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واحدبافندگینساجیفردوسبااعتبار۳۰۰میلیارد
تومانوتولیداستیلکوردبیرجندباسرمایهگذاری

۲۶۰میلیاردتوماناست ...  مشروح در صفحه ۵

* هرم پور

افق های روشن امید، 
ارمغان پدیده ی جدید 

مدیریتی در استان

غلط  نوشته  نا  دیکته  بگویم  اگر 
جفا  و  ظلم  کمی  احتماالً  ندارد، 
در حق گذشتگانی کرده ام که در 
سطرهای آینده قرار است درباره و 
در محدوده فعالیت هایشان مطلبی 
بنویسم؛  استانداران سابق و اسبق 
و مدیران شان. اما واقعیت دیگری 
هم وجود دارد و آن نتیجه ایست که 
بعد از یک مقایسه، عاید ما می شود. 
دیروز رقم 700 میلیون یورو سرمایه 
2 صفحه  در  مشروح  گذاری... 

 

 

 

توطئهبسیارخطرناکی
توسطمردمنابودشد

رهبرمعظمانقالب:

صفحه  6

دشمنازاواخرسال۹۶
مشغولآموزشآشوبگرانبود

رئیسجمهور:

دشمنبرنامهریزیکردهافرادی
افرادیناالیقبهمجلسبفرستد

سردارحاجیزاده:
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فردوسی ها طعم شیرین 
آب »حیاض« را می چشند 

سربازی- پس از اینکه در ماه های اخیر موضوع وضعیت 
و شفاف سازی آب موقوفه حیاض شهر فردوس در 

فضای مجازی و رسانه ای... مشروح در صفحه 5

معلم قلب ها 
نسرین کاری- در گوشه و کنار این سرزمین زیبا بسیاری 

از معلمان هستند که با تمام توان و در نهایت عشق و 
عالقه وارد کالس های درس می شوند و فرزندان این مرز 

و بوم را ... مشروح در صفحه 2

ماشین داری و ماتم داری 
محمودآبادی- گفتندکه دولت برای افزایش قیمت بنزین 

4 سال کار کارشناسی کرده است. این کار همچنان با 
حساسیت انجام شده تا در حق هیچ احدی اجحاف نشود. 

اما این طور که به نظر می رسد ... مشروح در صفحه 3

جناب آقای رسول کفاش زاده
با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشتابویگرامیتان

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن
 عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاریم. 

مدیریت و پرسنل گروه بازرگانی مهدی باقری

با حسرت و اندوه فراوان
 به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

 حاج عباسعلی خراشادی زاده
 )کاسب بازار(

 جلسه ترحیمیامروزپنجشنبه۹۸/۹/۷ازساعت
۱۵الی۱۶درمحلهیئتمحترمابوالفضلی)مصلی(

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی
 مزید امتنان می باشد.

خانواده های خراشادی زاده و سایر بستگان

دردایرهقسمتمانقطهتسلیمیم
لطفآنچهتواندیشی،حکمآنچهتوفرمایی

در دومین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان

شادروان آزاده علی آبادی
 یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

عصرامروزپنجشنبه۹۸/۹/۷برسرمزارش
 گرد هم آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم. 

خانواده علی آبادی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
پدری مهربان و همسری دلسوز مرحوم مغفور 

شـادروان مهـدی پناهنـده
 )فرهنگی بازنشسته(

 جلسه یادبودیامروزپنجشنبه۹۸/۹/۷
ازساعت۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰درمحلمسجدآیتا...آیتی

)واقعدرخیابانمطهری( برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی
 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های پناهنده و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت همسری مهربان  و مادری فداکار 

مرحومه حاجیه فاطمه عذرا بهلگردی
همسر حاج  رمضان نکوفرد )خونیکی(

 جلسه یادبودیفرداجمعه۹۸/۹/۸ازساعت۱۰/۱۵الی۱۱/۱۵صبح
درمحلهیئتمحترمابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: نکوفرد، بهلگردی و سایر بستگان

جنـاب آقـای  محمـدی
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی
 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه خالق هستی 

آرزومندم.
محمد قالسی- رئیس و دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

قابل توجه شهروندان و متقاضیان محترم صدور  پروانه ساختمانی

به استناد مصوبه بند ۲ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۲6 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ 
شورای محترم اسالمی شهر بیرجند، در راستای بهره مندی شهروندان گرانقدر 
از مزایای برنامه ها و سیاست های تشویقی شهرداری به مناسبت ایام ا... دهه 
فجر )در بازه زمانی ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰( ، لذا با توجه به زمان 
باقیمانده، ضمن مراجعه به شهرداری و ثبت درخواست خود، امکان استفاده 
حداکثری مراجعین از تخفیفات و جلوگیری از ترافیک کاری در پایان سال را 

فراهم نمایید.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ بیرجند

با غم و اندوه فراوان درگذشت بزرگخاندان 
حاج کربالیی زین العابدین کفاش زاده

خادم اهل بیت )علیهم السالم(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن مرحومامروزپنجشنبه۹۸/۹/۷
)مصلی(  ابوالفضلی محترم ازمحلهیئت ساعت۱۳
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
ضمنا مراسم دعای پرفیض کمیل  امشب )پنجشنبه 98/9/7( 

ساعت 18 در محل سالن هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد
خانواده های کفاش زاده و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

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

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

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

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰44314 - 3۲۰44113 -۰91۵1۶۰۰1۵8 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

مراسم چهلمین روز درگذشت مـادرعـزیزمان

مرحومـه نرگس  محمـدی
 )همسر مرحوم علی جوانمرد( 

امروزپنجشنبه۹۸/۰۹/۰۷ساعت۱۴الی۱۵درمحل
مصلی)هیئتمحترمابوالفضلی( برگزار می شود

حضور گرانقدر شما سروران مایه تسلی خاطرمان خواهد بود.
جوانمـرد ، محمـدی و سایر بستگان
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افق های روشن امید، 
ارمغان پدیده ی جدید 
مدیریتی در استان

* هرم پور

اگر بگویم دیکته نا نوشته غلط ندارد، احتمااًل 
کمی ظلم و جفا در حق گذشتگانی کرده ام 
که در سطرهای آینده قرار است درباره و در 
بنویسم؛   مطلبی  هایشان  فعالیت  محدوده 
اما  مدیرانشان.  و  اسبق  و  سابق  استانداران 
واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن نتیجه 
ایست که بعد از یک مقایسه، عاید ما می شود. 
دیروز رقم 700 میلیون یورو سرمایه گذاری 
های خارجی روی پروژه خط آهن استان را که 
تیتر زدیم، ارزش ریالی آن را حساب کردم ، 
با وجود ناتوانی ماشین حساب،  ظاهراً چیزی 
بیش از 9 هزار میلیارد تومان اعتبار نشان داده 
می شود! حتماً شما هم حساب کنید. می شود  
9 هزار میلیارد تومان! تعجب کردم. عالوه بر 
آن، همین روزها مسئوالن »ایمیدرو« در دیدار 
میلیاردی  اعتبار هزار  تامین  استاندار قول  با 
دادند، و قبل تر از آن در سفر معاون اول رئیس 
جمهور به استان، قول های دیگری به همراه 
بخشی از تخصیص های واقعی و عینی و آغاز 
عملیات اجرایی را شاهد بودیم. این نکته را به 
یاد داشته باشیم که خراسان جنوبی در سال 
های گذشته و در بحبوحه حضور شش استاندار 
قبلی، بیشترین اعتباری که دریافت می کرده 
است با سرجمع بسیاری از فصول بودجه ای و 
رایزنی ها و البی ها، حدود 250 میلیارد تومان 
بوده و بس! پس مالمتم نکنید که با آن چنان 
رقم هایی، این چنین سر ذوق آمده ام و هیجان 
زده شده ام. واقعیت این است به عنوان یک 
روزنامه نگار نه چنین رقم های اعتباری را تا 
به حال در استان دیده ام و نه نمونه اش را در 
استان مشابه شنیده ام!  هر چند همان طور که 
گفتم دیکته نانوشته غلط ندارد و البته توقعات 
همه ما هم در آن ایام قدیم، همان سطح بوده 
و اقدامات و فعالیت های انجام شده در آن 
زمان هم در همان سطح، لذا همه خوب به 
یاد داریم که بعضی از این  عزیزان استاندار و 
مدیران شان برای گذران سال های آخر عمر 
مسئولیتی شان در استان حضور می یافتند و 
برخی هم صرفاً برای زندگی و کمی هم در 
کنارش، »خدمت«! اما ظاهراً این روزها با پدیده 
جدید و جالبی روبرو هستیم. حضور  استانداری 
که در غیاب حاشیه ها و به دور از تبلیغات و 
خودنمایی های معمول و مرسوم، برای مبارزه 
با  اینجا آمده است. مبارزه با چه؟ مبارزه  به 
دیدگاه های تنگ نظرانه، مبارزه با فکرهای 
بسته و محدود، مبارزه با فراموشی تاریخی 
مدیران کشور از خراسان جنوبی، مبارزه با واژه 
های نهادینه شده »نتوانستن« و »نشدن« و 
»نخواستن«،  و مبارزه با درجا زدن ها و حاشیه 
پردازی ها و رانت ها و سوء استفاده ها. اقدامات 
انجام شده، کارهای در حال انجام یا فعالیت 
های در شرف انجام از سوی »معتمدیان« آنقدر 
زیاد هست که ناسپاسی برخی عناصر و ضعف 
در اطالع رسانی های قوی نتواند آن را بپوشاند 
 و از چشم ها دور کند، هر چند همه می دانید 
که فردای درج این سرمقاله، این قلم و این 
ستون و این روزنامه را دوباره به حمایت از 
استاندار متهم می کنند که آن حاشیه پردازان 
را خود بهتر از ما می شناسید، اما اجازه دهید 
ما که از زبان مردم و برای مردم و در راه مردم 
می نویسیم، کالهِ وجدان مان را قاضی کنیم 
و اعتراف کنیم که »معتمدیان«، استانداری 
بدون حاشیه،آشنا به مسائل استان و دلسوز و 
به شدت پیگیر است،  نیاز به حمایت های ویژه 
تری دارد و نیازمند تعامل و همراهی مسئوالن 
قوی، مدیران دردآشنا، ....)ادامه در ستون مقابل(
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اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ، ۱۳ آذرماه برگزار می گردد

غالمی- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  از برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در ۱۳ آذرماه 9۸ همزمان با شب میالد امام حسن عسکری )ع( خبر داد. 
زمزم با بیان این که این مراسم با حضور اساتید و هنرمندان سراسر کشور ساعت ۱7:۳0 در محل مجتمع فرهنگی و هنری ایثار برگزار خواهد شد، ادامه داد: افتتاح نمایشگاه آثار هنری اساتید نیز همزمان با افتتاح 

نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی مود ، چهارشنبه ۱۳ آذر ساعت 9:۳0 صبح در محل خیابان محالتی، جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی ، نگارخانه استاد اسماعیلی مود، برگزار می گردد.

برنامه های متفاوت آموزگار درمیانی برای پرورش یک نسل

معلم قلب ها
نسرین کاری- در گوشه و کنار این سرزمین 
زیبا بسیاری از معلمان هستند که با تمام توان 
و در نهایت عشق و عالقه وارد کالس های 
درس می شوند و فرزندان این مرز و بوم را 
مانند فرزندان خودشان دوست دارند و در راه 
اعتالی این آینده سازان از هیچ کوششی 
دریغ نمی کنند. معلم که باشی، لحظه هایت را 
درون کالس درس و با دانش آموزان قسمت 
می کنی و آن چند متر کالس درس می شود 
جلیل  دانش آموزان؛   و  معلم  زندگی  تمام 
رضایی معلم دبستانی در درمیان، کالس 
درس بسیار متفاوتی را برای دانش آموزانش 
ایجاد کرده است. با وجودی که امتیاز معلمی 
در شهر را هم دارد اما روستا و در کنار کودکان 
درمیان بودن را برگزیده،  او تمام سختی ها را 
به جان خریده است.  از حقوق های نجومی 
خبری نیست! اما به جایگاه واالی انسانیت 
بتوانی  که  جایی  تا  است.  بخشیده  معنی 

دریاابی معلمی شغل نیست، عشق است.

بایددنیا را  کمی بهتر از آنچه 
تحویل گرفته ایم  تحویل دهیم

کارشناسی  مدرک  دارای  و   ۱۳7۳ متولد 
علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی است 
و در کارنامه اش ۶ سال سابقه کار موفق 
دبستان  معلم  حاال  رضایی  جلیل  دارد. 
شهید یعقوب ساالری درمیان است. ازو او 
می پرسم چه شد که سراغ معلمی رفتی ؟ 
جواب می دهد : باید دنیا را کمی بهتر از 
آنچه تحویل گرفته ایم تحویل دهیم. خواه 
با تربیت  فرزندی خوب، خواه با  پرورش 
بهبود  اندکی  با  خواه  سرسبز،  ای  باغچه 
شرایط اجتماعی.  وی بیان می کند: اینکه 
بدانیم حتی فقط یک موجود زنده با بودن ما 
ساده تر نفس کشیده است یعنی موفق شده 
ایم. البته این را بگویم که در گذشته به این 
شغل عالقه ای نداشتم اما اکنون خوشحالم 

که می توانم به سهم خودم قدمی  برای  
بهبود شرایط جامعه بردارم وتمام سعیم بر 
این است که لحظات شادی را برای بچه ها 
رقم بزنم. به گونه ای که دانش آموز با شور و 

اشتیاق معلم و مدرسه را بپذیرد. 

معلم خشت اول را درست بگذراد 
او ادامه می دهد: سال 7۸ وقتی برای اولین 
بار وقتی خودم فضای مدرسه را تجربه می 
کردم، خوب در ذهنم مانده است، متوجه بودم 
هر کدام از بچه ها احساسات متفاوتی داشتند. 
عده ای خوشحال بودند و عده ای ناراحت و 
گریان؛ اما اوضاع به این شکل باقی نماند. 
بچون مربی ماخانم رضایی رفتاری سرشار 
از محبت و عشق را به ما نشان دادند به 
گونه ای که حتی یادآوری آن روزها احساس 
خوشحالی وصف ناپذیری را برای من در پی 
دارد. این معلم جوان می گوید: حساس ترین 
دوره ی زندگی یک انسان دوران کودکی 
است. تا حد زیادی شخصیت یک فرد در این 
دوران شکل می گیرد. اگر یک معلم خشت 
اول را درست بنا نهد در طی سال تحصیلی با 

مشکالت کمتری مواجه خواهد بود. 
او  حاال که خودش را محک می زند درباره 
رفتارش با دانش آآموزان  این طورمی گوید 
که صبر و حوصله ام زیاد است، البته این را  
بر اساس بازخوردی که از دیگران گرفتم 
بیان می کنم. او ادامه می دهد: یکی از اصلی 
ترین اصولی که در هر حرفه ای خصوصا 
معلمی می توان به آن اشاره کرد داشتن 
اخالق نیکو و پسندیده است. همه ی ما به 
دنبال جامعه ای پر از صلح و آرامش هستیم. 
این مهم زمانی رقم می  خورد که از خودمان 
شروع کنیم و مهربانی را سر لوحه ی کارمان 
قرار دهیم. وی بیان می کند: دانش آموزان 
ابتدایی روحیات بسیار لطیف و عاری از هر 
گونه ریا کاری دارند و کوچک ترین محبت 

را به بهترین صورت پاسخ می دهند. 

زندگی آرام در روستا
را  روستا  چگونه شدکه  اینکه  درباره  وی 
برای خدمت انتخاب کرده است با اشاره 
به اینکه به طور معمول معرفت، سادگی 
های  بچه  و  مردم  بین  در  یکرنگی  و 
ادامه  خورد،  می  چشم  به  بیشتر  روستا 
خستگی  روستا  در  طرفی  از  دهد:  می 
متوجه  بیشتری  آرامش  و  کمتر  فکری 
روستا  در  خدمت  رو  این  است.ز  افراد 
دهم.   می  ترجیح  شهر  در  خدمت  به  را 
مشکالت  درخصوص  استانی  هم  معلم 
بیشتر  کلی  طور  به  گوید:  می  آموزشی 
ضعف  دچار  ما  کشور  آموزشی  فضاهای 
ندارند  را  الزم  های  استاندارد  و  هستند 
 اما این ضعف در روستاها بیشتر به چشم 
می خورد. وی با اشاره به اینکه با وجود 
اغلب  تحصیل،  بودن  رایگان  از  صحبت 
مدارس ما برای تامین هزینه های جاری  
به ناچار باید از والدین کمک بگیرند، خاطر 
نشان می کند:  هنگامی که اغلب مدارس 
با مشکل پیش پا افتاده ای چون کمبود 
کاغذ مواجه هستند نمی توان گله از حذف 
شدن تغذیه، کمبود تکنولوژی های نوین 

آموزشی و امکانات آزمایشگاهی و... کرد.

دانش آموزابتدایی، بمب پویایی
که  العاده  فوق  برنامه های  درباره  رضایی 
برای شاگردانش فراهم کرده با اشاره به اینکه 
دانش آموزان ابتدایی فوق العاده پرانرژی و 
پویا هستند، می افزاید: رفتار و عملکرد معلم 
نباید باعث سرکوب این جنب و جوش شود 
بلکه باید زمینه ای در برای و هدایت این 
شود.  فراهم  گری  جو  و  و جست  پویایی 
رضایی ادامه می دهد: یکی از موفق ترین 
و بهترین برنامه هایی که زمینه ی رشد و 

شناسایی استعداد دانش آموزان را فراهم می 
کند طبیعت گردی است که من  دربرنامه  

هفتگی حتما آن را می گنجانم. 

تدریس کسل کننده ممنوع
وی با اشاره به اینکه همچنین ساعاتی را 
برای کتابخوانی، مشاهده فیلم های مستند 
ساخت  سرود  تئاتر،  تمرین  آموزنده،  و 
بیان می  کاردستی اختصاص می دهم.  
کند: به طور کلی در فرایند تدریس سعی 
کننده  و کسل  روزمرگی  روال  از  تا  دارم 
خارج شوم و زمینه ی نشاط و شادی را 
فراهم  خودم  البته  و  آموزان  دانش  برای 
آورم. وی با بیان اینکه روش های تدریس 
من  همان روش هایی است که درکتاب 
های گوناگون آمده  است، عنوان می کند: 
شاید عاملی که توانسته تفاوت ایجادکند، 
دانش  که  است  قوی  ارتباط  یک  ایجاد 
معلم  رضایت  جلب  برای  فقط  آموزان 
ونوعی پاسخگویی به دلسوزی ها وزحمت 
های معلم، بیشتر و عالقمندانه تر به درس 
گوش می دهند. به گفته وی دانش آموزان 
لطیف  های  روح  با  بزرگ  های  انسان 
هستند که فقط سن وسال آن ها کم است. 
آن ها خیلی زود معنای محبت صادقانه 
ودلسوزی عاشقانه رامی فهمند و در پی 

اثبات فهم خود هستند.

نحوه تشویق وایجاد انگیزه
این معلم خالق و متفاوت هم استانی با 
بیان اینکه به اندازه تمامی انسان های روی 

کره ی زمین تفاوت در استعداد  و نگرش 
وجود دارد، می افزاید: دانش آموزی که از 
هوش ریاضی خوبی برخوردار است لزوما 
باید توجه داشت که  ندارد.  انشای خوبی 
قرار نیست همه در آینده دکتر یا مهندس 
شوند. شاید آن دانش آموزی که در نظر 
همه کند ذهن است از استعداد خوبی در 
حوزه ی موسیقی برخوردار باشد که تا به 

حال کشف نشده است. 

مثبت بزرگ، منفی کوچک 
وی خاطر نشان می کند: در بحث تشویق و 
ایجاد انگیزه سعی دارم نکات مثبت عملکرد 
تا جنبه های  دانش آموزان را بزرگ  کنم 
منفی کم رنگ یا حذف شوند. وی با بیان 
اینکه بنظر من  در حق اکثریت مردم کم 
انجام می  از جانب مسئوالن  لطفی های 
شود، ادامه می دهد: اباید آن حس نشاط و 
شادی را در همه مردم و مخصوصا کودکان و 
آینده سازان کشور تزریق کرد و مصداق این 
شعر باشیم: “درس معلم ار بود زمزمه محبتی, 

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را” 
شغل  که  اندازه  همان  به  گوید:  می  او  
معلمی لذت بخش و دوست داشتنی است، 
رنج و اندوه فراوانی نیز در پی دارد. خاطر 
نشان می کند: رنج هایی که ناشی از دیدن 
کودکان کار، کودک آزاری،نا دیده گرفتن 
استعداد های دانش آموزان، نبود بستری 
هدایت  و  رشد  شناسایی،  برای  استاندارد 
استعداد بخش عمده ای از دانش آموزان، 

معیشت سخت معلمان است.
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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 دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی معدنی دستگرد شرق )نوبت اول(
)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۲13 و شناسه ملی 10360010030

تجارت  قانون  ماده ۲۲۵  اجرای  در  مورخ ۹۷/۹/۱۹  به شماره ۲۱۴۷۹  روزنامه رسمی  در  مندرج  انحالل  آگهی   پیرو 
بدین وسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت 
مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت قانونی در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، 
خیابان غفاری، خیابان بزرگمهر، پالک ۲ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۰۷۱ )سبحان انوری فرد( تماس حاصل نمایند، 
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی و روزنامه رسمی کشور آگهی و به اطالع عموم 

رسیده، بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
مدیر هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک 
صنعتی بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۹۷1 و شناسه ملی 10۹۸01۸1۴۷6 
از کلیه سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ ساعت 
۱۱ صبح در محل ساختمان فن آوری و کسب و کار واقع در بلوار صنعت شهرک صنعتی 
بیرجند تشیل می گردد، حضور بهم رسانند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفی نامه 

رسمی در مجمع شرکت فرمایند و کپی مدارک شناسایی را نیز همراه داشته باشند. 
دستور جلسه: اصالح اساسنامه شامل ماده های ۵، ۶، ۱۳، ۳۹ و بند ۹ ماده ۲۶ و حذف 
ماده های ۱۷ و ۳۲ و اضافه نمودن یک ماده و تبصره جدید در خصوص تعیین حق رای 

سهامداران براساس مساحت در اختیار مالکان.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۹۷1 و شناسه ملی 10۹۸01۸1۴۷6 

از کلیه سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود در 
 جلسه مجمع عمومی عادی که روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ ساعت ۱۲ ظهر در محل ساختمان فن آوری 

و کسب و کار واقع در بلوار صنعت شهرک صنعتی بیرجند تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفی نامه رسمی در مجمع شرکت فرمایند و کپی مدارک 

شناسایی را نیز همراه داشته باشند. 
دستور جلسه: بررسی گزارش حسابرس رسمی در خصوص صورت های مالی سال ۹۷- بررسی و 
تعیین نرخ آب، حق شارژ و فاضالب بها  - بررسی و تصویب ساخت مسجد - انتخاب بازرس و شرکت 
حسابرسی جهت سال مالی ۹۸ - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی - بررسی بودجه و یا طرح های 

پیشنهادی سال ۹۸ براساس درآمد.

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۳۷ مورخ ۹۷/۹/۲۱  هیئت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا صالحی مقدم مود 
فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۱۰  صادره از در ششدانگ یک 
قطعه باغ میمی به مساحت ۱۵۲۹۲ مترمربع تحت پالک ۷۲۵ فرعی 
از ۱۱۵۶- اصلی واقع در بخش ۲ سربیشه شهر مود خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای اسمعیل هاشمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۹/۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۹/۲۳
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

بانوانآقایان ایام هفته
۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه

۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه

----۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۸-۲۲۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲4پنجشنبه

۱۸-۲۰/۳۰۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

بـه مـدت محـدود سـانس هـای ۳ ساعتـه
 شنبـه و دوشنبـه 5/999 تومـان می بـاشد

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( ۳244۱۳65 - 09۱556۱4۳98

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

عملیات برگردان در شهر بیرجند
     به اطالع هم استانی های گرامی می رساند : 

به دلیل عملیات برگردان، ارتباط تلفن های ثابت و دیتای 
شهرستان بیرجند، بلوار پاسداران محدوده ۱۵ خرداد تا 
شهید محالتی روز شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹  از ساعت 6 
صبح به مدت ۷۲ ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد 
بود. ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع از تغییر شماره می 

توانند با سامانه ۳۲۰۰ تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی

... ادامه سرمقاله( نمایندگان پیشرو و اطرافیان 
دغدغه مند و خالص و یکرنگ است. با حضور 
او، قطع به یقین در سال های آینده چهره استان 
دگرگون خواهد شد، حتی من پیش بینی می کنم 
این تغییر در صورت عدم رخدادی خاص، آنقدر 
بزرگ باشد که روی استان های همسایه و حتی 
نوع رفتار و تعامل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
کشور همسایه با ما اثرگذار و مثبت باشد. حضور 
و  مردم  دعای  بازتاب  که  چنینی  این  مدیران 
خیرخواهی محرومان این استان است، نعمت 
خدا و فرصت طالیی پرنتیجه ایست که شاید 
تا سال ها تکرار نشود. این مدیران در صحنه را 
با حضور بیشتر خود در صحنه های توسعه ای 
استان و شناخت وظایف مان باید حمایت کنیم. 
چنین مدیرانی هم باید به یاد داشته باشند که در 
کنار اهمیت کار و فعالیت و پیگیری  و خدمتی 
این چنین گسترده، اطالع رسانی های مداوم و 
قوی و داخل هدف و متناسب با کارهای انجام 
شده، اگر پراهمیت تر نباشد قطعاً از درجه اهمیتی 
زیاد برخوردار است. خراسان جنوبی استانیست 
که از ابتدای انقالب به دالیل مختلف در یک 
گرفته  قرار  ویژه  و  مشکوک  فراموشی  حباب 
است، هر کس وجود این حباب فراموشی را انکار 
کند یا واقعاً به مسائل استان آگاه نیست، یا از 
فضا و فعل و انفعالت استان بی خبر مانده و یا 
مغرضانه و با دیدگاهی ساده انگارانه به موضوع 
توسعه استان نگاه می کند. در سال های گذشته، 
اند و  بوده  دلسوز  استاندارانی که حتماً  حضور 
حتماً دوست داشته اند کاری هم برای استان 
انجام دهند و حتماً رفته رفته به عمق فاجعه 
محرومیت استان پی برده اند، مغتنم بوده، اما به 
دالیل مختلف و شاید مهم ترین دلیلش عدم 
مطالبه گری مردم و فقدان نگاه ملی به استان، 
کار کارستانی از پیش نبرده اند. شاید مهم ترین 
تغییر نوع نگاه  برای  مؤلفه معتمدیان، تالش 
مدیران کشور به خراسان جنوبی، تالش برای 
تغییر زاویه نگاه مردم به مطالبه گری و تغییر 
سطح نگاه مدیران زیرمجموعه اش به توسعه 
استان است. این فضا را قدر بدانیم و با وحدت 
حول محور توسعه خراسان جنوبی همه کنار 
هم و برای یک هدف تالش و حرکت کنیم.  

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳۸۳۱ ارسال فرمایید( 
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خسارت ۱۵ تا ۵۰ درصدی یخبندان به مزارع زعفران

صداوسیما- کاهش محسوس دمای هوا و وقوع یخبندان ۱۵ تا ۵۰ درصد به مزارع زعفران خراسان جنوبی خسارت زد. مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان بارندگی، کاهش دمای هوا و کاهش دمای خاک را از عوامل 
خسارت به مزارع زعفران عنوان کرد و گفت: گل دهی زعفران با توجه به شرایط اقلیمی منطقه از اوایل آبان آغاز شده  و تا نیمه دوم آذر ادامه دارد که در این مدت برخی از  مناطق دچار خسارت های ناشی از یخبندان 

شدند. غنچه با بیان اینکه خسارت سرما موجب کاهش کیفیت در رنگ و بوی زعفران می شود، گفت: کاهش کیفیت زعفران در فروش این محصول استراتژیک نیز تأثیر گذاشته و کشاورزان را متضرر می کند.

خراسان جنوبی 
سومین استان در توزیع

 بسته معیشتی  

طرح  آغاز  با  همزمان  آبادی-  مهدی 
سهمیه بندی بنزین دولت برای حمایت 
از  حمایت  طرح  پذیر  آسیب  اقشار  از 
معیشت ۶۰ میلیون خانوار را در دستور کار 
قرار داد که منابع این طرح از مابه التفاوت 
اصالح نرخ بنزین تأمین می شود. طبق 
گفته سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن 
درصد   78.4 معیشتی،  حمایت  طرح 
خانوارهای استان جزو دریافت کنندگان 
این طرح حمایتی هستند. خراسان جنوبی 
بعد از استان های سیستان و بلوچستان 
و خراسان شمالی، سومین استان کشور 
از نظر میزان کمک های معیشتی قرار 
کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست  دارد. 
اینکه  بیان  با  استان  اجتماعی  رفاه  و 
۲۲۶،4۶۱ خانوار در استان مشمول این 
تاکنون  گفت:  شده اند،  حمایتی  طرح 
7۹ درصد خانوارهای استان به جمعیت 
۱77،۶۲۳ نفر کمک معیشتی دریافت 
کردند. وی افزود: در این میان اگر افرادی 
فکر می کنند مشمول این طرح هستند اما 
پرداختی به آن ها انجام نگرفته، می توانند 
کد ملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت 
 شده به نام سرپرست خانوار به سامانه

این طرح  در  ارسال کنند.   *۶۳۶۹ #
از  بسیاری  که  شود  می  اجرا  حالی 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، اثرات 
تورمی پرداخت نقدی یارانه وکمک های 
های  سال  تجربه  اساس  بر  معیشتی 
گذشته نشان از افزایش سرسام آور قیمت 
ها و سودجویی برخی از افراد دارد. در 
این شرایط سازمان های نظارتی استان 
باید با رصد کامل بازار، اجازه خودنمایی 
سودجویان و افزایش غیرقانونی کاالها را 
ندهد چون با توجه به اینکه بخش زیادی 
از مردم استان مشمول این طرح حمایتی 
شده اند، هرگونه افزایش قیمت مستقیم 
بر سفره خانواده ها اثرگذار است.  این  در 
شرایطی است که کشور تحت شدیدترین 
تحریم های تاریخ قرار گرفته و مسئوالن 
استانی و شهری باید با تالش جهادگونه 
سعی بر کاهش آالم و دردهای مردمان 

والیت مدار استان داشته باشند.

 خبر ویژه

و  راهنمایی  مسئولین  لطفا  سالم  با 
رانندگی، مشکل میدان قدس را که باعث 
بروز حوادث زیادی شده و بسیار خطرناک 
است، با تبدیل کردن میدان به چهارراه 
حل کنند. چرا به فکر جان مردم  نیستید.
۹۹۰....۰74 
در روستای موسویه زمین های مسکونی 
در تصرف و ثبت بنیاد مستضعفان هست 
و مردم برای یک زمین با پاسگاه  و قانون 
طرف می شوند این درحالی هست که یک 
ریال برای ملک پول نداده اند چون ملک 
مصادره ای بوده، گناه  ما در این بین چیست؟ 
۹۱۵...۶4۵

با سالم از دولت درخواست داریم افزایش 
حقوقی که امسال در نوبت های دوم و 
سوم تحت عنوان تمام وقتی و رتبه بندی 
همه  برای  گرفته  تعلق  فرهنگیان  به 

کارکنان دولت تدر نظر بگیرند.
۹۳۳...۳۰4
با توجه به عبور و مرور زیاد از تیمورپور ۵  
به سمت مدرس ۱۰ و خرابی آسفالت آن 
از شهرداری محترم درخواست می شود  
نسبت  به  آسفالت  اقدام  فرمایید همچنین 
از  راهنمایی و رانندگی درخواست کمک  
داریم. پارک کردن خودروها در دو طرف 
کوچه باعث سختی عبور و مرورمی شود.  

از طرف  اهالی مدرس۱۰
۹۳8 ...۰۳۰

لطفا کنار بخش حدیث روز و آیه روز به 
خواننده تذکر بدهید که احیانا بعد مطالعه، 
از روزنامه رو داخل سطل  اون بخش 
زباله نریزد یا به هر حال سهوا هتک 
حرمتی نکند  و تقاضا می شود به جای 
بخش سخن روز ، بخش حدیث روز را 

مجددا در صفحه 4 چاپ کنید. 
۹۱۵...۰۰4

صدور یا تمدیدکارت بهداشت قبال در 
مراکز بهداشت انجام میشد اما چند ماهی 
است به دفاتر پیشخوان واگذار شده و 
عالوه برمراجعات به مراکز بهداشت این  
هزینه  و  شده  اضافه  نیز  مراجعه  دوبار 
های آن دفتر پیشخوان، دوبار ویزیت، 
آزمایشگاه و ... نزدیک صد تومان است. 
کسب درآمد از جیب مردم همین است 
و ازآخر هم  به دلیل کمبود کاغذ کارت،  

موفق به دریافت آن نمی شوید.
۹۱۵...۶۹۰

سالم  مسئولین محترم واقعا اگه کسی 
احترامی  بی  این  به  داره  مردم  دغدغه 
نفت  در شرکت  رجوع  ارباب  تحقیر  و 
رسیدگی کنه. سیکل درخواست نفت مثال 
برای یک روستایی که هنوز خونه شو 
گازکشی نکرده، شامل ثبت نام در سایت 
تجارت آسان، مراجعه به شرکت نفت و دو 
ساعت نوبت گرفتن و دریافت رمز سایت 
)مگه پیامک کردن رمز چقد کار داره( بعد 
دوباره مراجعه به کافی نت، اسکن تاییدیه 
تاییدیه  شورا مبنی بر سکونت، اسکن 
اسکن  کدپستی،  تاییدیه  گاز،  شرکت 
کارت بانکی اسکن و... شماره موبایل به 
نام شخص برای تیلر کشاورزی و ..گذر 
از  هفت خوان. برای این مراحل باید دو 
ساعت تو صف باشی تا آقای مسئول بگن 
چه مدارکی الزمه و چیکار باید بکنی مگه 
چاپ و نصب ی برگه و توضیح مراحل 

درخواست سوخت چقد کار  داره ؟
۹۳7...۶۶7

با سالم پنج روزه ظرف آشغالی نبش 
نرجس۱۵رو بردن و هنوزبرنگشته منظره 
خیلی بدی ایجادشده مأموران شهرداری 

مگرگزارش نمیدن که جایگزین کنند.
۹۱۵...4۵۰
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پیام شما

جوابیه های  شهرداری  بیرجند

* بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری در خصوص اضافه شدن 
اتوبوس در وقت تعطیلی مدارس به دلیل 
به  آموزان  ازدحام دانش  و  شلوغ شدن 
استحضار می رساند از ابتدای مهرماه و یا 
شروع سال تحصیلی جدید،  تقویت خطوط 
با تقاضای سفر بیشتر در دستور کار سازمان 
قرار دارد. لذا شهروند محترم خط مورد نظر 

را اعالم تا بررسی الزم صورت پذیرد.
* بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری در خصوص برخورد بد 
راننده های خطوط دستگرد با مسافران 
به استحضار می رساند تمامی رانندگان 
فعال در حوزه حمل و نقل شهری اعم 
از اتوبوس، مینی بوس، تاکسی، سرویس 
مدارس و ... ملزم به رعایت ادب و احترام 
و تکریم ارباب رجوع )مسافرین( هستند لذا 
چنانچه شهروند محترم مصداقی از این 
مورد دارند به شماره تلفن ۳۲۲۲۶۵4۵ 
مدیر مرکز کنترل پایانه ابوذر اطالع دهند 

تا برخورد قانونی الزم صورت پذیرد.

پاسخ مسئوالن

همیشه  اینکه  از  سالم  آوا  روزنامه 
دیدگاه های مردم را منتشر می کنید 
فرد  یک  عنوان  به  خواستم  ممنونم 
شما  به  را  پیشنهادی  جامعه  کوچک 
باشد  شنوایی  گوش  اگر  ا...  انشا  و 
چند  طی  نمایم  اعالم  مسئولین  به 
وقت گذشته شهرداری تقریبا قبوض 
عوارضی را برای ما کسبه بازار توزیع 
کرده که نسبت به سال گذشته شاید 
که  عوارضی  است.  برابر   ۲۰۰ باالی 
می تواند تاثیر مستقیم در هزینه ها و 
قیمت عرضه کاالهای ما داشته باشد 
ما اصناف به عنوان بخشی از جامعه 
که همیشه بار سیاست های دولت را به 
دوش کشیده ایم و همراهی هم کرده 
ایم انتظار داریم و پیشنهاد می دهیم 
که آقای فرماندار محترم مصوبات شورا 
و احیانا تصمیمات آقای شهردار را در 
بیشتری  دقت  با  خود  تطبیق  کمیته 
بررسی کنند تا در برهه ای که بازرسی 
های کسبه به شدت افزایش یافته و 
کوچکترین افزایش قیمتی بررسی می 
و  شهرداری  مثل  ای  مجموعه  شود 
شورای شهر که گویا نماینده ما مردم 
جامعه  اقتصاد  با  اینگونه  هستند  هم 
بازی نکنند. از دادگستری و دادستان 
که  همانطور  خواهم  می  هم  محترم 
کنند  می  پیدا  ورود  جزئی  مسائل  به 
در مسائل کالن اینگونه نیز که بدون 
هیچ نظارتی انجام می شود هم ورود 
پیدا کنند بگذاریم تا کسبه هم احساس 
امنیت اقتصادی داشته باشند و هر روز 
قرار  نگردند  جدیدی  تصمیم  بازیچه 
نهادهایی  مشکالت  جور  ما  نیست 
چون شهرداری را بکشیم و از طرفی 
هم همیشه در مقام اتهام برای افزایش 

قیمت ها باشیم از آوا هم ممنونیم 
هـ . ج از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

در این ایامی که اینترنت قطع بود چه افرادی مردم را جا به جا می کردند؟

محمودآبادی- گفتندکه دولت برای افزایش 
قیمت بنزین 4 سال کار کارشناسی کرده 
است. این کار هم چنان با حساسیت انجام 
شده تا در حق هیچ احدی اجحاف نشود. اما 
این طور که به نظر می رسد دولت راننده ها را 
به خصوص آنهایی که تنها راه معیشتشان از 
ماشین داری و مسافرکشی است جزو احدی 

از افراد ایران به شمار نیاورده است!!!
بابت خرید  تومانی  هنوز قسط ۳۰۰ هزار 
صدای  نکرده  پرداخت  را  دخترش  جهاز 
عدل  خیابان  به  را  او  ماشین،   نامتعارف 
باید لنت  می کشاند، تعمیرکار می گوید: 
ماشین را عوض کنی، فروشنده لوازم یدکی 
لنتی که تا چند وقت پیش ۱8 هزار تومان 
می داد را می گوید۶۰ هزار تومان. آقا سعید 
راننده ی آژانس است. بین دادن و ندادن پول 
موبایلش زنگ می خورد که دوباره بچه اش 

تشنج کرده و باید به بیمارستان برود.
 این داستان زندگی متعلق به مردهای زیادی 
است که معیشتشان به ماشینشان بسته است.

به طور حتم در این چند روز که قیمت بنزین 
تغییر کرده و البته روزهای سرد تداوم بیشتری 
پیدا کرده اند استفاده از آژانس برای شما بیشتر 
شده است، و البته تعدادی از شما با مبلغ هایی 
بیشتر از آنچه قبال پرداخت کرده اید مواجه 
شده اید؟ و لب به اعتراض گشوده اید. اما 
سوال مهم اینجاست چه کسی مابه تفاوت 
قیمت بنزین را به راننده ها می دهد؟ چه 
کسی سهمیه ی مورد نیازشان را تامین می 
کند تا روزی شان را از این چهار چرخ لعنتی 
که هر روز یک ایراد دارد درآورند. این روزها 
به راستی ماشین داری، ماتم داری است.در 
این باره روزنامه ی آوا گفت و گویی با رئیس 
اتحادیه آژانس ها و نمایشگاه دارن اتومبیل 

داشته است که در ادامه می خوانید.

حمایتی از راننده ها نمی شود
مهدی راعی فرد نگران و ناراحت در ابتدای 
سخنش از جمله های مشابه نبود حمایت ، 
توجه ، هماهنگی و. . . گفت، که روزگار راننده 
های آژانس را سیاه کرده است. البته روزگاری 

که تا قبل از این خاکستری بود، اما امروز بعد 
از سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین به راستی 

تیره و تار شده است.
وی از مسئوالن می پرسد »آخرین باری 
که لوازم یدکی برای ماشینشان خریده اند 
چه زمانی بوده؟«» آخرین نظارتشان مربوط 
به قیمت لوازم یدکی را تشریح کرده اند؟!«و 
البته پاسخ روشن است . بازار نا به هنجار لوازم 
یدکی چنان بی سرو سامان است که قیمت 
 هایی از ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش را نشان 
می دهد.درد دل این مسئول اتحادیه این قدر 
 زیاد است که به راستی به مثنوی 7۰ من 
رسد. از راننده هایی می گوید که بازنشسته 
نیستند و تنها از همین مسافر جابه جا کردن 
در آژانس می توانند ارتزاق کنند. از راننده ای 
که هنوز از پرداخت بیمه ی ماشین کمرش 
راست نشده باید برای خرید الستیک هزینه 
استارت  تعویض  از  هفته  یک  هنوز  کند. 
نگذشته باید لنت و صفحه کالژ و . . . را 
عوض کند. و در این بازار بلبشو لوازم یدکی 
باید خود را جمع و جور کند.»می گویند هیچ 
نرخی نباید تغییر کند«راعی فرد این جمله را 
با چشمانی متعجب و دلی داغ دار بیان می 
کند و می پرسد: االن چه کنیم؟ سوخت 
ماشین از هزار تومان به هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده !چطور می خواهند کاری کنند که در 
حق هیچ کس اجحاف نشود؟رئیس اتحادیه 
آژانس ها و نمایشگاه دارن اتومبیل افزود:چرا 
نمی گویند لوازم یدکی را گران نکنید. لنت 
االن  بوده  تومان  هزار  پارسال ۱8  ماشین 
۶۰ هزار تومان بیشتر قیمت ها همین طور 
آژانسی که  راننده ی  است.  بوده  افزایشی 
نباید کرایه اش را گران کند پس نباید لنتی 
که ۶۰ هزار تومان شده است را بخرد.وی با 
اشاره به اینکه هیچ حمایتی از این قشر جامعه 
وجود ندارد،افزود: باید کاری کنند که حداقل 
راننده ها بتوانند با شرایط لوازم خودرو را تهیه 
کنند و یا با قیمت کمتر و تعاونی تهیه کنند. 
چطور انتظار دارند که قیمت کرایه ها تغییر 
نکنند؟نکته ی بسیار مهمی که راعیفرد مطرح 
می کند این است که هنوز سهمیه ی راننده 

های آژانس ها برای بنزین مشخص نشده 
یعنی راننده در سردرگمی است که آیا با پایان 
این سوختی که در کارت دارد می تواند به 
کارش ادامه دهد یا اینکه می تواند در زمان 
مشخص از میزان سوخت با قیمت مناسب 

بهره مند شود؟

فصل سرد و راننده های آژانس
این  تمام  با وجود  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
شرایط سخت هنوز از تاکسیهای اینترنتی 
حمایت می شود. اما ذره ای توجه به راننده 
های آژانس ها وجود ندارد. این را می خواهم 
بدانم در این ایامی که اینترنت قطع بود چه 
کسی مردم را جا به جا می کرد؟ وی به این 
نکته هم اشاره می کند که در سرجمع مردم 
باید بدانند چه افرادی پشت پرده ی حمایت از 
اسنپ و ماکسیم و . . . هستند پس اگر جیب پر 
پولی باشد ما هم می توانیم با مبلغی که مردم 
تصورشان از این تاکسی های اینترنتی است 
کار انجام دهیم.راعیفرد این حرفش را با تاکید 
بیشتری گفت که اگر به راستی کنکاش کنید 
خواهید دانست که قیمت اسنپ و ماکسیم و 
... آن طور هم که می گویند کم نیست. البته 
این موضوع نیاز به روشن کردن بحث هایی 
دارد که االن زمانش نیست.این مسئول تمام 
دغدغه اش آژانس هایی است که روز به روز 
تعداد راننده هایشان کاهش می یابد. اشتغال 
زایی خوبی که شده بود حاال با این نرخ بنزین 
و بدون برنامه ای برای این صنف باعث می 
شود، راننده ها یا انصراف می دهند یا به 
 تاکسی های اینترنتی می پیوندند. وی تصریح 
می کند: بزرگترین مشکلی که در این ماجرا 
به وجود می آید این است که اول: بیشتر 
تاکسی های اینترنتی موظف به شیفت در 
ساعات خاص نیستند. یعنی ایام تعطیل یا 
ساعت ۲ نیمه شب و ... این در حالی است که 
راننده های آژانس موظف به رعایت این مهم  
هستند. وی ادامه داد: در آژانس ها یک نظم و 
نظام وجود دارد. راننده یک آقا باالسر دارد،اما 
راحتی تاکسی های اینترنتی باعث شده به 
خصوص در این فصل سرد در ساعات اولیه 

صبح برخی از آژانس ها راننده نداشته باشند. 
چون اینترنتی هستند کارمندی کار می کنند.
چرا که راننده ها آژانس را ترک کرده اند و 
دیگر نمی توان راننده ی اینترنتی را وادار به 

سرویس دهی کرد.

سبد خالی از حمایت
وی اضافه کرد: دغدغه ی دیگری که بیشتر 
راننده ها را آزار می دهد گفته هایی است که 
شنیده می شود ممکن است تا پایان سال نرخ 
تاکسی ها و میزان سهمیه ی مشخص نشود.
راعیفرد اضافه کرد: بر اساس دستور دولت که 
باید سالی یک بار افزایش قیمت وجود داشته 
بر همین  دارند  تاکید  مسئول  باشد،آقایان 
اساس افزایش نرخ نباید داشته باشیم اما به 
این سوال باید پاسخ دهند که واقعا این تفاوت 
۵۰۰ تومان را راننده چطود جبران کند؟وی 
درباره ی سبد حمایتی نیز تصریح می کند : از 
هر ۱۰ راننده فقط ۳ نفر این بسته را دریافت 
کرده اند در حالی که می دانم همه ی آنها 

شامل دریافت این سبد حمایتی هستند. 

به مردم حق می دهم
وی به مردم هم حق داد که دچار سرگردانی 
باشند چرا که از طرفی گفته می شود نباید 
نرخ ها افزایش پیدا کند اما از این سو هم لوازم 
یدکی به شکل افسارگسیخته افزایش یافته 
عالوه بر این هیچ راهکار حمایتی از راننده ها 
وجود ندارد.کافی است مردم اندکی با خودشان 
دو دو تا چهار تا کنند. راعیفرد خبرهایی از 
دیگر استان ها گرفته و اینکه راننده ها در 
دیگر استان ها کرایه ها را به شکل یک 
پارچه و بدون نظر مقام های نظارتی افزایش 
داده اند. اما در بیرجند با کوچکترین شکایتی 
از سوی شهروندان بالفاصله راننده با اخطار 
مواجه می شود.»باور کنید این راننده هم در 

همین شهر زندگی می کند.«

مسئوالن  پس راننده ها چه؟
ی  اتحادیه  رئیس  نایب  زراعتکار  نصرا... 
از  نفر  دو  یکی  از  نقل  به  ها  تاکسیران 
راننده ها گفت: اعالم شده شدت نظارت 
از  ما  است.  بوده  مسئوالن  دستور  با  ها 
مسئوالن  از  اما  خوشحالیم  موضوع   این 
می خواهیم همین طور لوازم یدکی ها نیز 
نظارت شوند از طرفی راننده ها را از این 
سرگردانی تأمین سوخت و قیمت خالص 
کنند. راعی فر دنباله ی حرف همکارش را 
گرفت و گفت: االن اجحاف ۱۰۰ درصد در 
حق راننده ها می شود و برای کسی مهم 
نیست که آن نان خشک چطور از گلوی 
راننده پایین می رود، با لبخندی تلخ، آرام گفت 
اصال این نان خشک چطور به دست می آید؟ 

هیچ برنامه  روشنی نیست
رئیس اتحادیه آژانس ها در این باره توضیح 
داد: در حالی که ۶۰ روز از افزایش قیمت 
بنزین می گذرد هنوز برنامه ی روشنی به 
ما ارائه نشده اما مهلتی تعیین کرده بودند که 
تا ۵ آذر برای دریافت سهمیه ی سوخت در 
سامانه ثبت نام کنند. یعنی االن راننده های 
ما مجبورند یکی دو ساعت از زمان خود شاید 
هم بیشتر صرف ثبت مشخصات خود در 
سامانه کنند. این در حالی است که بیشتر 
راننده های خودروهای تک گانه ترک کار 
تنها  حمایت«این  سوزن  سر  کردند.»یک 
جمله ای بود که رئیس اتحادیه ی آژانس ها 
و نمایشگاه داران اتومبیل در پایان این گفت 
و گوی دو ساعته از مسئوالن می خواهد.
آژانس  از  راعی فرد گفت: همان طور که 
های اینترنتی حمایت می شود از سیستم 
امن سنتی نیز حمایت کنند. پیگیری کنند چرا 
لوازم یدکی تا این حد افزایش قیمت داشته؟ 
گزارش دهند چندفروشنده  لوازم یدکی را تا به 
حال به دلیل گران فروشی جریمه کرده اند؟  

2 ساعت پای درد دل رئیس اتحادیه آژانس ها

ماشین داری و ماتم داری
جم

ن 
 امی

س :
عک

00:06 پرسمان- بازپخش
00:27 دلنوازان

01:37 سینمایی پی 22
03:00 مدرسه عشق

03:23 حیات وحش برزیل
04:15 سخنرانی

04:49 اذان صبح به افق بیرجند
05:15  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:17 دعای عهد
06:30 صدفرسخ

06:55 داستان حشرات
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:25 مجموعه گسل- بازپخش

09:15 یک زندگی
10:00 سیمای سالمت-زنده

11:00 خبر استان
11:21 اذان ظهر به افق بیرجند

11:37 شاهدان
12:05 فصل انتخاب-بازپخش

13:00 کالغ زبل
13:20 شب های زعفرونی - باپخش

14:25 سینمایی پی 22- بازپخش
16:00 خبر استان

16:17 بازتاب - بازپخش
16:46  اذان مغرب به افق بیرجند
17:10 سیمای سالمت- بازپخش

18:10 ناخونک
19:20 صد فرسخ-بازپخش

20:00 خبر استان
20:25 چکه

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:20  بازتاب

22:43  منابع طبیعی
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه گسل

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت ره آشیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4907 و شناسه ملی 14004191440 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/04/26 - تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- برابر گواهی بانکی شماره 18/2455/31مورخ 1398/4/26 سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدی از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال منقسم به 1000000 سهم 10000 ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )669924(

آگهی تغییرات شرکت آمود تچرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5506 و شناسه ملی 14006563616 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای احسان غالمی شماره ملی 0640253822 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم شفاعتی 
مقدم شماره ملی 3621843671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد شفاعتی مقدم شماره ملی0640352286 به سمت 
منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و 

عقود اسالمی با امضای آقای میثم شفاعتی مقدم )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )669922(

آگهی تغییرات شرکت آمود تچرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5506 و شناسه ملی 14006563616 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، ارتش ، خیابان دانشگاه]شهید قرنی[ ، بلوار شهید صیاد شیرازی ، پالک 99 ، طبقه اول کدپستی 
9716653413 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 2 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در 
اساسنامه شرکت اصالح گردید : مطالعات باستان شناسی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )669921(

آگهی تغییرات شرکت راد افرا سازان بسکاباد )سهامی خاص( به شماره ثبت 5406 و شناسه ملی 14006093749 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به " راد افرا سازه بیرجند" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )667156(

آگهی تغییرات شرکت آمود تچرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5506 و شناسه ملی 14006563616 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان میثم شفاعتی مقدم به شماره ملی 3621843671 و احسان غالمی به شماره 
ملی0640253822 و محمد شفاعتی مقدم به شماره ملی 0640352286 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - خانم نسرین برزگانی به شماره ملی 0640255051 به عنوان بازرس اصلی و خانم نسترن عصمت پناه به شماره ملی 3673838903 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )669923(



موفقیت و انرژی

 مخفی کاری

مراقبت از خود را تمرین کنید

شکست، تجربه ای احساسی است. شاید پس 
از آن دچار احساساتی مانند شوکه شدن، انکار، 
مانند  فیزیکی چشمگیر،  تغییرات  یا  ناامیدی 
افت سروتونین شوید. به خودتان اجازه دهید 
این احساسات را تجربه کنید و سپس از آنها رد 
شوید. شیون نکنید، اما از آن طرف هم جلوی 

احساسات تان را نگیرید. 
شکست باعث می شود احساس ضعف یا بی 
ارزشی داشته باشیم که این موضوع می تواند 
انگیزه ما را برای تالش دوباره از بین ببرد. ما 
برای مبارزه با این معضل، باید توانایی های ذاتی 
مان را تغذیه کنیم. به یاد داشته باشید که در چه 
حیطه هایی توانایی خوبی دارید و سپس چندین 
عامل انگیزه بخش را برای خود فهرست کرده و 

از نو شروع کنید.

نحوه برخورد با پنهان سازی مالی در 
ازدواج 

حل مشکل پنهان سازی مالی به زمان و کوشش 
زیاد در زندگی مشترک احتیاج دارد. با این حال، 
چنانچه دو نفر به یکدیگر عالقه داشته باشند، می 
توانند از پس آن برآیند. سرتان را زیر برف نکنید. 
زمان آن رسیده که در خصوص مسایل مالی با 
همسرتان یک صحبت پر چالش و دشوار داشته 
باشید. چنانچه به پنهان سازی مالی همسرتان 
مشکوک هستید، عالمت های خطر را بررسی 
کنید و شواهدی در این زمینه جمع کنید. این 
کار را به صورت حمله انجام ندهید تا همسرتان 
را در موضع دفاعی قرار دهید. بلکه مسئله را 
اینگونه مطرح کنید که نگران هستید و دوست 
به چه  و  است  قرار  از چه  اوضاع  بدانید  دارید 
دلیل اینگونه است.احیانا همسرتان عصبانی می 
شود. ولی هر چه مشکل را به تعویق بیاندازید، 
عصبانیت وی بیش تر خواهد شد. زمانی را برای 

گفت و گو انتخاب کنید که هر دو آرام هستید.
احساسات تان در خصوص پنهان سازی مالی 
در ازدواج را با همسرتان در بین بگذارید. نگرانی 
ها، خشم، ترس، حس مورد خیانت قرار گرفتن، 
خجالت، نومیدی و هر چیز دیگری را که احساس 
می کنید به همسرتان بگویید. مخفی کاری مالی 
در ازدواج اغلب حاصل وجود مشکل در جای 
دیگری از ارتباط است. تالش کنید روش خویش 
را در زندگی و مسایل مالی تغییر دهید. با تغییر 

رفتار اعتماد همسرتان را جلب کنید.

آیا نوشیدن شیر هنگام 
سرماخوردگی مضر است!

برخی معتقدند که نوشیدن محصوالت لبنی مانند 
شیر هنگام سرماخوردگی باعث بدتر شدن بیماری 
و تولید مایع مخاطی بیشتری می شود. هیچ گونه 

شواهد علمی مبنی بر این ادعا وجود ندارد. شما می 
توانید هر قدر که مایلید شیر بنوشید.

حتی می گویند فردی که سرما خورده است در 
زمان تب نباید غذا بخورد اما این حرف کامال 
اشتباه است. خوردن غذا هیچ تاثیر منفی بر روی 

بدن تب دار ندارد.

اسطوخودوس برای درمان 
دردهای گوارشی  مفید است

و  دارد  بی نظیری  خواص  اسطوخودوس  گیاه 
درمان  آن  با  می توان  را  عصبی  بیماری های 
از  افراد  گوارشی  درد های  درمان  برای  کرد. 

بومادران  اسطوخودوس،  ترکیب  جوشانده 
لیتر آب   و آویشن به نسبت مساوی در یک 
استفاده کنند. مصرف این دمنوش برای درمان 
انگل های گوارشی وکمک به کاهش درد های 
گوارشی موثر است. همچنین گرم مزاجان این 

گیاه را همراه با سکنجبین میل نمایند.

آیا مصرف دمنوش ها در کاهش 
وزن و چربی بدن مفید است؟

چای سبز و چای اوالنگ سوخت و ساز پایه را 
افزایش داده، باعث فعال شدن برخی آنزیم ها 
شده و در نهایت افزایش سوخت و ساز چربی ها 

را باعث می شود. دارچین و زنجبیل هم سوخت 
سبز  چای  دهند.  می  افزایش  را  بدن  ساز  و 
افراد باعث افت شدید فشار خون  برای برخی 
می شود؛ چراکه قند خون را پایین می آورد؛ در نتیجه 
می توان از این ماده استفاده درمانی کرد و البته 

می تواند عارضه به دنبال داشته باشد.

حساسیت های آلرژیک،
 دلیل تورم چشم

برید  می  رنج  آلرژیک  حساسیت های  از  اگر 
برخی  تجویز  با  تا  کنید  مراجعه  پزشک  به 
تست های آزمایشگاهی از نوع مادهی آلرژن که 

به آن حساسیت دارید آگاه شوید. در تمام موارد 
بهترین راه برای درمان آلرژی و جلوگیری از آغاز 
واکنش های التهابی آزار دهنده آن، دانستن نوع 
ماد ه ای که به آن حساسیت دارید و دوری از آن 
مهم است. آغاز کننده واکنش می تواند گاه یک 

نوع ماده غذایی باشد.

برای درمان یبوست
 از داروهای ملین استفاده کنید

گیاهی  داروی  دسته  دو  یبوست  درمان  برای 
وجود دارد؛ دسته اول دارو های ملین است. دسته 
دیگر دارو های مسهل است. مسهل ها دارو هایی 

است که حرکات دودی روده را افزایش می دهد 
ملین ها داروها و غذا هایی هستندکه فیبر زیادی 
دارند، فیبر ها دو کار عمده انجام می دهند؛ اول 
این که می توانند آب را در خودشان حفظ کنند 
و دوم این که باعث می شوند صفرایی که قبال 

ترشح شده مجدد جذب نشود.

به محض آن که دهان  تان  را باز می  کنید و هوای سرد به دندان تان می خورد برق از کله تان می  پرد؟ 
فکر می کنید این دندان دیگر برای تان دندان نمی شود چون دقیقا همین حس وحال را وقتی آب سرد 
هم می خورید، دارید. شاید اگر بدانید تعداد زیادی از آدم های روی کره زمین مثل شما حساسیت  دندانی 
دارند، تحمل اوضاع برای تان راحت  تر شود. »مینا«، الیه محافظ روی دندان های شماست که نسبت به 
بقیه افراد کمی نازک تر است. به همین دلیل است که وقتی بستنی می خورید یا یک چای خیلی داغ، 
دندان های تان تیر می کشد و تا مغز استخوان  تان می سوزد. خیلی وقت ها بدون هیچ دردسری می  توانید با 
حساسیت دندانی تان کنار بیایید. دندان پزشک ها، ژل ها و خمیردندان های مخصوصی پیشنهاد می کنند که 

استفاده بلندمدت از آن ها می تواند شما را از شر حساسیت این دندان های لوس خالص کند. 

محصوالت تولید داخل کشور بایستی اطالعات ذیل را در برچسب خود داشته باشد: نام و نوع محصول، 
شماره پروانه بهداشتی ساخت به همراه آرم لوگو سازمان غذا و دارو، تاریخ تولید و انقضا، نام و نشانی کارخانه 
تولید کننده و تمامی فرآورده های وارداتی و خارجی بایستی برچسب اصالت و سالمت کاالبر روی برچسب 
خود داشته باشد. محصوالتی که پروانه بهداشتی از اداره کل امور فرآورده های طبیعی ندارند، سنتی و مکمل 
می باشند به شرح ذیل است: پودر گیاهی ماریانا که به عنوان مصارف جنسی در بانوان در بازار  و کپسول 
مفاصل آرسکا که برای درمان درد مفاصل  مورد مصرف دارد و کپسول درد مفاصل با نام ژنریک سورنجان. 

 اداره نظارت بر داروهای گیاهی ، سنتی و مکمل 
کمیته مبارزه با قاچاق کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

اطالعات الزم بر روی برچسب محصوالت داخلیچرا دندان های مان در هوای سرد تیر می کشد؟

آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیات زنان موفق 
چیست؟ ۱ ( چشم انداز: زنان موفق می دانندتا ندانید مقصد 
کجاست، نمی توان به هیچ جا رسید.  این زنان دقیقا می 
 دانند می خواهند به کجا برسند و هر قدمی که در زندگی 
بر می دارند آنها را به سوی تصویر ذهنی شان پیش می برد.

۲ ( اهداف مشخص : یک زن موفق همواره در حال چیدن 
اهداف و رسیدن به آن هاست. داشتن چشم انداز الزم است، 
اما قرار دادن هدف های کوچک مانند پله هایی است که 

شما را در مسیر پیش می برد.
 ۳ ( کار سخت: برای رسیدن به هدف ها راهی جز تالش 

هر روزه برای نزدیک شدن به آن ها نیست. زنان موفق، 
حواس شان ۱۰۰ % به کارشان است. چون برایشان نصفه 
و نیمه کار کردن هیچ معنایی ندارد. آن ها می دانند برای 
رسیدن به آرزوها و ساختن زندگی که می خواهند باید جان 
بکنند. هر بار که سر کار می روید، سخت کار می کنید و 
بهترین چیزی که از دست تان بر می آید را ارائه می دهید، 
در حال کاشتن دانه های گیاهانی هستید که در آینده از 

بلندپروازانه ترین آرزوهایتان هم فراتر خواهند رفت.
۴( اعتماد به نفس: زنان موفق می دانند که هستند. با وجود 
خودشان و آنچه که واقعا هستند خوشحال و راحتند و اجازه 

نمی دهند شک کردن های شخصی آن ها را از پیشروی باز 
دارد. برای داشتن شخصیت کامل و پذیرای خطر شکست 
در راهی که می روید، باید دل و جرات داشته باشید. به همین 
دلیل الزم است در مورد خود و چشم اندازتان کامال مطمئن 
باشید. در این که “سرنا گومز” قهرمان تنیس برای این 
ورزش به دنیا آمده بوده و بدنی درخور همین ورزش دارد، 
شکی نیست هرچند که خیلی ها نظرات منفی شدیدی به 
ظاهر او دارند. سرنا به این حرف ها بی توجه است. می گوید 
“من یک زن قوی و پرقدرت، و در عین حال زیبا” هستم.

خصوصیات زنان موفق

آیه روز

 پروردگارا بی  گمان تو آنچه را که پنهان می داریم و آنچه را که آشکار می  سازیم می  دانی
و چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی  ماند. سوره ابراهیم/ آیه  )۳۸(

سخن روز

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می گذرد، این واالترین راه است. راه دوم از تقلید می گذرد، این 
آسان ترین راه است. و راه سوم از تجربه می گذرد، این تلخ ترین راه است. )کنفسیوس(
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۵۰۴                        
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جدول سودوکو

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - 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 : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

۳۲4۳5686 - 09۳65۲۳70۱4-09۱5706۳۲۲0 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

09۱5۱6۳۲۱50

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09۱55658۲68 - 09۱5669۳5۱5 

نقد و اقساط

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
۱4:۳0۱8:00۲0:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
۱6:۱5۲۱:45شروع سانس

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵ داخل و خارج شهر   

پروانه سازنده مسکن و ساختمان
 شرکت توسعه طرح آرتان به شماره پروانه 

00۱۳6-۳9-۱9مفقود  گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و  برگ سبز خودروی وانت تویوتا 
هایلوکس به شماره پالک ۲99 د 5۲ ایران ۳۲ 
به نام مسعود مودی با کد ملی  065۲849555 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین، سند و  برگ سبز خودروی پیکان 
وانت به شماره پالک 547 هـ ۱۲ایران 4۲ به نام 

رضا سعیدی به شماره ملی 065۱5409۲5 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمان اندود   کاهگل آماده
09۱6۲47675۲ - مهندس کالنتری

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  ۹ و ۱۱

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  0۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱
۳۲4۶۳۳۵4

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

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(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * ۱00 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های

 5/5 و 6/5 متر  - سعدی
 09۱5756۳875
09۳689907۲۲ 

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
056 - ۳۲447۱۱0

09۱5۱65۲600

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(

۳۲۲۲4۲00 - 09۱5۳6۳7008 فیروزی
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۵۲۴ هزار کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی صادر شد

مهر- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از ابتدای طرح کارت ملی هوشمند تاکنون ۵۲۴ هزار کارت در استان صادر شده است. علیرضا مهر آور با اشاره 
به اهمیت کارت هوشمند ملی بیان کرد: ارائه خدمات از طریق کارت ملی هوشمند جلوی بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها را می گیرد. وی با بیان اینکه طرح 

صدور شناسنامه مکانیزه از تیرماه اجرایی شده است، گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۳۱۵ هزار و ۳۰ فقره شناسنامه در استان صادر شده است.

اخبار کوتاه

*در آخرین روز از هفته بسیج فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه بیرجند در جمع کارگران 
فصلی بیرجند حضور یافت و ضمن خداقوت به 

آنها هفته بسیج را تبریک گفت.
*کارشناس هواشناسی استان گفت : از ظهر 
امروز دمای هوای استان روند افزایشی می گیرد.

*فرمانده انتظامی بیرجند از کشف  ۲ هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبرداد

*پرورش شترمرغ در زندان مرکزی بیرجند ، 
از آغاز امسال تاکنون، ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون 

تومان درآمدزایی داشته است. 
*صادرات تخم مرغ از استان ۶۳۶ هزار و ۹۰۱ 

دالر برای این استان ارزآوری داشت.

ری
 اکب

س :
عک

تفاهم نامه مشارکت سرمایه گذاری صنعتی 
ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
)ایدرو( با استانداری خراسان جنوبی به امضا 
رسید. به گزارش ایرنا، براساس این تفاهم نامه 
مقرر شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
استان  در  تومان  میلیارد  هزار  یک  ایران 
مشارکت سرمایه گذاری کند که در فاز نخست 
این تفاهم نامه عملیات اجرایی سه طرح با اعتبار 
۵۶۰ میلیارد تومان و اشتغال ۳۵۰ نفر به زودی 
آغاز می شود. طرح توسعه بخش ریسندگی 
نساجی فردوسی و طرح احداث واحد بافندگی 
نساجی فردوس با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و 
طرح تولید استیل کورد بیرجند با سرمایه گذاری 
۲۶۰ میلیارد تومان از جمله این طرح ها است. 
این تفاهم نامه را »محمدباقر عالی« معاون 
وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و »محمدصادق 
معتمدیان« استاندار خراسان جنوبی شامگاه 
و  توسعه  نشست  حاشیه  در  سه شنبه 
سرمایه گذاری ایدرو در خراسان جنوبی امضا 
کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

و  گسترش  سازمان  گفت:  نشست  این  در 
نوسازی صنایع ایران )ایدرو( به عنوان یکی 
از ارکان جمهوری اسالمی ایران قول اجرایی 

شدن این طرح ها را می دهد و در این خصوص 
وظیفه مسئوالن استانی هم پیگیری جدی 
است. عالی افزود: کل فرآیند اجرا برای هر 
استان این است که در هر استان یک تا سه 
نفر معین کامال آزاد داریم که کار آن پیگیری 
و به نتیجه رساندن طرح ها است و در خراسان 
جنوبی هم ۲ نفر معین داریم تا روند اجرای این 
سه طرح را پیگیری کنند.وی افزود: براساس 

مطالعاتی که در سال های گذشته توسط این 
سازمان در رابطه با قابلیت ها و پتانسیل های 
است،  شده  انجام  جنوبی  خراسان  مختلف 

قرار شد طرح هایی انتخاب شود که متناسب با 
ظرفیت ها و توانمندی های استان باشد.

تمام  باوجود  دولت  گفت:  هم  استاندار 
محدودیت هایی که بر اثر تحریم های ظالمانه 
دارد اما توجه ویژه ای به توسعه این استان 
داشته است. معتمدیان گفت: احداث راه آهن 
به عنوان یکی از ابر پروژه ها با حمایت دولت 
دراستان آغاز شده است که با عنایت دولت در 

سه ماه گذشته ۲ مصوبه هیات دولت را برای 
اختصاص ۷۰۰  و  داشته ایم  استان  آهن  راه 
میلیون یورو از منابع فایناس خارجی مصوب 

شده است. وی بیان کرد: در سه ماه گذشته نیز 
تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی برای راه 
آهن را داشته ایم که چهار هزار میلیارد تومان 
کنسرسیوم مالی بخش خصوصی را داریم تا 
بتوانیم این کریدور ریلی بزرگ را اجرایی کنیم.
معتمدیان خطاب به معاون وزیرگفت: انتظار 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  که  است  این  ما 
حداقل در هر شهرستان خراسان جنوبی یک 

طرح صنعتی داشته  باشید چرا که ما استان 
نوپایی هستیم و باید خالءهای موجود در 
شهرستان ها را پوشش دهیم.وی اضافه کرد: 
رئیس بنیاد مستضعفان به زودی به استان 
سفر می کند و کمک های خوبی در راستای 

توسعه استان خواهد داشت.
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان 
در مجلس، نیز گفت: نیاز است سازمان های 
توسعه ای مختلف در خراسان جنوبی حضور 
این سازمان ها  بدون حضور  زیرا  کنند  پیدا 
استان نمی تواند توسعه یابد. امیرحسنخانی 
گفت: برخی سرمایه گذاران استان درخواست 
دارند که سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران در طرح توسعه واحدها کمک کند به 
عنوان مثال نساجی فردوس حاصل کار ایدرو 
است و برای توسعه نیازمند کمک است.وی 
گفت: درخواست این است که طرح هارا یک 
به یک جلو ببرید و اگر مشارکت نکنید خراسان 
جنوبی توسعه ای نخواهد داشت. وی افزود: 
اگر دولت کمک نکند نمی توانیم برای توسعه 

استان محروم خراسان جنوبی گام برداریم.

هزار میلیارد سرمایه گذاری جدید در استان

در مراسم بزرگداشت عالمه سیدمحمد فرزان عنوان شد:

نی
گلدا

س : 
عک

پاسداشت خدمات علمی  مراسم  کاری - 
و فرهنگی عالمه سیدمحمد فرزان، استاد 
با  آبان   ۲۹ پژوه،  قرآن  و  ادیب  دانشگاه، 
حضور جمع زیادی از عالقه مندان به حوزه 
ادبیات فارسی و قرآن پژوهی درتاالر شهید 
مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران 
برگزار شد. در این مراسم حسن بلخاری، 
رئیس انجمن، مهدی محقق، رئیس هیئت  
عضو  ماحوزی،  مهدی  انجمن،  مدیره 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیئت علمی 
هیئت  ناصح،عضو  امین  و محمد  رودهن 

علمی دانشگاه بیرجند سخنرانی کردند. 

صرافی و نقادی سخن درسلوک 
علمی آن مرحوم است

سید  مرحوم عالمه  گفت:  بلخاری  حسن 
محمد فرزان در ۱۲۷۳ شمسی در یکی از 
روستاهای نزدیک بیرجند دنیا آمد. وی با 
بیان اینکه آن مرحوم از سال ۱۳۳۰ شمسی 
و بعد از مسئولیت های  گوناگون در ادارات 
به  شهرستان ها  دیگر  بیرجندو  فرهنگ 

تهران آمد، افزود: سپس به دانشگاه معقول 
و منقول دانشگاه تهران رفت و از این به بعد 
نقش او در حوزه های مختلف علمی از جمله 
»نقد« آشکار شد و البته شاگردان فراوانی 
را هم پروراند. این استاد دانشگاه افزود: از 
فرهنگی  ویژگی های  برجسته ترین  جمله 
وی که البته از خصوصیات ناب او است، 
صرافی و نقادی سخن درسلوک علمی آن 
مرحوم است. وی با بیان اینکه  فرزان از 
جمله مهم ترین نقادان متون فرهنگی بودن 
ادامه  نهراسید  هم  عنوانی  و  نام  وازهیچ 
داد:  از نظامی عروضی تا عالمه قزوینی را 
مورد نقادی قرار داد و بعداز این اقدام وی، 
بسیاری از بزرگان متوجه شدند که بایددر 
گفتار و نوشتار خود دقت کنند، چون ممکن 
است به سهو مطلبی بگویند که فرهنگ را 
لکه دار می کند.استاد دانشگاه تهران با اشاره 
به یکی از نقد های سید محمد فرزان گفت: 
یک نمونه از نقدهای مرحوم فرزان، نقدی 
است که بر مرزبان نامه، تصحیح مرحوم 

عالمه قزوینی نگاشته اند. 

فرزان؛ دانشمند غریب
هیئت مدیره  رئیس  نشست  این  درادامه 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مهدی محقق 
بودند  صراف  و  نقاد  فرزان،  گفت:مرحوم 
ومقاالت و مکتوبات ایشان نیز نشانگر دقت 
نظر آن مرحوم در حوزه های مختلف علمی 
تا  فرزان  مرحوم  اینکه   بیان  با  است.وی 
حدودی گمنام زیست، خاطر نشان کرد: شاید 
دلیل این جلسه ما در انجمن هم این بود که 
مخاطبین و جامعه علمی ایران بیشتر با چهره 
دانشمند بزرگی چون ایشان آشنا شوند، آن 
مرحوم نیز چون بسیاری از صاحبان فضل در 
وطن خود غریب بود و امیدواریم این برنامه 
درمعرفی بیشتر این عالم فرزانه تاثیرگذار باشد.

مهدی ماحوزی  استاد دیگر دانشگاه تهران  
بیان کرد: مرحوم عالمه فرزان با برخورداری 
از روحیة علمی ژرف نگر و اشراف وسیع بر 
ادبیات فارسی و عربی، با نگرشی علمی به 
ادبیات می نگریست. وی با بیان اینکه وی  به 
اشعار سعدی، حافظ و فردوسی توجه ویژه ای 
داشت و غالب آنها را از حفظ بود، ادامه داد:  او 

اگرچه اثر مستقلی تالیف نکرد  ولی از آنجا که 
در زمینة تحقیق، استاد و محققی سخت کوش 

و خستگی ناپذیر، بردبار، دقیق و نکته یاب بود.

فرزان؛مصداق واقعی واژه »استاد«
علمی  هیئت  عضو  مراسم،  این  درپایان 
دانشگاه بیرجند محمد امین ناصح گفت: در 
حوزة آموزش و پژوهش علوم انسانی، قرین 
بودن عنوان وزین » اُستاد« با نام بزرگانی 
چون: محمدعلی فروغی، علی اصغر حکمت، 
نیشابوری،  ادیب  قریب،  عبدالعظیم خان 
همایی،  جالل الدین  فروزانفر،  بدیع الزمان 
سیدمحمد فرزان، محمدرضا شفیعی کدکنی 

و ده ها چهرة برجسته و ممتاز دیگر، پیوسته 
یادآور آثار شایان علمی عالمه فرزان است.  
سوابق عالمه  به  نگاهی  با  کرد:  تاکید  او 
سید محمد فرزان و دیدگاه های ارائه شده از 
دربارة  برجسته  برخی صاحب نظراِن  سوی 
ایشان، باید اعتراف کرد که او به واقع درخور 
عنوان مبارک »اُستاد« است! لفظی که امروز 
از معنای اصیل خود تهی گشته و عمدتا به 
صورت کلیشه ای و به دور از وسواس علمی 
به کار می رود. درپایان این مراسم، لوح تقدیر 
و سپاس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به 
حمید سیادت، نوه مرحوم سید محمد فرزان و 

نماینده خانواده این استاد فقید، اهداشد.

شجاعت فرزان در نقد متون »نظامی« ها و »قزوینی« ها

زی
سربا

س : 
عک

اخیر  ماههای  در  اینکه  از  پس  سربازی- 
موضوع وضعیت و شفاف سازی آب موقوفه 
حیاض شهر فردوس در فضای مجازی و 
رسانه ای به یکی از مطالبات جدی مردم 
تبدیل شده بود و ابهامات زیادی را در پی 
داشت مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
و چند تن از معاونین آب و فاضالب شهری و 
روستایی را بر آن داشت تا با سفر به فردوس 
و بررسی موضوع در حضور فرماندار و مدیران 
مربوطه به این حاشیه ها خاتمه دهند. این 
جلسه دراتاق کار فرماندار فردوس و با حضور 
تمام مسئوالن ذیربط استانی و محلی تشکیل 
ومنجر به تواقفنامه ای شد که چنانچه عملیاتی 
شود برکات آنرا مردم فردوس در قبض های 

آب خود مشاهده خواهند کرد.

کم کاری در فرهنگ سازی وقف
در ابتدا مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
به صراحت مسائلی از اینگونه که در خصوص 
موقوفات مطرح می شود را به دلیل کوتاهی 
اوقاف در تبیین موضوع وقف دانست و افزود: 

به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی در اداره 
های تحت مدیریت استان، نتوانسته ایم جایگاه 
وقف و از همه مهمتر موضوع عمل به نیت 

واقف را برای مردم بیان کنیم.

121فنجان آب وقفی گم شد!
خصوص  در  پور  بخشی  االسالم  حجت 
موقوفه آب حیاض شهر فردوس نیز گفت: کل 
موقوفه آب حیاض شهر ۴۵۰ فنجان از آب 
بلده بوده که متاسفانه اکنون ۳۲۹ فنجان در 
اختیار اداره اوقاف و امور خیریه فردوس و بقیه 
به علت خرید و فروش های گذشته گم شده و 

نمی توان آنها را ردیابی کرد.وی گفت: از سال 
۹۵ که این مقدار آب در اختیار اداره اوقاف قرار 
گفته بدلیل آنکه ساز و کاری برای دادن این 
آب به مردم نبوده درآمد حاصله را صرف خرید 

آب سرد کن، پرداخت قبوض آب نیازمندان و 
آب شیرکن در سطح شهر فردوس کردیم.

آمادگی واگذاری آب حیاض به دولت
بخشی پوراضافه کرد: این موضوع نزدیکترین 
راه به نیت واقف بود و اکنون نیز در صورت 
آمادگی دولت آن را برای استفاده آب شرب 

مردم به آب و فاضالب فردوس واگذار می 
فردوس  ای  منطقه  مدیرآب  ادامه  کنیم.در 
آب  زیرزمینی  مخازن  وضعیت  تشریح  با 
تغذیه   ۷۶ سال  از  گفت:  فردوس  شرب 
ای برای دشت فردوس نداشتیم و فقط ۹ 
به آب  تبدیل  آبها  روان  و  باران  درصد آب 
اینکه  بیان  با  رحیمی  شود.  می  زیرزمینی 
دشت  از  فردوس  کیفی  آب  از  درصد   ۷۰
سرایان تأمین می شود افزود: چاههای این 
منطقه را نیز تا سنگ مخازن کف شکنی 
کرده ایم و امروز مهمترین مشکل فردوس 
تامین آب کیفی است که حکم کیمیا را دارد.

2.4 میلیارد برایاستفاده از آب حیاض
به گفته وی تا سال گذشته تأمین آب فردوس 
نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته که با 
تورم حتما این رقم افزایش یافته و در این 
شرایط آب بلده که از کیفیت بسیار باالیی 
از  بخشی  حداقل  تواند  می  است  برخوردار 
مشکالت موجود ما را حل کند. حیدرزاده مدیر 
حقوقی آب و فاضالب استان نیز با بیان اینکه 

۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای اجرای 
آب  ورود  نیازجهت  مورد  های  زیرساخت 
حیاض شهر فردوس به شبکه آب شرب پول 
گذاشته ایم افزود: این طرح توسط مشاور در 
دست مطالعه و بررسی است تا مسائل فنی و 

بهداشتی آن حل شود.

توافقنامه شیرین
مدیر آب و فاضالب فردوس نیزمقدار آب 
حیاض شهر را ۱۱ لیتر در ثانیه دانست و 
گفت: این آب واقعا مورد نیاز مردم است و 
برای انتقال آن اعتبار اختصاص یافته و در 
دست مطالعه است.در ادامه این جلسه پس 
از بحث و بررسی با امضای توافقنامه ای 
بین اوقاف و امورخیریه استان، شرکت آب 
و فاضالب استان و فرمانداری فردوس مقرر 
شد پس از تأمین زیرساخت های الزم، آب 
صورت  به  فردوس  شهر  حیاض  موقوفه 
رایگان دراختیار آب و فاضالب فردوس قرار 
گیرد تا با لحاظ مسائل فنی بصورت رایگان 

به مصرف مردم برسد.

فردوس طعم شیرین آب »حیاض« را می چشد

مانور زلزله ای که نقص ایمنی 
یک مدرسه را بر مالکرد

گذشته  روز  ایمنی  و  زلزله  مانور  سربازی- 
هنرستان  در  مدارس  سایر  با  همزمان  در 
فنی و حرفه ای مهندس کاظمی با حضور 
دستگاههای اجرایی ذیربط، فرماندار و سایر 
به  شد.  برگزار  فردوس  شهرستان  مدیران 
گزارش خبرنگار آوا، در این مانورآنچه در ابتدا 
توجه رئیس شورای اسالمی شهر فردوس را 
به خود جلب و به عنوان آسیب مهمی بر مالء 
شد نبود خروجی اضطراری برای این مدرسه 
بود. حسین اکبری در پایان این مانور در جمع 
بیان  با  فردوس  مسئوالن  و  آموزان  دانش 
اینکه نوسازی مدارس باید در مدارس بیشتر 
ازیک طبقه حتما راه پله خروج اضطراری را 
پیش بینی کند گفت: این موضوع مهم در این 
مدرسه رعایت نشده و چنانچه به هر دلیلی 
در هنگام زلزله راه پله طبقات فوقانی مسدود 
شود دانش آموزان این طبقات گرفتار و هیچ 
راه خروجی ندارند. همچنین بیست و یکمین 
موضوع  با  ایمنی  و  زلزله  سراسری  مانور 
سایر  در  آور”  تاب  جامعه  ـ  ایمن  “مدرسه 
مدارس استان برگزار شد. معاون هماهنگی 
دبیرستان  مانور  استانداردر  عمرانی  امور 
با  گفت:  بیرجند  در  مطهری  شهید  نمونه 
ستاد  ورود  و  گرفته  صورت  پیگیری های 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ۵۸ مدرسه 
کانکسی باالی ۱۰ دانش آموز در استان حذف 
می شود. وی گفت: متوسط مدارس ناایمن 
در کشور ۳۰ درصد است اما با تالش هایی 
که سال های اخیر در استان صورت گرفته 
۱۷ درصد مدارس استان  ناایمن است که 
هم  تعدا  این  جهادی  تالش  با  امیدواریم 
ایمن سازی شود. موهبتی، معاون امور جوانان 
جمعیت هالل احمراستان  نیز در حاشیه این 
مانور، آمادگی و افزایش آگاهی دانش آموزان 

را از جمله اهداف اجرای این برنامه دانست .

احداث ۷۳ پروژه خیرساز ورزشی 
درمناطق محروم  استان

فارس- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
از ۷۳ پروژه خیرساز در دست احداث مناطق 
محروم و روستایی خبر داد و گفت: بیش از 
اماکن  این  تکمیل  برای  تومان  میلیارد  پنج 
کرد:  اظهار  عزیزی  می باشد.  نیاز  ورزشی 
نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی گلریزان 
»شکوه پیوند طلیعه مهربانی « خراسان جنوبی 
روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه برگزار می شود. وی 
افزود: این جشنواره در راستای کمک به تکمیل 
زیرساخت های ورزشی، توسعه ورزش قهرمانی، 
حمایت از ورزشکاران مستعد، اشتغال جوانان 
مناطق محروم و تهیه جهیزیه است. عزیزی 
با اشاره به مصوبه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان استانداری خراسان جنوبی برای کمک به 
فعالیت های هیئات ورزشی یادآور شد: تاکنون 
۲۲۰ میلیون تومان از این مبلغ تخصیص یافته 
و ابالغ ۴۰۰ میلیون تومان نیز وصول شده که 

امیدواریم به زودی واریز شود.

۲۵۵ رشته قنات خسارت دیده 
از سیل مرمت شد

فارس-مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سیل 
امسال بیش از ۷۰۰ رشته قنات آسیب دیده و 
نیازمند مرمت است، گفت: تاکنون ۲۵۵ رشته 
قنات در استان مرمت و الیروبی شد. غالمی 
با بیان اینکه احیا و بازسازی قنوات نقش مهمی 
در ماندگاری روستائیان دارد، بیان کرد: ۳۰ درصد 
قنوات استان با کاهش آبدهی مواجه و این در حالی 
است که ۲۵ درصد  اراضی کشاورزی استان معادل 

۳۷ هزار هکتار از آب  قنوات  آبیاری می شود.
آغاز برداشت گل نرگس

 در خراسان جنوبی

فارس-مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه فصل برداشت گل نرگس در استان آغاز 
شده است، گفت: پیش بینی های صورت گرفته 
تولید گل نرگس در استان درآمد ۱۰۰ میلیارد 
ریالی را عاید کشاورزان می کند. رضایی با بیان 
اینکه امسال ۳۷.۵ هکتار از مزارع استان زیر 
کشت گل نرگس قرار گرفته است، اظهار کرد: 
برداشت گل نرگس در استان از نیمه آبان  آغاز و 
تا پایان اسفند و در بعضی از مناطق تا فروردین 
سال آینده ادامه دارد. وی  بیان کرد: ۲۷ هکتار 
از مزارع خوسف زیر کشت گل نرگس است، 
و خوسف بیشترین سطح کشت گل نرگس را 

به خود اختصاص داده است.

همکاری همه جانبه در استان برای 
کمک به بازسازی عتبات عالیات

وظیفه  بر  عالوه  گفت:  استاندار   - ایرنا 
فردی، معنوی و اعتقادی، بر مبنای رسالت 
مجموعه  آمادگی  ام،  سازمانی  مسئولیت  و 
دستگاه ها و سازمان های استانی را برای هر 
جذب  و  ترغیب  راستای  در  همکاری  گونه 
کمک ها و مشارکت های مردمی در بازسازی 
عتبات عالیات اعالم می کنم.معتمدیان در دیدار 
جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
جنوبی،  خراسان  شریف  مردم  افزود:  کشور 
مردمی متدین و  والیتمدار هستند و این استان 
در کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات از 
استان های پیشرو درکشور است. مردم خراسان 
جنوبی عالوه بر این همواره در مناسک معنوی 
و امور خیر مشارکتی فعال دارند.در این دیدار، 
سردار شهاب الدین مدیر بازرسی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات و جوینده مسئول ستاد بازسازی 

عتبات عالیات هم حضور داشتند.

مجوز کارشناس دارویی برای 
دانشجویان خارجی دانشکده 

داروسازی بیرجند 
تسنیم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از آغاز به کار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند از مهر امسال خبر داد و گفت: 
این دانشگاه جزو سه دانشگاه کشور است که 
دانشجویان  برای  دارویی  کارشناس  مجوز 
خارجی را کسب کرده است. محمد دهقانی 
ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
اظهار کرد: معاونت غذا و داروی این دانشگاه 
باید  حوزه  این  که  فعالیتی  گستره  دلیل  به 
داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در پایان این مراسم از زحمات ۵ ساله کبری 
دانشگاه  داروی  و  معاون سابق غذا  ناصری 
علوم پزشکی بیرجند تقدیر و غالمرضا آهنی 

به عنوان معاون جدید این حوزه معرفی شد.

فاز اول پارک خطی بیرجند
 تا دهه فجر تکمیل می شود

خطی  پارک  گفت:  بیرجند  شهردار   - ایرنا 
بیرجند در ۵۴ هکتار پیش بینی شده است که 
فاز اول آن از میدان سفیر امید تا دانشگاه آزاد 
اسالمی در ۲ الین تا دهه فجر امسال تکمیل 
و بهره برداری می شود. جاوید با اشاره به شروع 
عملیات عمرانی پارک جنگلی بیرجند در ۴۰ 
هکتار اظهار داشت: این پارک که یک مجموعه 
کامل تفریحی خدماتی است بعد از بهره برداری 
در اختیار مردم قرار می گیرد. وی افزود: با شروع 
نهضت درختکاری، ۱۰ هزار اصله درخت در 
شهر بیرجند تا پایان امسال کاشته می شود 
که از این تعداد پنج هزار درخت آذرماه و پنج 
هزار اصله نیز در اسفند کاشته می شود. شهردار 
بیرجند بیان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون تومان این 
عملیات هزینه دارد اما مطالبه عمومی مردم 
توسعه فضای سبز شهری است. جاوید با بیان 
اینکه ساخت میدان اجتماعات بیرجند نیز شروع 
شده و در فازهای مختلف اجرایی خواهد شد 
گفت: در حوزه خدمات شهری پسماندها نیز 
زیرساخت آماده است و این هفته مناقصه خرید 
دستگاه های پردازش پسماندها را انجام می دهیم.

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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تحقق زیربنای رشد و توسعه با تربیت نسل فهیم و آگاه
رئیس دانشگاه بیرجند در دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی اظهار کرد:

عکس: ندایی

نسرین کاری- رئیس دانشگاه بیرجند  روز 
گذشته در دومین همایش ملی فرهنگ 
و  رشد  زیربنای  کرد:  اظهار  دانشگاهی 
توسعه بی شک در فرهنگ و تربیت نسلی 
فهیم و آگاه با آموزش عالی تحقق می یابد.

در  اینکه  بیان  با  خامسان  احمد  دکتر 
حوزه محیط زیست، بیرجند از تمیزترین 
شهرهای ایران معرفی شده است، افزود: 
ریشه این کار را باید در فرهنگ منطقه و 
مردم این دیار و در سابقه آموزش نوین 
وی  دانست.  خراسان  جنوب  منطقه  در 
خاطر نشان کرد:  جامعه گسترده دانشگاه 
بیرجند می تواند پرچمداران تغییر و تحول 
علمی   ارتقای سطح  و  منطقه  در  مثبت 
دانشگاه  رئیس  باشند.  خراسان جنوبی 
بیرجند ضمن انتقاد از کنسلی پروازها گفت: 
کنسلی پرواز باعث شد از حضور بسیاری از 
مهمانان همایش ملی فرهنگ دانشگاهی 
محروم بمانیم. وی با اشاره به اینکه رونق 
علم و اقتصاد با این وضع پروازها امکان 
مهمانان  از  بسیاری  افزود:  نیست،  پذیر 
کشوری همایش نتوانستند وارد خراسان 
جنوبی شوند و معلوم نیست چه زمانی این 
مشکل حل می شود و راه توسعه استان 

ارتباط مستقیم با حوزه حمل و نقل دارد.
ارتقای فرهنگ دانشگاهی نیازمند 
کار علمی مستمر و مدیریت است

دکتر محسن آیتی، دبیر علمی همایش نیز 
در این جلسه گفت: هر چند کنسلی پرواز ما 
را از اهداف همایش کمی دور کرده است، 
ولی با این وجود روشن بودن چراغ همایش 
تأثیر خود را خواهد گذاشت. وی با اشاره 
به اینکه ۷۶ مقاله برگزیده این همایش به 

چاپ رسیده است، بیان کرد: ارتقای فرهنگ 
و  مستمر  علمی  کار  نیازمند  دانشگاهی 

مدیریت است.
سال  اینکه طی  به  اشاره  با  آیتی  دکتر 
گذشته بسیاری از افراد برای بهتر برگزار 
افزود:  اند،  کرده  تالش  همایش  شدن 
این  همایش های  برپایی  با  امیدواریم 
چنینی در توسعه و رشد جامعه دانشجویی 

تاثیرگذار باشیم. 
هسته دانشگاه متکی 

به فرهنگ دانشگاهی است
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  رئیس 
اجتماعی وزارت علوم نیز با بیان اینکه هسته 

دانشگاه متکی به فرهنگ دانشگاهی است، 
گفت:  دانشگاه با روحیه آزادی و استقالل 
و با پیام خود می تواند ارتقای جامعه را به 
دنبال داشته باشد. حسین میرزایی با بیان 
اینکه  اهمیت فرهنگ دانشگاهی به نوعی 
است که تعریف دانشگاه با آن انجام می 
شود، ادامه داد: دانشگاه تنها ساختمان و 
مکان فیزیکی نیست بلکه روح دانشگاه 
اخالقی  و  انسانی  و  علمی  تعامالت  و 
بخشی از فرهنگ دانشگاهی است. رئیس 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم افزود: هسته دانشگاه متکی 
دانشگاه  و  است  دانشگاهی  فرهنگ  به 

با روحیه آزادی و استقالل و با پیام خود 
می تواند ارتقای جامعه را به دنبال داشته 
باشد. وی با اشاره به اینکه  باید در خود 
دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی پاس داشته 
شود، ادامه داد: اگر قرار است دانشگاهی 
به بهبود جامعه کمک کند باید خودش 
بهبود یافته باشد و تعهد نسبت به فرهنگ 
دانشگاهی که شاخصه و رکن اصلی آن 
امیدواری  ابراز  وی  باشد.  داشته  است، 
در  دانشگاهی  فرهنگ  روز  به  روز  کرد: 
دانشگاه های کشور جاری شود و در ارتقای 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگ 

جامعه موثر باشیم.

 در دانشگاه باز اندیشی و خود نگری
 را تجربه می کنیم

برجسته  شناس  جامعه  و  دانشگاه  استاد 
کرد:  بیان  همایش  این  در  نیز  کشور 
دانشگاه فضایی است که در آن بازاندیشی، 

خودنگری و گفتگو را تجربه می کنیم
نعمت ا... فاضلی ادامه داد:  امروزه با کاستی 
فرهنگ روبرو هستیم و کاستی فرهنگ 
نیز شبیه کمبود ویتامین D در ساختارهای 
مدیریتی و حکمرانی و آموزش عالی است.

وی با اشاره به اینکه ویژگی مهم دانشگاه 
این است که انسان ها را یکپارچه و منسجم 
نظم  دانشگاه  نشان کرد:  می کند، خاطر 
معنایی است که نوعی احساس از آینده را 

در ذهن ما تجلی می بخشد.
دانشگاه باید به مرکز تولید

 تبدیل شود
فاضلی با بیان اینکه  فرهنگ دانشگاهی به 
حاشیه رفته  است،  تأکید کرد: نوشتن  تولیدات 
مکانیکی ما را دانشگاهی نمی کند و الزم 
 است دانشگاه به مرکز تولید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ دانشگاهی روحی 
بوده که بر کالبد فیزیکی و کالبد سازمانی 
دانشگاه دمیده می شود و خونی در رگ های 
دانشگاه است، ادامه داد: فرهنگ دانشگاهی 
باید هسته سازمان دهنده تمام بخش های 

دانشگاه باشد. 
شایان ذکر است قرار بود در این همایش 
رئیس  و  علوم  وزیر  فرهنگی  معاون 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم حضور داشته باشند که کنسلی 
پرواز مانع حضور آنان در خراسان جنوبی 

شد.

وعده مسکنی وزیر راه 
به کارگران و خبرنگاران 

وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهم نامه هایی 
بازنشستگان،  کارگران،  کردن  خانه دار  برای 
اهالی فرهنگ، هنر و رسانه با دو وزارت تعاون و 

ارشاد اسالمی در آینده نزدیک خبر داد.

خریدهای هیجانی 
خودرو را گران کرد 

به اعتقاد فعاالن بازار، افزایش قیمت بنزین 
باعث شد هفته گذشته خریدهای هیجانی در 
بازار اتفاق بیفتد اما این هفته بازار با ثبات قیمت 
بهتری نسبت به هفته گذشته مواجه است.

طرح دوفوریتی مجلس؛ بنزین با 
نرخ ۱۵۰۰ تومان تک نرخی شود

اصل  کمیسیون  سخنگوی  پارسایی  بهرام 
تک  »طرح  این که  بیان  با  مجلس  نود 
نرخی شدن بنزین )1500 تومان( به صورت 
دوفوریتی روز دوشنبه تحویل هیئت رئیسه 
مجلس شد«، اظهار کرد: انتظار داشتیم که 
طرح به صورت خارج از نوبت در جلسه علنی 
روز سه شنبه بررسی شود، اما به دلیل عدم 
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی به بعد 
از تعطیالت مجلس موکول شد و امیدواریم 
مجلس در هفته بعد از تعطیالت، انفعال خود 

در این زمینه را جبران کند.

سال ۹۸ رکورددار کمترین میزان 
زاد و ولد در ۵۰ سال گذشته 

و  اساس گزارش کمیته مطالعات  بر  ایرنا- 
عالی  شورای  جمعیتی  سیاست های  پایش 
انقالب فرهنگی، تخمین زده می شود در سال 
1۳۹۸ نرخ زاد و ولد با 1۴.5 تولد به ازای هر 
هزار نفر جمعیت کشور به کمترین حد خود در 

50 سال گذشته برسد.

قول تولیدکنندگان برای عدم 
افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی 

لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس   - مهر 
لوازم خانگی  از قول تولیدکنندگان  خانگی 
تا  افزایش قیمت حداقل  برای عدم  ایرانی 

پایان سال جاری خبر داد.

رهبر انقالب: توطئه بسیار
 خطرناکی توسط مردم نابود شد

رهبر انقالب در دیدار بسیجیان با اشاره به 
حوادث اخیر فرمودند: توطئه بسیار خطرناکی 
توسط مردم نابود شد. الزم می دانم تکریم و 
تعظیم خود را به ملت بزرگ ایران تقدیم کنم.

دشمن از اواخر ۹۶ مشغول آموزش 
و ارسال تجهیزات آشوبگران بود 

سرمایه گذاری  دشمن  گفت:  رئیس جمهور 
عظیمی کرده و از اواخر سال ۹۶ به مدت دو 
سال مشغول آموزش و ارسال تجهیزات برای 
این اغتشاشگران بود و از سوی دیگر دشمن، 

فشار سنگین اقتصادی به مردم وارد می کرد.

ربیعی: استیضاح وزیران 
را به صالح نمی دانیم 

ربیعی سخنگوی دولت با بیان این که استیضاح 
حق مجلس است، گفت: در شرایط کنونی 
دولت استیضاح وزیران را به صالح نمی داند و 
امیدواریم در یک خرد جمعی مجلس تصمیم 

بگیرد در کنار هم به آالم جامعه بپردازیم.

افرادی که انگیزه های سوء دارند، 
بدانند مجلس جای آن ها نیست 

گفت:  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی  آیت ا... 
آن هایی که انگیزه ای جز خدمت و رفع مشکل 
مردم را ندارند برای نمایندگی ثبت نام کنند و 
افرادی که آلوده به فسادند و انگیزه های سوء 

دارند باید بدانند مجلس جای آن ها نیست.

دشمن برنامه ریزی کرده  
افرادی ناالیق را به مجلس بفرستد 

سردار حاجی زاده گفت: دشمن تالش می کند 
از طریق افراد نفوذی داخلی افراد ناالیق وارد 

مجلس شوند و نظام را ناکارآمد جلوه دهند.

در ماجرای بنزین برخی که عاشق 
رهبری بودند، مساله دار شدند

حجت االسالم علم الهدی گفت: در ماجرای 
افزایش بهای بنزین برخی افراد که عشق آنها 
به رهبر جای تردید ندارد مساله دار شدند زیرا 
گفتند که چرا رهبری از این کار حمایت کرده اند.

مجلس نای استیضاح
 وزیر کشور را ندارد 

فالحت پیشه درباره استیضاح وزیر کشور که 
برخی از نمایندگان به دنبال جمع کردن امضا 
برای آن هستند، گفت: جنبه های سیاسی و 
امنیتی استیضاح وزیر کشور پررنگ است و 

مجلس نای چنین استیضاحی را ندارد.

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

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 ۰۹۱۵۵۶۱2۸۹2

جناب آقای حبیب ا... خراشادی زاده
با کمال تأسف درگذشت پدرخانم عزیزتان

  را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رئوف علو درجات
 برای آن مرحوم و اجر جزیل برای بازماندگان خواستاریم.

صندوق قرض الحسنه شیر خدا

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳۰

تلفن: ۰۹۱۵۶۵۵2۵۳۳

پیک رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با 2۰% تخفیف

قابل توجه همشهریان بیرجندی  مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک 
بیرجندی ها در مشهد مقدس  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

برنج صد در صد ایرانـی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی ۱۳ هزار تومـان

۱۰ کیلویـی )۱۳۰ هـزار تومـان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی

هایپـر تخفیف مارکت
خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر 6

  09021611001 - 09352123030 زحمتکش

خدمتی دیگر در حوزه راه 
به هم استانی های عزیز

با پیگیری و تالش های

 جناب آقای
 مهندس معتمدیان

 استاندار محترم خراسان جنوبی 
طی یک سال اخیر درحوزه راه های استان محقق شد:

۱- افزایش بیش از ۳ برابری تخصیص اعتبارات ملی
 نسبت به سال گذشته

۲- افتتاح و بهره برداری بیش از ۱۳۱ کیلومتر از باندهای دوم سطح 
استان با افزایش ۲۷ درصدی طول بزرگراه های استان

۳- آغاز عملیات اجرایی ۹۴ کیلومتر از باندهای دوم سطح 
استان خراسان جنوبی

      اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه حاجیه کربالئیه زینت حسینی
 )همسر مرحوم حاج غالمرضا منصوری(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز دوشنبه 9۸/9/۴ ساعت 1۴

 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما 
سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: منصوری، حسینی و سایر بستگان

فراخوان مشارکت سرمایه گذار/  پیمانکار 
دانشگاه صنعتی بیرجند     شرح در صفحه 2

مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۸-۱2۶۱
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار کند:

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد موضوع مناقصه
)ریال(

نوع تضمین و مبلغ 
)ریال(

ساعت مدت 
بازگشایی

* خرید لوله پلی اتیلن با مواد Pe80 و کالس 10 اتمسفر به مقدار 63250 متر  19۸-1261
SF1/25 – SDR13/6 – DIN8074 ،1331 ۷9/53۸ تن( طبق استاندارد(

* خرید لوله پلی اتیلن با مواد pe100 و کالس 10 اتمسفر به مقدار 2۸00 متر  
SF1/25-SDR17-DIN8074 ،1331 1/269 تن( طبق استاندارد(

ضمانت نامه معتبر9/۷03/296/000
 به مبلغ ۴۸6/000/000

۸ صبح60 روز

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۹/۴ الی ۱۳۹۸/۹/۹ 2- تاریخ ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ 
3- تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۸/۹/۲۱ - سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ۴- دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند ، بلوار بهشتی، انتهای 

بهشتی ۷،  صندوق پستی ۸۱۳-۹۷۱۷۵  ۵- استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد. 
ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد 

)به آدرس www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir(  مراجعه و یا با شماره ۰۵۶-۳۲۲۱۴۷۵۲-۸ 

امور حقوقی و قراردادها  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیاداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره: 67/798
تاریخ:1398/09/02

وزارت نیروشرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی

انا هلل و انا الیه راجعون

برادر عزیز و گرامی جناب آقای جعفر اناری شوکت آباد
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان حاج محمد علی اناری شوکت آباد

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

حسین زاده- شرکت تدبیر سرمایه بیرجند

خاندان محترم اناری شوکت آباد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم

حاج محمد علی اناری شوکت آباد
 )پیشکسوت اتحادیه صنف صنعت ساختمان(

را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از خداوند 
 منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز 

دوشنبه 9۸/9/۴ از ساعت 1۴/30 الی 15/30 
در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( 

 برگزار می گردد.
اتحادیه صنف صنعت ساختمان خراسان جنوبی جناب آقای علیرضا منصوری

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند
مصیبت درگذشت والده گرامی تان

 مرحومه حاجیه کربالئیه زینت حسینی
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

با حسرت و اندوه فراوان
به مناسبت سومین روز درگذشت 

حاج محمد علی اناری شوکت آباد
 خادم اهل بیت )علیهم السالم(

  و عضو موسس اتحادیه صنف موزائیک سازان بیرجند
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 9۸/9/۴ از ساعت

 1۴/30 الی 15/30 در محل مسجد امام حسین )علیه السالم(
 برگزار می گردد.

خانواده های: اناری شوکت آباد ، بارانی، سبزبان، پاسبان، 
 دستگردی،  االدری، علی آبادی ، برنجی،  ذوقی و سایر بستگان

نا الیه راجعون
هلل و ا

انا

پیک رایگان 
در محدوده

تهیه  غذای
 مقدم و پسران

تلفن سفارش: ۱۸۱۰
آدرس:  خیابان معلم ، نبش معلم ۳۶/۱

خانـدان محتـرم کفـاش زاده 
  با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

 حاج کربالیي زین العابدین کفاش زاده 
را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براي آن عزیز 

سفرکرده غفران الهي و براي شما صبر و شکیبایي مسئلت داریم. 
 حسین قاسمي وحسن محمدنژاد


