وقتی اجازه اعتراض مدنی را 
ندهیم، یعنی خشونت را پذیرفته ایم

عباس عبدی گفت:  نمی توان چند هزار نفر در 
خیابان راه بیفتند و اعتراض کنند و رسانه ها آن 
را به شکل مناسب منعکس نکنند. وقتی اجازه 
ضمنی  طور  به  ندهیم،  را  مدنی  اعتراضات 
پذیرفته ایم که اعتراض علیه آن باید با خشونت 

و تخریب همراه باشد.

افزایش  و  بحث سهمیه بندی  روزها  این   
قیمت بنزین، تنها در جمع نخبگان و ناظران 
اقتصادی و سیاسی مطرح نیست بلکه در 
خیابان، کوچه  و بازار، میهمانی ها و... موضوع 
گرم و قابل توجه همگان بنزین است و بنزین. 
در ادامه نیز در همین رابطه ، مشروح گفتگوی 
جامعه شناس  افروغ،  عماد  با  »انتخاب« 

سیاسی را می خوانید.
 اعتراضاتدرنتیجهبیتوجهی
بهخواستوارادهمردمبود

عماد افروغ در ارتباط با ابعاد و تاثیرات اجتماعی 
اعتراضات شکل گرفته نسبت به موضوع 
فرصت  کرد:  اظهار  بنزین  قیمت  افزایش 
قانونی به اعتراضات مدنی مردم نداده ایم و 
مردم به اعتراضات و واکنش های به اصطالح 
غیرمدنی روی آورده اند. اگر موضوع ریشه یابی 
نشود و آن گونه که شاهد فرآینده هژمونی 
)سلطه( رسانه ای هستیم، تنها باید به معلول 

)یعنی اعتراضات( بپردازیم. بر این باور هستم 
نوع نگاه مردم به این اعتراضات غیرمدنی، به 
هیچ عنوان غیرمدنی نیست؛ یعنی مردم نوع 

اعتراضات را واکنشی طبیعی می دانستند. 
دربحثبنزینبهقدرتاجتماعی
مردمکهاساساست،توجهنشد

افزود: »واقعیت این است در  ادامه  وی در 
بحث سهمیه بندی بنزین به قانون و فلسفه 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران نیز توجه 
نشد. همچنین، به این که قدرت اجتماعی و 
مردم اساس و پایه هستند و قدرت سیاسی 
معرف و فرع است توجه نشد. همه این مسائل 
عوارض بی توجهی به خواست مردم است. 
اساس جامعه شناسی سیاسی می گوید زمانی 
که ذیل یک گفتمان و نظام سیاسی خاص، 
اجازه قانونی اعتراضات مدنی داده نشود، خواه 
یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات 

غیرمدنی مهیا می شود.«
اعتراضاتقابلپیشبینیبوداما
نمیخواهیمازتاریخدرسبگیریم
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: 
می توان  را  مساله  دیگر،  سطحی  »در 

قرار  واکاوی  مورد  تر  بنیادی  حتی 
اعتراضات  این  پرسید  باید  اکنون  داد. 
اظهار  برای  قانونی  فرصت  حاصل  که 
اعتراض مدنی است، قابل پیش بینی بود 
کامال  بله!  که  است  این  پاسخ  خیر؟  یا 
با  علی الخصوص  بود.  پیش بینی  قابل 
توجه به اتفاقاتی که در گذشته یعنی در 
دی ماه 96، سال 88 و دهه 70 رخ داده 
را  اعتراضات  از  این موج  نتوانستید  چرا 
پیش بینی کنید. فرض را بر این بگیریم، 
تصمیم درست بوده و باید سریع اعمال 
این  مخالف  بنده  البته  -که  می شد 
است که  این  فرضیات هستم- پرسش 
دارد  امکان  می شد  پیش بینی  نباید  آیا 
همراه  اجتماعی  شورش  با  تصمیم  این 
باشد؟ حتی فرض را بر این بگذاریم که 
و  کنیم  بینی  پیش  را  آینده  نمی توانیم 
داریم  مشکل  انقالب  از  فهم  زمینه  در 
اما  حداقل نمی توانستیم از گذشته درس 
سری  یک  با  حداقل  بگیریم؟  عبرت 
این  از  مانع  می توانستیم  ساده  تدابیر 

مقدار قابل توجه از تخریب شویم.«

وعدههایدولتبرایکنترلوضعیت
بیاعتمادیرابیشترمیکند

این جامعه شناس در ادامه با اشاره به این که 
و  انتقادات  طرح،  این  درستی  پیرامون 
نقطه نظرات زیادی دارد، افزود: »در مجموع، 
مهم ترین عارضه و تاثیر طرح افزایش قیمت 
بنزین، افزایش بی اعتمادی به مجموعه دولت 
است. موضوع تاسف برانگیز دیگر در ارتباط با 
وقایع بعد از وقوع رخداد است. مردم آن چه را 
که از دولت مردان بعد از وقوع رخداد افزایش 
که خود  آن چه  با  می شنوند  بنزین  قیمت 
می بینند و لمس می کنند، در تضاد است. 
می گویند تورم را کنترل کردیم و می کنیم. این 
گونه اظهارات تحریف واقعیت است؛ این گونه 
اظهارات وضعیت را وخیم تر می کند. زمانی که 
مردم احساس کنند فرادستان و دولت مردان 
دروغ می گویند، بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. 
مردم می گویند شما قبال نتوانستید این کار را 
انجام دهید؛ زمانی که نرخ دالر باال رفت، نرخ 
تمامی کاالها تورمی افسارگسیخته را تجریه 
کرد اما وقتی دالر پایین آمد، چرا نرخ کاالها 

کاهش پیدا نکرد؟ «

حمایترهبریازروی
مصلحتومشروطبود

به  نباید  نیز  رهبری  »حمایت  گفت:  وی 
ترمزی برای کارشناسی های بعدی تبدیل 
شود. رهبر معظم انقالب از روی مصلحت 
از تصمیم سران سه  قوه حمایت کردند و 
مشروط به این بوده که بحث های کارشناسی 

انجام شده باشد.«

برخیدارنداربابیمیکنند
وی تصریح کرد: » باید نیم نگاه و بازگشتی به 
نگاه امام خمینی )ره( نسبت به مردم و قدرت 
داشته باشیم. ایشان بارها تاکید کرده اند، »نشود 
شماهایی که حاکم هستید شعار نوکری بدهید 
اما عمال اربابی کنید« اکنون ما می بینیم یک 
عده دارند اربابی می کنند و کسی را به سفره 
از  آن ها  قدرت  انحصار  نمی دهند.  راه  خود 
حوزه سیاسی شروع و رفته رفته به حوزه های 
فرهنگی و اقتصادی نیز تسری پیدا کرد. همراه 
با این امر فضا را سیاست زده می کنند و در ادامه 
نوعی برنامه سیاست زدایی را در پیش می گیرند 

و شکاف را تحکیم می کنند.«

اعتراضات قابل پیش بینی بود اما نمی خواهیم از تاریخ درس بگیریم

 سقف تسهیالت طرح اقدام ملی موسوم به 
طرح مسکن ملی اعالم شد.

خبرهای  آخرین  خبرآنالین،  گزارش  به 
ارائه شده نشان می دهد سقف تسهیالت 
در نظر گرفته شده برای طرح مسکن ملی 
100 میلیون تومان است که وارد ساخت 
فروش  شکل  به  نهایت  در  و  می شود 
اقساطی به خریدار منتقل خواهد شد. نرخ 
سود این تسهیالت نیز 18 درصد با مدت 
بازپرداخت 1۲ ساله است که با طول دوره 

ساخت محاسبه می شود.

تسهیالت75تا100
میلیونیبرایمتقاضیان

 7۵ تسهیالت  است  قرار  طرح  این  در 
تا 100 میلیونی به متقاضیان داده شود 
رقم  کوچک  و  بزرگ  شهرهای  در  که 
بود. رقم  این تسهیالت متفاوت خواهد 
اقساط وام 7۵ میلیون تومانی با سود 18 
درصد و بازپرداخت 1۲ ساله، ماهانه یک 
میلیون و ۲7۴ هزار تومان و تسهیالت 
100 میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، 
است. تومان  هزار   700 و  میلیون  یک 

افزار  نرم  آنچه  اساس  بر   همچنین 
بخش  عامل  بانک  اقساط  محاسبه 
وام  که  افرادی  می دهد،  نشان  مسکن 
100 میلیون تومانی دریافت می کنند، در 
با سود 18 درصد،  دوازدهم  پایان سال 
۲۴۴ میلیون و 670 هزار تومان باز پس 
که  فردی  دیگر،  عبارت  به  می دهند 
دریافت  تسهیالت  تومان  میلیون   100
آن  برابر   1.۵ سال   1۲ از  پس  می کند، 
را به عنوان سود به بانک مسکن بازپس 
متقاضیانی هم  از  آن دسته  داد.  خواهد 

 18 سود  با  تومانی  میلیون   7۵ وام  که 
درصد برای ثبت نام در این طرح دریافت 
 18۳ دوازدهم  سال  پایان  در  می کنند، 

بازپس  مسکن  بانک  به  تومان  میلیون 
خواهند داد که 108 میلیون تومان آن، 

صرفا سود این تسهیالت خواهد بود.

میزان، اقساط و سقف تسهیالت مسکن ملی اعالم شد

فروش مغازه ساندویچی با موقعیت عالی  09155612892 

کاغذ دیواری و کناف

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

دکوراسیـون کالسیـک
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دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز 
فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم

 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797
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انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 
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