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ما انتخابات داریم، اما 
انتخابات ما پایان ندارد

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۲

نیروی والیتمدار در ۱۴۰۰ 
پیروز انتخابات می شود

قدیری ابیانه  : 

اصالحات حتی تغییر جلد 
هم نتوانسته اند بدهند

صادق زیباکالم  :

صفحه  ۲

صفحه   ۲

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

 همه بگوییم »سیب« 
  السالم علیکم ایها االصحاب الخبر. السالم علیکم ایها المصنفین و ایها الصابرین و 
ایها المظلومین و ایها المحجوبین و ایها المغضوبین و ایها المغمورین)فراموش شدگان( 
و ایها المعذبین و ایها المحیرین و ایها المجاهدین فی سبیل القلم و البصیرت. حال تان 
چه طور است؟ به قول مرحوم قیصر؛ »گفت حالت چه طور است؟ گفتمش عالیست. 
مثل حال ُگل. حاِل ُگل در دست چنگیز مغول«! »ُگِل حاِل« شما هم مثل من در 
 دست »چنگیز دهر«، در »چنگ چنگیز بی رحم زمانه« در حال پرپر شدن است؟ 
می دانم و می فهمم و می بینم. همه می دانیم و می فهمیم و می بینیم. غصه نخورید. 
این روزها »حال« همه مان مثل همدیگر است و این روزها در تنها چیزی که خیلی 
هم با تفاوت نداریم، همین »حال بدمان« است. »حال بد« نه. حال خیلی بدمان. 
 حال خیلی بدمان. می دانید چرا؟ چون بیشتر از دیگران می بینیم، بیشتر از دیگران 
می شنویم، بیشتر از دیگران می خوانیم و بیشتر از دیگران می نویسیم و البته بیشتر از 
دیگران هم مورد بی حرمتی، بی مهری و بی توجهی قرار می گیریم؛ آخر خیر سرمان، 

ما »خبرنگاریم«. غافل از آنکه ما خبرنگارها، طبع مان لطیف و ... ادامه در صفحه 2

معتمدیان: هیچ مانعی نباید باعث شود پروژه های عمرانی
 و توسعه ای استان متوقف شود /  به سختی اعتبار جذب می کنیم
 تا شتاب اجرای پروژه ها را در راستای رفع مشکالت استان بیشتر 
کنیم اما گاه نگاه های منجمد و تفسیرهای اشتباه برخی افراد 
در بدنه دستگاه های اجرایی، ترمز پروژه های عمرانی 
می شود و سرعت کار را می گیرد
مشروح در صفحه ۵

* هرم پور

#  من ماسک می زنم

ترمز پروژه های عمرانی
 در خراسان جنوبی

 انتقاد استاندار از تنگ نظری برخی افراد در دستگاه های اجرایی  ؛ 

دوست عزیز جناب آقای جواد قربانی
می دانیم عظمت هیچ صبری از وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهد.

غم از دست دادن همسرگرامی تان را تسلیت گفته و از درگاه خداوند 
متعال برایتان صبری عظیم آرزومندیم. امیدواریم وسعت صبرتان به اندازه 

دریای غم تان باشد. روحش شاد و یادش گرامی

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبیدوستان تان : اکبری ، ایوبی، عبداللهی و کاووسی

قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود 
در عزایت جامه از تن دریدن زود بود 

رفتی و کردی عزیزانت همه ماتم نشین 
این زمان از آشیان خود پریدن زود بود 

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان منوچهر سردار
روز جمعه 99/5/۱7 ساعت ۱۰ صبح بر سر مزار 

آن مرحوم واقع در بلوک 7 - قطعه ۱ گرد هم می آییم. 
حضور شما سروران ارجمند باعث شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده مرحوم و سایر بستگان

جنـاب آقـای مهنـدس زینلـی
مدیرعامل  محترم  شرکت کویر تایر

در گذر دنیای فانی هر دم جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می دهد و در سکوت ، آغازی 
بی انتها و ابدیتی در جوار رحمت الهی را نوید می دهد. هر چند مهر خواهر از جنس محبت 
مادر و ضایعه فقدانش سنگین و اسفبار، اما گریزی از تقدیر نیست و در برابر مشیت اش صبور 

باید بود و شکیبا .
درگذشت همشیره گرامی را تسلیت عرض می نماییم و ما را در غم خود شریک بدانید.

معاونان،مشاوران ، مدیران ، روسا و کارکنان شرکت کویر تایر

جناب آقای جواد قربانی 
کارمند  محترم بانک سپه شعبه مرکزی 

خبر درگذشت همسر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت 
شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات

و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیور پرور بیرجند - مرکز توزیع تخم مرغ بیرجند

سه سال از عروج ملکوتی
 پدری مهربان ، همسری فداکار و معلمی دلسوز 

شادروان علی سلیمانی 
گذشت. یاد و خاطره اش برای همیشه در خاطرمان زنده است.

روحش شاد و یادش گرامی 
از طرف همسر و فرزند

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

هر چند در سوگ عزیزی نشستن بسیار سخت است، لیکن با تمسک به ذات پاک احدیت که هستی 
بخش عالم امکان است این جمله را بر زبان جاری می سازیم که »الهی رضا بقضائک،تسلیما المرک« 

درگذشت خواهر گرامی تان مرحومه بی بی زهره زینلی را خدمت شما و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض نموده، برای تمامی سوگواران صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
 عضو محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان

و خاندان محترم
با غم و اندوه فراوان ضایعه درگذشت خواهر بزرگوارتان مرحومه بی بی زهره زینلی 

را از صمیم قلب خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد متعال 
برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

آگهـی مناقصـه
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: احداث واحدهای مسکونی با سازه 
بتونی در چهار تا پنج سقف را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت 
های معتبر دعوت به عمل می آید. خواهشمند است متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1399/۵/19 در 

ساعت اداری به دفتر تعاونی واقع در نبش انقالب 24 - پالک 160 مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت

جلسه ارتباط مردمی جناب آقای سلم آبادی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

امروز پنجشنبه ۱399/5/۱6  از ساعت ۱۰ الی ۱۱/3۰ 
پاسخگویی به سواالت مردمی

 از طریق تلفن ۱۱۱ 
روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

به  مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه 

 حاجیه گوهر رفیعی
 مادر شهید واالمقام جاویداالثر محمد رفیعی

 و همسر مرحوم مظفر گلکاری
 با آرزوی صحت و سالمتی برای دوستان  و آشنایان 

گرامی و همشهریان محترم و معزز ضمن سپاس مجدد از همدردی تک تک عزیزان و دوستان ارجمند  
به اطالع می رساند: با توجه به وضعیت موجود و رعایت بهداشت عمومی و اهمیت صیانت 
 از سالمتی همشهریان عزیز برگزاری مراسم سالگرد آن مرحومه امکان پذیر نخواهد بود .
قرائت قرآن، ذکر فاتحه و طلب آمرزش و مغفرت از درگاه الهی موجب شادی روح آن مرحومه 

خانواده های: گلکاری  ، رفیعی ، موسوی ، جالینوسخواهد شد.

فـروشـی
 چاه با 24 سهم )اکبرآباد گیو( ۵00 میلیون -  2000 متر با یک ساعت آب )حاجی آباد(

 چاه قاسمی 1۷0 میلیون - زمین 6 هکتاری روبروی کویرتایر یک میلیارد 
جهت اطالعات بیشتر با شماره 091۵6669602 تماس گرفته شود.

“ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن”
 17 مرداد سالروز شهادت خبرنگار 

شهید محمود صارمی و یادآور حماسه آفرینی هایی 
است که بقای حقیقت را به  بقای خود ترجیح دادند. 

و  دلسوزی  تعهد،  امانت،  تجسم  راستی  به  خبرنگاران 
وظیفه  شناسی اند. نقش جامعه خبرنگاری در ارائه  تصاویر 
نظارت  از  شکلی  اِعمال  و  مختلف  رویدادهای  از  واقعی 

عمومی نه تنها بی بدیل و غیرقابل انکار،  بلکه شایسته توجه و تقدیر است. 
ضمن گرامیداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه و تمامی کسانی که ارزشمندترین 
گوهر زندگی خود را در  راه آگاهی بخشی و اعتالی ایران اسالمی و مردم بر کف نهاده 
و در تاریخ ماندگار شدند، به حکم “ َمْن لَْم  یَْشُکِر الُْمْنِعَم ِمَن الَْمْخُلوقِیَن لَْم یَْشُکِر ا...

َعزَّ َوَجل” ، ضمن قدردانی از همه تالش های فعاالن متعهد رسانه ای  که در راه اعتالی 
نام دانشگاه بیرجند از هیچ کوششی فروگذار ننموده اند، فرا رسیدن روز خبرنگار را به 
 تمامی خبرنگاران ارجمند و تالشگران عرصه خبر تبریک عرض می نماییم و از درگاه 

ایزد منان سعادت،  سالمت و توفیق ایشان را در تمامی امور خواستاریم. 

مدیریت روابط عمومی و اطالع  رسانی دانشگاه بیرجند

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

تمدید طرح میثاق ؛ فرصتی برای بدهکاران بانک مسکنمعرفی امامزاده سید مرتضی )ع( در روستای سادات نشین دارالسیاده سیدان 2۵
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همه بگوییم »سیب«
* هرم پور

) ... ادامه از صفحه اول (  بیشتر از دیگران می بینیم، بیشتر از دیگران می شنویم، 
بیشتر از دیگران می خوانیم و بیشتر از دیگران می نویسیم و البته بیشتر از دیگران 
هم مورد بی حرمتی، بی مهری و بی توجهی قرار می گیریم؛ آخر خیر سرمان، 
ما »خبرنگاریم«. غافل از آنکه ما خبرنگارها، طبع مان لطیف و وجودمان عزیز 
است. اصاًل اگر خوب نباشیم، حال جامعه خوب نیست. غافل از اینکه هرکس حال 
خبرنگاری را بد کند، حال جامعه ای را بد کرده و هر کس به زعم خودش، حال 
خبرنگاری را بگیرد، پا روی گلوی فریاد جامعه ای گذاشته و حال مردم را گرفته 
است. اصاًل من معتقدم جامعه ای که حال خبرنگارهایش خوب نباشد، جامعه خوب 
و باحالی نیست، پر از افسردگی، پس از ترس از رسیدِن فردا، پر از نا امیدی،  پر از 
فسادهای پیدا و پنهان و پر از گفته ها و ناگفته های محبوس شده در پستوخانه های 
محرمانگی! جامعه ای که حال خبرنگارهایش خوب نباشد، حالش همیشه گرفته 
است؛ مثل حال این روزهای اقتصادمان، فرهنگ مان، سیاست مان، اجتماع مان و 
حال همه آدم هایمان، مثل حال نه چندان خوب شهرها و روستاهایمان! می دانیم و 
می دانید که مشکالت چه هست، دردها چه هست و البته می دانیم  و می دانید که 
درمان و راه حل هم چه هست. از قضا از وزن و میزان و عدد این مشکالت هم بیشتر 
از همه خبر داریم. اما ناگزیر به تحملیم، ناگزیر به صبری که هم »جانکاه« است و 
هم »مقدس«. این تضاد و دوگانگی در ثبت درونی ارزش هایی را که در جامعه برای 
همه به نوعی دیگر است و برای ما به نوعی دیگر، از همان اولین بار که در جلسات 
خبری، مدیری یا مسئولی به ما گفت »این را می گویم اما منتشرش نکنید« خوب به 
خاطر سپردیم و خوب هم تحملش کردیم! حتی این روزها که در کنار خواست ها و 
مطالبات مردم استان هستیم و از تداوم حضور استاندار در استان مان دفاع می کنیم 
و خیلی ها دست مان را می گیرند و می گویند یواش تر و خیلی ها پیغام می فرستند 
که آرام تر و خیلی ها چشم غره می روند که »به تو چه« و خیلی ها کام ترش می 
کنند که »این حمایت ها برایت آب و نان نمی شود«، باز هم خاطرمان جمع است 
که برای همان اصل مقدس مان می نویسیم. می نویسیم نه برای نوشتن، بلکه برای 
نتیجه گرفتن. خب. بیایید بگذریم از این واگویه بدحالی های سخت و بی حالی های 
مداوم و دنباله دار. بیایید حرِف خوب بزنیم، بیایید خوب، حرف بزنیم. آخرین باری که 
خندیده اید کی بوده؟ آخرین باری که از یک خبر خوب، از یک جمله زیبا در یک 
جلسه، از یک مصاحبه مردمی جذاب، از یک سفر، از یک مأموریت، از انجام یک 
تکلیف رسانه ای، تجربه ای گرفته اید و لذتی برده اید، ِکی بوده؟ چطور بوده؟ همان 
حالی را که آن زمان داشته اید، دوباره هم تجربه اش کنید. چشم هایتان را ببندید و 
به یک خاطره خوب، به یک اتفاق بی نهایت عالی، به یک روز آرام و کم خبر، به 
یک پاسخگویی منطقی از طرف یک مدیر، به یک نتیجه سریع از یک پیگیری، 
به یک مشکل رفع شده و به یک معضل حل و فصل شده، فکر کنید. باور کنید ما 
خبرنگارها هم حق داریم از زندگی، از کار، از لحظه ها و وقت ها و از حال خوب مان 
لذت ببریم. ما هم حق داریم حال مان خوب باشد. ما هم حق داریم حرمت هایمان 
را پاس بدارند و احترام مان را با لگد بی مهری، پاسکاری نکنند. ما هم حق داریم 
گاهی از حق مان نگذریم. راستی یادم رفت. حال تان چطور است؟ مخصوصاً حال 
دل تان؟ بیایید »روز خبرنگار« حال دل مان خوب باشد. مثل حال دل »سیب«، مثل 
حال قشنگ رنگش، مثل حال قشنگش قبل از خورده شدن و قاچ قاچ شدنش. بیایید 
همه با هم بگوییم »سیب«. شنیده ام که کسی گفته؛  »لبخند تو را چند صباحیست 

ندیدم...یکبار دگر خانه ات آباد بگو سیب«.
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

اشکال بزرگ جمهوری اسالمی
  از زبان روحانی 

اسالمی  جمهوری  گفت:  جمهور  رئیس  
یک اشکال بزرگ دارد. ما انتخابات داریم اما 
انتخابات ما پایان ندارد. رقابت ها و دعوا بعد 
از انتخابات هم ادامه پیدا می کند. آنهایی که 
می گویند مجلس و قوه قضائیه دنبال این هستند 
که دولت را زمین بزنند، ما در جلسات سه قوه 
چنین چیزی را نمی بینیم. من این قضاوت را 
ناصحیح می دانم. ما در شرایط تحریم گفتیم 
هدف مان شکست تحریم است و توانستیم آن 
را ظرف 100 روز در دولت یازدهم محقق کنیم. 
تا پایان امسال، 1400 کیلومتر راه آهن افتتاح 
خواهیم کرد.این یعنی ما همچنان قوی هستیم.

قالیباف: به دنبال آن هستیم
 که مسکن احتکار نشود 

رئیس مجلس گفت: کسی که 10 خانه دارد، 
باید خانه هایش را عرضه کند، نباید این خانه ها 
خالی بماند، اما اینکه چرا فردی 10 خانه دارد 
باید در جای دیگر بررسی شود. ما با بررسی 
طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به دنبال آن 

هستیم که مسکن احتکار نشود.

دور بعدی مذاکرات با طرف اوکراینی 
نیمه دوم مهر

امور  وزارت  بین الملل  امور  و  حقوقی  معاون 
خارجه گفت: جلسه بعدی با اوکراینی ها نیمه 
دوم مهر در تهران برگزار می شود.  مبنای ایران 
عرف  و  بین المللی  اسناد  غرامت  پرداخت  در 
است. ایکائو و کشورهای حاضر فرآیند بررسی 

جعبه های سیاه را تایید کردند.

نیروی والیتمدار در ۱۴۰۰ 
پیروز انتخابات می شود

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  ابیانه،  قدیری 
پیش بینی می کنم که یک نیروی والیتمدار در 
سال 1400 پیروز انتخابات شود. نباید معنای دولت 
جوان را با ناپختگی یکسان کرد. احمدی نژاد فردی 
است که همواره شعارهای عوام فریبانه می دهد و 
حتی هیچ اعتقادی نیز به »والیت فقیه« ندارد.

تغییرجلد هم ندادید 

نوشت:  شرق  روزنامه  در  زیباکالم  صادق 
یا  اعتدالیون  از  صرف  نظر  اصولگرایان، 
تعدادی  توانسته اند  دست کم  رادیکال هایشان،  
چهره  جوان وارد سپهر سیاسی خودشان کنند. اما 
واقعیت تلخ آن  است که اصالح طلبان حتی در حد 

تغییر جلد هم نتوانسته اند گامی بردارند.

 شتاب در رشد معامالت دیروز بورس
شاخص کل در بازار بورس دیروز 39 هزار و 14۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم دو میلیون و 34 هزار واحد رسید.

براساس معامالت دیروز بیش از هشت میلیارد و 8۲8 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 191 هزار و 194 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( به ۵31 هزار و 8۶0 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( به 349 هزار و 109 واحد رسید.

حضرت آیت ا... بهجت )رضوان 
ا... تعالی علیه( فرمودند:

به این امامزاده ها زیاد سر بزنید. توسالت 
خیلی نافع است. این بزرگواران همچون 
میوه ها که هر کدام یک ویتامین خاّصی 

دارند، هر کدام شان آثاری دارند.
روستایی  سّیدان،  دارالّسیاده  روستای 
است بسیار زیبا و خوش آب و هوا که در 
دهستان فخررود از توابع بخش قهستاِن 
کیلومتری   40 در  و  درمیان  شهرستان 
بیرجند واقع است. نام این روستا برگرفته 
از اهالی آن است که همگی سّید بوده و 
از نسل امامزاده مدفون در این روستا می 

باشند.
این روستا زادگاه چندی از بزرگان دینی 
آقا  به عاّلمه  از جمله می توان  بوده که 

ا...  آیت  حضرت  فرزان،  محّمد  سّید 
و سردار  تهامی  آقا سّید حسن  العظمی 
شهید دکتر آقا سّید احمد رحیمی اشاره 
حضرت  مادری  زادگاه  روستا  این  نمود. 
آیت ا... العظمی آقا سّید محمود هاشمی 
 شاهرودی - رئیس فقید قّوه قضائّیه -
آیت  حضرت  ایشان  بزرگ  پدر  است. 
ا... العظمی آقا سّید علی مدد موسوی از 
بزرگان دینی و مراجع تقلید آن منطقه در 

دوران مشروطه بوده اند.
حرم مطّهر و آستان مقّدس امامزاده سّید 
مرتضی )ع( از نوادگان حضرت امام موسی 
دارالّسیاده  روستای  در   ، )ع(  جعفر  بن 
سّیدان قرار دارد و اهالی این روستا از نسل 

این امامزاده هستند.
امامزاده سّید  سال 49۶ هجری قمری، 

مرتضی )ع( در حالی که به همراه اهل بیت 
و خویشاوندان شان از شهر پیامبر اسالم 
)ص( - مدینه منّوره - عازم زیارت امام 
الرئوف حضرت علّی بن موسی الّرضا )ع( 
بوده اند، در منطقه فعلی روستای دارالّسیاده 
سّیدان غریبانه به دست دشمنان اهل بیت 
)ع( به شهادت می رسند. از این رو امامزاده 
سّید مرتضی )ع( به مسافر طوس، ملقب 

می باشند.
 پس از شهادت امامزاده سّید مرتضی )ع( ، 
باز  مدینه  به  ایشان  خانواده  و  فرزندان 
 نمی گردند. در روستای دارالسیاده سیدان 
می مانند و در کنار آستان مطّهر ایشان به 
حیات ادامه می دهند. به میمنت حضور و 
اقامت همسر ، خانواده و فرزندان حضرت 
سّیدان  روستای  در  )ع(  مرتضی   سّید 

نسل و ذرّیه حضرت زهرا )س( تا به امروز 
در این منطقه بر جای مانده است. 

روحیه  مرتضی،  سید  امامزاده  شهادت 
ایثار و شهادت طلبی را در نسل ایشان 
باقی نهاده است، به طوری که فرزندان 
از  بعد  و  قبل  در  ایشان  نسل  از  زیادی 
رفیع  درجه  به  ایران،  اسالمی  انقالب 
از  شهید  آخرین  اند.  شده  نایل  شهادت 
حرم،  مدافع  شهید  امامزاده،  این   نسل 
سید علی رضوی در سال گذشته، به فیض 

عظمای شهادت دست یافت.
مردمی  کارت کمک های  شماره 
مطهر  حرم  بازسازی  برای 
امامزاده سید مرتضی )ع( روستای 

دارالسیاده سیدان
6037997810145392

معرفی امامزاده سید مرتضی )ع( 
در روستای سادات نشین دارالسیاده سیدان 

قصر موبـایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم
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۲0 گیگ همراه اول 6 ماهه      60 هزار تومان
بسته های اینترنت  پرسرعت
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 اعتباری  یک ساله    180 هزار تومان
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

عید غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین )ع( 

مبارک باد
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شرکت 6 هزار و 495 نفر در آزمون کارشناسی ارشد

6 هزار و 495 نفر داوطلب در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرکت می 
 کنند. به گزارش صدا و سیما ، کالته بجدی مسئول اجرایی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند گفت: این  آزمون روز های پنجشنبه

 ۱6 مرداد، جمعه ۱۷ و شنبه ۱۸ مرداد برگزار می شود. وی گفت: امروز ۳ هزار و 5۸9 نفر داوطلب با یکدیگر رقابت می کنند.
* سالم موضوع انتقال آقای استاندار 
چرا  باشد  اینطور  اگر  دارد؟  صحت 
مثل  چرا  هستند؟  ساکت  نمایندگان 
به  از استان های دیگر تهدید  خیلی 
استعفا نمی کنند اینکه نمایندگان عزیز 
بگویند ما مخالف هستیم مگر دردی 
دوا می کند؟ اگر واقعا مخالف هستند 
مثل مردم که اعتراض کردند آنها هم 
بروند  بدهند  بیانیه  و  کنند  اعتراض 
از  نمایندگی  به  کشور  وزارت  جلوی 
مردم اعتراض ما را ابالغ کنند. آقایان 
وزیر  از  ما  رأی  پشتوانه  به  نماینده 

بخواهید استاندارمان را از ما نگیرد.

* درختها که نمی توانند از خود دفاع 
امیدی  که  دولتی  ارگانهای  به  کنند 
نیست.چه خوب هست افراد دلسوز و 
حامی طبیعت با هم هماهنگ شوند و 
از مسئولین ...  به دلیل عدم اقدام موثر 

به مراجع قضایی شکایت کنند.

بیرجند  چهکند  روستای  اهالی  از   *
هستیم. متاسفانه صبح ها بوی بد و 
نامطبوع اهالی محل را بسیار ناراحت 
کرده خواهش دارم تارسیدگی جدی در 
این خصوص بشه با این وضعیت کرونا 

* جناب آقای استاندار فکر نمی کنم 
دولت به زور که بتواند شما را مجبور 
اگر  استانی دیگر کند ولی  به کار در 
مردم  دلبستگی  با  خوزستان  رفتید 
 خراسان جنوبی چه خواهید کرد؟ فکر 
نمی کنم بتوانید به این راحتی با موضوع 
به  نه گفتن همینجا  بیایید هنر  کنار 
درد می خورد و باید بدانید مردمی که 
برایشان اینجا خدمت می کنید قدردانند 
و پشتتان را خالی نخواهند کرد.  کسی 
باشد  شده  اینجا  مردم  سفره  هم   که 
نمی تواند  از استان و مردمانش دل 
بکند می دانم شما هم نخواهید رفت 
رفع  برای  هم  کنار  در  قبل  مثل  و 

محرومیت تالش خواهیم کرد.

* لطفا به داد پرسنل شرکتی بیمارستان 
از  ولی  هست  مرداد  االن  برسید.  ها 
این  تو  نیست.  خبری  جدید  حقوق 
اوضاع کرونا این انصاف نیست ما هم 
درخطر هستیم مثل دکترها و پرستارها 
ولی به این قشر زحمت کش بیمارستان 

هیچ توجه ای نمی شود.

* آوا لطفا به گوش مسئولین برسانید.
این ظلمه یه تعداد از معلمین دو یا سه 
ساله در مدارس غیرانتفاعی بیکار در 
خانه حقوق شاغلین رو می گیرن و 
تعدادی کارمندان دیگه مثل شهرداری،  
آب و فاضالب، گاز  یکسره سر کارند و 
کارمندان شرکتی رو قراردی نمی کنن 
و چند ماه است حقوق دریافت نکردن. 

لطفا مسئولین رسیدگی نمایند.باتشکر

نباشین  خسته  محترم  مسئولین   *
آژانسها  راننده  فکر  به  کوچولو  یک 
وتاکسیها باشین. چرا فروشگاه قطعات 
تعاونی وجود ندارد. برای تعمیر خودرو 
مجبوریم وام با سود باال تقاضا کنیم 
آن هم با جریمه دوبله پرداخت کنیم.

دارد  افزایش  سال  به  سال  ها  کرایه 
زندگی  مایحتاج  و  وکاالها  لوازم  اما 
مسافران  از  )تعدادی  ثانیه.  به  ثانیه 
بعد از پیاده شدن می گویند شرمنده 
کرایه نداریم( و تعدادی دل بخواهی 
کرایه می دهند. درآمد خیلی پایین اما 
 حمایت در حد صفر. استرس رانندگی ،

خطر تصادف و استرس جریمه شدن ، 
 آرتروز گردن، زانو،دیسک ستون فقرات ،

مشکالت  تنفسی،  و  صوتی  آلودگی 
فکری و بینایی با این وجود چرا این کار 
پرخطر محسوب نمی شود؟ چرا بیمه 
تأمین اجتماعی از کارافتادگی و سنوات 
دیگر بخصوص یا بیمه بیکاری تعلق 
نمی گیرد؟ کجای این همه سختی و 
کم درآمدی کار تفریحی محسوب می 
شود؟ شاید مجبور باشیم شیک بپوشیم 
باشید زندگیمان در حد  ولی مطمئن 
برای  ماه   ۳ فقط  کافیه  هست  فقر 
کنید  رانندگی  شهر  تو  درآمد  کسب 
 صبح تا شب، ۱0 تا ۳0 سال پیشکش. 

درآمد ما درحد زیر خط فقر هست. 

محترم  شهر  شورای  و  مسئولین   *
بلوار  اتصال  به  نسبت  لطفا  بیرجند 
به  امامت  و  سپیده  خیابان  به  سجاد 
محالتی فقط با ایجاد یک فلکه کم 
فرمائید  مبذول  را  الزم  اقدام  هزینه، 
زیبایی  به  هم  هزینه  کم  پروژه  این 
شهر می افزاید و هم شاهد تصادف 
در بریدگی ابتدای محالتی و ورودی 

سپیده نخواهیم بود.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

افزایش 5 برابری اعتبارات
 پیشگیری از سیالب در استان 
بحران  مدیریت  مدیرکل   - ایرنا 
با  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
توجه به خشکسالی های پیاپی، نابودی 
پوشش گیاهی و کاهش نفوذپذیری 
بخش  در  دولت  اعتبارات  خاک 
پیشگیری از سیالب استان در ۲ سال 
گذشته پنج برابر شده است. میرجلیلی 
افزود: اعتبارات قابل توجه در این حوزه 
جنوبی،  خراسان  استاندار  پیگیری  با 
ساخت سازه های مختلف آبخیزداری 
داشت  همراه  به  را  آبخوان داری  و 
که در نوع خود در چند سال گذشته 
ساخت  داد:  ادامه  وی  است.  بی نظیر 
آبخوان داری  و  آبخیزداری  سازه های 
نه تنها خسارات مربوط به سیالب را 
کاهش چشمگیر داده، بلکه در تقویت 
سفره های آب زیرزمینی و احیای قنوات 
موثر بوده است. میرجلیلی گفت: در کنار 
اعتبارات قابل توجه، اقدامات پیشگیرانه 
دستگاه های ذیربط قبل از وقوع سیالب 
و سه ماه قبل از بارندگی ها مورد توجه 
قرار گرفت و از سویی همکاری مردم 
را هم در این زمینه به دنبال داشتیم. 
وی یادآور شد: همراهی و هم افزایی 
موجود بین دستگاه ها و مردم و بررسی 
نقاط سیل خیز باعث شد در سال 9۸ و 
99 با اینکه بیشتر از میانگین بلند مدت 
۲0 سال گذشته بارندگی داشتیم اما 
خسارات مالی و جانی به شدت کاهش 
داشته باشد. وی گفت: بارندگی در سال 
9۸ و 99 به ۱40 میلی متر رسید در 
 حالی که میانگین بلند مدت ۲0 ساله 
دهنده  نشان  آمار  و  میلی متر   ۱09

کاهش خسارات است.

خبر ویژه

lpg گالیه های شهروندان از محدود شدن توزیع 

کارگروهی برای 
وضعیت قیمت مسکن 

استان تشکیل شود

آقای  جناب  استان  محبوب  استاندار 
معتمدیان ضمن عرض سالم و خدا 
قوت. آنچه به حضور اعالم می دارم 
شاید خواهش، شاید دردنامه یا شاید 
دل نوشته باشد. بخوانید و اگر قوانین 
جاری و ساری به شما اجازه می دهد 
قدمی بردارید. بنده یک خانم و شاغل 
اداری هستم بنا به دستور مقام ارشد 
اداره ام محل خدمتم از شهرستان به 
مرکز استان تغییر پیدا کرد. بماند که 
چه مشکالت خانوادگی برایم ایجاد 
شد. لکن حدود دو سالی که در بیرجند 
های  هزینه  بابت  ایم  شده  مستقر 
سنگین اجاره و سایر هزینه ها واقعا 
دچار مشکل شده ایم و این امر ممکن 
است برای هر شاغلی که به دالیل 
بیاید.  پیش  شود  می  جابجا  واهی 
البته موضوع اصلی که می خواهم از 
نیست. موارد فوق   آن صحبت کنم 
در تیر ماه تصمیم قاطع برای خرید 
خانه گرفتم. مثال فاز ارتش خانه ۱00 
میلیون  قیمتی 500  را حدود  متری 
تا 6۲0 میلیون برآورد کردم. به ناچار 
به شهرستان رفتم و طی دو الی سه 
هفته مقداری از امالکی که داشتیم 
با اخذ وام خوشحال و  را فروختم و 
شوم  دار  خانه  توانم  می  که  خندان 
افسوس که در مدت همین سه  اما 
هفته قیمت خانه ها سر از کهکشان 
مذکور  خانه های  و همان  آورده  در 
به قیمت باالی ۷50 میلیون قیمت 
گذاری می شود. به این نتیجه رسیدم 
که عالوه بر از دست دادن امالکم در 
شهرستان، خانه دار شدن در بیرجند 
برایم رویا شد... و این مشکل من تنها 
نیست... هزاران هزار نفر گرفتار مشکل 
قیمت های نجومی مسکن شده اند و 
از همه دردناک تر اینکه اکثر قیمت 
های نجومی توسط مالک تعیین می 
شود و نرخ کارشناسی را مد نظر قرار 
نمی دهند. انگار باید گوی سبقت را در 
افزایش قیمت از همدیگر بربایند. یک 
زمانی افزایش قیمت خانه ها ساالنه 
بود ولی متاسفانه در حال حاضر این 
است.خواهش  شده  ساعتی  افزایش 
می کنم در صورت امکان کارگروهی 
بابت بررسی این موضوع تشکیل بدین 
این  مفید  جلسات  عواید  از  مردم  تا 
کارگروه بهره مند شوند و یک عمر 

دعاگوی شما باشند.
ی . آ  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

؛
یک شهروند : اگر مسئوالن خیلی 
نگران ما هستند بهتر است به 
خودروهای شخصی تسهیالت ارزان 
قیمت برای گاز سوز کردن بدهند 
نه اینکه  هزینه را افزایش دهند. اگر 
مسئوالن گران کردن را بلدند، ما 
مردم عادی نیز راه های دور زدن 
قانون را یاد می گیریم! پاسخی که 
با توجه به فشارهای اقتصادی نیاز 
بررسی همه جانبه طرح ها را قبل از 
اجرا برای جلوگیری از تبعات جانی و 
مالی  صد چندان می کند

مهدی آبادی- استفاده از گاز مایع )lpg( در 
خودروها  به صورت غیر استاندارد غیرقانونی 
است. اگر خودرویی  به دلیل شارژ غیر قانونی با 
سیلندر دچار حریق و حادثه شود تبعات جانی و 

مالی آن را چه کسی برعهده می گیرد؟ 
بعد از اقدام ناگهانی دولت در گران کردن 
بنزین بسیاری از صاحبان خودروها به سمت 
 LPG و CNG سوخت های جایگزین نظیر
در  که  است  حالی  در  این  اند.  آورده  روی 

سوز  دوگانه  مجوز  خودروسازها  ما  کشور 
ندارند و  را   LPG بر مبنای کردن خودرو 
حتی امکان سوخت گیری قانونی LPG نیز 
برای هیچ خودرویی وجود ندارد. با این حال 
مراکز غیر قانونی در این زمینه فعال هستند 
و بسیاری از شهروندان بدون توجه به تبعات 
این کار، اقدام به دوگانه سوز کردن خودرو 
می کنند. در چند روز اخیر پیام های بسیاری 
از سوی شهروندان به روزنامه آوا ارسال شده 
که به اقدام شرکت نفت در هدفمند کردن 

توزیع گاز مایع اعتراض داشتند.

مردم را تحت فشار نگذارید
فردی در پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: 
“ راننده تاکسی ام و سوخت ماشینم گاز مایع 

مردم  به  فشار  باعث  مسئوالن  چرا  است، 
هستند؟ وی ادامه داد: این کار با بنزین ۳000 
مسئوالن  اگر  و  نداره  فرقی  هیچ  تومنی 
قائل به مرگ ما هستند به جای این کارها 
خیلی راحت به ما بگویند چون دیگر توان 
و کشش نداریم”. شهروند دیگری نیز نوشته 
است: “مگر گاز مایع هم قاچاق می شود 
که همچین بالیی بر سر مردم در میارند و 
اگر قصد گران کردن آن را دارید این کار 

را انجام دهید، چرا مردم را تحت فشار قرار 
می دهید؟” متاسفانه در پیام های مردمی 
به غیرقانونی بودن این عمل اشاره نشده و 
بسیاری از صاحبان خودروها به دلیل هزینه 
باالی سی ان جی به این عمل غیر متعارف 
دست می زنند. یکی از شهرندان مسائل مالی 
را دلیل این کار دانست و گفت: در این شرایط 
خوراک  خرج  برای  بسیاری  که  اقتصادی 
ان جی  هزینه سی  درمانده هستند،  شان 
کردن خودرو اصال به صرفه نیست. براتی 
با هزینه زیادی ماشینم را گاز سوز  افزود: 
کردم که اگر به آنچه مسئوالن می گویند، 
عمل کنم باید 5 میلیون هزینه کنم که رک 
می گویم ندارم!! وی در پاسخ به این سوال 
را گازسوز کرده، گفت:  که کجا ماشینش 

در گاراژ منزل!!! تعجبم را دید و ادامه داد: 
اشخاصی هستند که اگر با آنها تماس بگیرید 
 حتی درب منزل خودتان این کار را انجام 
می دهند و بسیاری از آنها نیز کارگاه دارند.

دور زدن قانون را یاد می گیریم!
براتی نگران تبعات جانی این کار نیست و 
اضافه می کند: اگر مسئوالن خیلی نگران 
ما هستند بهتر است به خودروهای شخصی 

تسهیالت ارزان قیمت برای گاز سوزکردن 
بدهد، نه آنکه هزینه را افزایش دهند. این 
شهروند در میان حرفش جمله ای گفت که 
بسیار تأمل برانگیز است. براتی گفت: اگر 
مردم  ما  بلدند،  را  کردن  گران  مسئوالن 
نیز راه های دور زدن قانون را یاد  عادی 
می گیریم! پاسخی که با توجه به فشارهای 
اقتصادی نیازمند بررسی همه جانبه طرح ها 
برای جلوگیری از تبعات جانی و مالی دارد.

توزیع نظام مند بین مصرف کننده 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
پاسخ  در  جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی 
هدفمند  درباره  مردم  از  برخی  گالیه  به 
کردن گاز مایع به خبرنگار آوا گفت: این 

طرح در راستای اهداف دولت الکترونیک 
و تسهیل  دسترسی مردم به امکانات در 
است،بنابراین  گردیده  فراهم  همه سطوح 
عدالت و شفافیت را به دنبال دارد. قربانعالی 
مردانی افزود: این طرح صرفا برای استفاده 
خانوارهای فاقد نعمت گاز طبیعی و مصارف 
است. وی  تعریف شده  و صنعتی  صنفی 
و  مدیریت  را  طرح  این  اهداف  از  یکی 
عرضه صحیح و توزیع نظام مند به مصرف 

کنندگان واقعی دانست و اضافه کرد:  خارج 
از این سیستم عرضه غیرقانونی است و در 
آینده باعث می شود مصرف کننده نهایی 
و واقعی به حق قانونی خود نرسد. به گفته 
مرادی یکی دیگر از مزایای طرح جلوگیری 
تضمین   و  مایع  مجازگاز  غیر  مصرف  از 

ایمنی برای مردم عزیز می باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان جنوبی تاکید کرد: تامین گاز 
مایع از درب پاالیشگاه، از وظایف شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی می باشد و توزیع و 
نظارت بر توزیع عادالنه با شرکت های موزع 
)بوتان، ایران گاز، پرسی گاز و ...( و سازمان 
صمت می باشد و این سازمان باید بر روند 

توزیع نظارت داشته باشد.

خودروهایی که رایگان 
گاز سوز می شود

 )lpg( مرادی ادامه داد: استفاده از گاز مایع
استفاده در خودروهای دست ساز و  برای 
اگر  و  باشد  می  غیرقانونی  استاندارد  غیر 
خودرویی که شارژ غیرقانونی با سیلندر شده 
باشد دچار حریق و حادثه گردد تبعات جانی 
و مالی آن را چه کسی برعهده می گیرد؟ 
و باید چه کسی کسی پاسخگو باشد؟ لذا 
این خودروهای دوگانه سوز دستی و غیر 
 استاندارد به هیچ وجه مورد تایید این شرکت 
نمی باشد. وی تصریح کرد: تاکسی ها و 
وانت بارها )خودروهای عمومی( می توانند 
در سایت GCR.NIOPDC.IR ثبت نام 
نمایند و از تسهیالت رایگان گاز سوز کردن 

خودروهای عمومی استفاده کنند.

اطالع دهید؛ پاسخ همیشگی
و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومی  روابط 
بر  نظارت  گفت:  باره  این  در  نیز  تجارت 
رانندگی  و  راهنمایی  اداره  با  ها  اتومبیل 
درباره  تکلیفی  سازمان  این  و  باشد  می 
خودروها ندارد. یدالهی افزود: اگر در شهر 
واحدی صنفی، نصب مخزن ال پی جی  
بالفاصله  دهد،  انجام  را  خودروها  برای 
معرفی  قضایی  مراکز  به  و  شده  پلمپ 
از  بسیاری  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد 
اتومبیل ها در بیرجند در جای دیگری این 
 کار را کردند و اگر شهروندان مراکزی را 
می شناسند که این عمل غیر قانونی را انجام 
می دهند طی تماس با ۱۲4 این موضوع را 
اعالم تا با هماهنگی اداره استاندارد و اماکن 
برخورد قانونی با واحد متخلف انجام شود. 

هر چند برخی مسئوالن برای جلوگیری از 
استفاده مردم از این روش غیرقانونی دوباره 
جای  به  بازدارنده  راهکارهای  سراغ  به 
اما  اند  روش های منطقی و کارآمد رفته 
شهروندان باید در نظر داشته باشند که هیچ 
چیز به اندازه جان شان اهمیتی ندارد و نباید 
نیاز به سراغ پر خطرترین  این  برای رفع 

روش ها رفت.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی آروین نوین طبس 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۱۷۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معدنی آروین نوین طبس )سهامی خاص( دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ در محل 
شهرستان طبس مسجد فاطمه الزهرا )س( شهرک صدوقی تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه: ۱- قرائت کالم ا... مجید ۲- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه 

۳- استماع گزارش عملکرد معدن ۴- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین. 
هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده فروش پسته

 بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد محصوالت باغ پسته خود را به صورت 
سردرختی از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 
۳ روز جهت دریافت فرم های مزایده و کسب اطالعات بیشتر با شماره های ۳۲۴۳۶۷۲۰ 
و ۰۹۱۵۶۶۹۲۹۳۹ تماس گرفته و یا به آدرس بیرجند، کیلومتر ۱۵ جاده کرمان، بنیاد 

تعاون زندانیان بیرجند مراجعه نمایند. 
ضنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و این نمایندگی در رد یا قبول 

پیشنهادات مجاز می باشد.
بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی

صورت مجلس افراز پالک ۴ فرعی از ۹۲۸- اصلی بخش سه بیرجند

در اجرای دستور مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ ریاست محترم اداره متبوعه، ذیل گزارش وارده به شماره ۳۰۱/۹۹/۳۹۲۴ – ۱۳۹۹/۵/۷  
مبنی بر افراز یک قطعه زمین مزروعی از پالک ۴ فرعی از ۹۲۸ – اصلی بخش سه بیرجند  در خصوص تقاضای افراز 

سهام مشاعی شرکت آریا آرک شرق به میزان ۱۰/۰۰۰ سهم مشاع از ۱/۶۳۵/۰۰۰ سهم از ششدانگ پالک مذکور واقع در بخش ۳ بیرجند 
و آگهی افراز شماره ۴۰۷۸ – ۱۳۹۸/۹/۲۶ مندرج در روزنامه خراسان امروز اینجانب حسین براتی معاون ثبت بیرجند به عنوان نماینده 
ثبت و آقای اسماعیل عطائی نقشه بردار ثبت بیرجند به اتفاق نماینده متقاضي افراز ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به محل وقوع 
ملک مورد افراز عزیمت و پس از بازدید و معاینه محل و بررسی پرونده و سوابق ثبتی مربوطه و مالحظه سند مالکیت صادره مشاعی مشاهده 
گردید که سند مالکیت ششدانگ پالک ۴ فرعی از ۹۲۸ - اصلی بخش ۳ بیرجند ذیل ثبت ۶۸۲۴ صفحه ۲۴۲ دفتر جلد ۸۴ به نام دولت 
 جمهوری اسالمی ایران به نمایندگي جهاد کشاورزی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و برابر اسناد رسمی متعدد سهام مشاعی

 به اشخاص انتقال گردیده و سند مالکیت نیز به میزان ۱۵۰۰۰ سهم مشاع از۱/۶۳۵/۰۰۰ سهم از ششدانگ پالک مذکور واقع در بخش ۳ بیرجند، به نام 
شرکت مذکور صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده برابر درخواست کتبی وارده به شماره ۹۸/۱۱۴۶ – ۱۳۹۸/۹/۱۴ تقاضای افراز سهام مشاعی خود را از 
این اداره نموده است که اخطاریه افراز نوبت اول مندرج در روزنامه شماره ۴۰۷۸ – ۱۳۹۸/۹/۲۶ خراسان امروز چاپ و منتشر گردیده و تاریخ افراز مورخ 
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تعیین و پس از بازدید محل مشخص گردیده قطعات افرازی مشتمل بر یک قطعه محوطه مشتمل بر گلخانه به مساحت ۹۹۴۴/۴۰ مترمربع 
و یک قطعه محوطه مشتمل بر کشتارگاه به مساحت ۱۰۰۰۱/۶۵ مترمربع می باشد که نقشه آن توسط نقشه بردار محترم تهیه و ترسیم گردید و مراتب 
طی نامه شماره ۳۰۱/۹۸/۱۲۶۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ از جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند استعالم گردیده و اداره مذکور برابر نامه شماره ۹۹/۲/۴۲۰۸۳-
۱۳۹۹/۴/۱۲ با افراز کشتارگاه موافقت و با افراز گلخانه مخالفت نموده و قبل از تنظیم صورتجلسه افرازی شرکت مذکور نسبت به انتقال ۵۰۰۰ سهم به 
غیر اقدام نموده و اکنون مجددا تقاضای ادامه عملیات افراز نموده که مراتب برابر گزارش وارده به شماره ۳۰۱/۹۹/۳۹۲۴ – ۱۳۹۹/۵/۷ از  ریاست محترم 
اداره کسب تکلیف و ایشان اعالم نموده اند در صورتی که تصرفات متقاضی )میزان افراز شده( با سهام مشاعی وی مطابقت دارد صرفا نسبت به قسمتی 
 که با افراز آن موافقت شده انجام گردد. علیهذا با توجه و عنایت به مراتب ذکر شده فوق، حدود و مساحت قطعه افرازی به شرح زیر تعیین می گردد 
الف: حدود قطعه اول افرازی عبارت است از ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت ۱۰۰۰۱/۶۵ مترمربع پالک ۲۸۱۷ فرعی از ۹۲۸- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۴ فرعی از اصلی مذکور با حدود اربعه شماال به طول ۱۶۷/۰۲ متر مرزی است به پالک ۲۷۷۵ فرعی. شرقا: به طول ۵۷/۰۷ 
متر درب و دیواریست به راه خاکی. جنوبا به طول ۱۶۸/۷۵ متر دیواریست به باقیمانده اراضی پالک ۴ فرعی غربا : به طول ۶۲/۱۳ متر دیواریست به 
راه خالی حقوق ارتفاقی ندارد که در سهم شرکت آریا آرک شرق قرار گرفته است . ب( حدود قطعه باقیمانده : با توجه به اینکه قطعه افرازی محاط در 
پالک ۹۲۸/۴ - اصلی می باشد لذا حدود قطعه باقیمانده به شرح سند مالکیت اولیه می باشد و در سهم سایر مالکین مشاعی قرار گرفته است.تصمیم 
مسئول واحد ثبتی: با مطالعه محتویات پرونده ثبتی و نیز گزارش نماینده و نقشه بردار به شرح فوق و همچنین با عنایت به اینکه جهاد کشاورزی، افراز 
ملک مورد تقاضا را بالمانع اعالم نموده است لذا با افراز به شرح فوق موافقت می گردد لذا در اجرای ماده ۶ - آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع 
به کلیه شرکاء پالک مذکور ابالغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاع ، اعتراض خود را به 
 دادگاه شهرستان محل وقوع ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابالغ تسلیم نمایند و گواهی آن را به این اداره تحویل دهند در غیر این صورت عملیات ثبتی 

به نام متقاضی ادامه خواهد یافت.                                    علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یک باب منزل پالک ۲۶۳ فرعی از 
۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محمدعلی جلوه گر ۲- ششدانگ یک 
باب ساختمان پالک ۲۶۴ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... مورد تقاضای آقای مهدی زارع 

نژاد در روز ۱۳۹۹/۶/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1399/5/16        علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

مشورت و راهنمایی بگیرید

اگر از راهکارهای قبلی خسته شدید و باز هم نمی 
توانید خواسته های خود را شناسایی کنید، توصیه 
می کنیم با کسی صحبت کنید )یکی از والدین 
یا اعضای خانواده، دوست، یا شاید یک مشاور یا 
روانکاو(. بد نیست هر از گاهی نصیحت و راهنمایی 
بگیریم. دوست شما شاید نکاتی را بگوید که 
هیچگاه به آن توجه نکرده اید و از آن طریق بتوانید 
با هدف های زندگی تان آشنا شوید. امیدواریم این 
راهنمایی ها به شما کمک کند تا اهداف و برنامه 
های زندگی خود را بشناسید. زندگی چندان آسان 
نیست و باید همیشه آماده باشید تا با چالش های 
جدید روبرو شده و موفق تر شوید. اگر راهکارهای 

دیگری به ذهن تان می رسد کامنت بگذارید.

۱۷ مرداد روز خبرنگار گرامی باد

هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی 
خبرنگار خبرگزارِی جمهوری اسالمی، به همراه 
هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار 
شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی 
طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای 
فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به 

عنوان »روز خبرنگار« نامگذاری کرد.
 خبرنگار کسی است که با اتکاء به ذوق و استعداد 
شخصي، پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی 
و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این 
حرفه بر عهده او می گذارد، وظیفه کسب، تهیه، 
جمع آوری و تنظیم اخبار و انتقال آنها را از طریق 
وسایل ارتباط جمعی )مطبوعات، رادیو، تلویزیون و 

خبرگزاري( به مخاطبان بر عهده دارد.
از مهم ترین ویژگی های خبرنگار، داشتن عشق 
و عالقه و قریحه خبرنگاری است. بر این اساس، 
کسی باید وارد عرصه جّذاب و در عین حال پر 
مخاطره خبرنگاری شود که ضمن داشتن این 
گزینی، شّم خبری،  واژه  هنر  از  ذاتی،  استعداد 
حوصله زیاد و نگاه موشکافانه و دقیق نیز برخوردار 
باشد و با پرهیز از احساسات، بکوشد رویدادها را 
همان طور که اتفاق افتاده منتشر کند، نه آن طور 

که خود می خواسته اتفاق بیفتد.
سرعت در تصمیم گیری و انتقال سریع خبر، از 
ویژگی های اساسی خبرنگاری است. حساسیت 
کار اطالع رسانی، نیاز مخاطبان به دانستن سریع 
و به موقع خبرها برای اتخاذ تصمیم درست و نیز 
افزایش رسانه ها و رقابت میان آن ها، بر ضرورت 

»سرعت« در کار خبررسانی افزوده است.

کاهش بیماری کبدی با قهوه

کبد یک عضو فوق العاده مهم است که صدها 
عمل در بدن را انجام می دهد. کبد نسبت به 
دریافت بیش از حد الکل و فروکتوز حساس است. 
افرادی که قهوه مصرف می کنند، خطر ابتال به 

سیروز در آنها به میزان 84 درصد کاهش می یابد 
و بیشترین تاثیر نوشیدن قهوه برای کسانی است 
که به طور روزانه 4 فنجان و یا بیشتر از آن را می 
نوشند. خطر ابتال به سرطان کبد در افرادی که قهوه 
مصرف می کنند می تواند تا 40 درصد کاهش یابد.

 ماندگاری کرونا  بر روی اسکناس

 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت گفت: بر اساس 
شواهد بررسی شده، نخستین و بهترین روش 
ضدعفونی کردن اشیای کاغذی، قرنطینه کردن 
آنها است.زمان قرنطینه مناسب برای محصوالت 

کاغذی یا مقوایی ساده حداقل ۲4 ساعت و برای 
کتاب  های پوشیده از پلی استر یا سایر پالستیک  ها 

و همچنین مواد پالستیکی، 7۲ ساعت است.
زمان ماندگاری ویروس کرونا روی اسکناس چهار 

روز است و این خطرناک است. 

رهایی از یبوست با یک نوشیدنی
یبوست معموال به دلیل سبک  زندگی روزمره 
)سفر، عدم تحرک ،  مواد غذایی(، مصرف برخی 
داروها و یا بیماری مانند دیابت، سرطان، سندرم 
روده تحریک پذیر، اسکلروز متعدد و در دوران 

بارداری شایع است. برگ های اسفناج را در مخلوط 
کن ریخته و شیر را به آن اضافه کنید تا صاف 
و یکدست شود. یک فنجان از این نوشیدنی در 
صبح و در شب بنوشید. این باعث می شود سیستم 

گوارشی خوب کار کند.

دردی که در صورت حس می شود

اگر در چشم ها و گونه هایتان احساس فشار می کنید، 
دچار سردردهای سینوسی شده اید. سینوزیت دلیل 
شایع سردردهای مزمن یا مکرر نیست و این 
موارد بسیار نادر هستند و اغلب همان سردردهای 

میگرنی اند که به احتمال زیاد باعث ایجاد درد در 
صورت می شوند. در سردردهای سینوسی معمواًل 
خم شدن به جلو باعث افزایش درد می شود. اگر به 
عفونت ویروسی یا باکتریایی مبتال شده باشید کم 

شدن حس بویایی را خواهید داشت.

خطرات استفاده  از روغن کرچک

روغن کرچک در بسیاری از محصوالت آرایشی، 
از جمله رژ لب و محصوالت مراقبت از پوست 
دارد.  کمی  سمیت  کرچک  روغن  دارد.  وجود 
برای  هیدروژنه  کرچک  روغن   100 غلظت 

استفاده در مواد آرایشی بی خطر است.گفته می 
شود استفاده از این روغن ممکن است در بعضی 
از افراد واکنش آلرژیک مانند سوزش پوست ایجاد 
کند.همچنین مصرف آن در زنان باردار خطرناک 

است و ممکن است موجب زایمان زودرس شود.

روغن زیتون به دلیل بسیاری از مزایای بهداشتی آن، از جمله اثرات مثبت بر سالمت قلب و متابولیسم، 
یک چربی سالم است. همچنین تاثیر مثبت بر روی کبد نیز دارد. مصرف یک قاشق چایخوری )6.5 میلی 

لیتر( روغن زیتون در روز باعث افزایش آنزیم های کبدی و میزان چربی مناسب می شود. 
در چندین مطالعه اثرات روغن زیتون در انسان اثبات شده، از جمله تجمع کمتر چربی در کبد، بهبود 
حساسیت به انسولین و بهبود سطح آنزیم های کبدی. انباشت چربی در کبد بخشی از مرحله اول بیماری 
کبدی است. بنابراین اثر مثبت روغن زیتون بر چربی کبد و سایر جنبه های سالمتی آن را بخشی ارزشمند 

از رژیم غذایی سالم می کند.

با بروز نارسایی کلیه فرد ممکن است متوجه تورم در پا یا ساق پا شود. این تورم به گونه ای است که با فشار 
دادن انگشت روی موضع متورم جای فرورفتگی در آن باقی می ماند. یکی دیگر از عالئم ضعیف شدن 
عملکرد کلیه ایجاد حالت تهوع در اوایل صبح است. در مراحل پیشرفته تر حالت تهوع به طور مکرر اتفاق 
می افتد و فرد اشتهای خود را از دست می دهد. تجمع سموم در بدن بر اثر ضعف عملکرد کلیه، خارش و 
خشکی پوست را به همراه دارد. درد در ناحیه پشت، پهلوها یا زیر دنده ها ممکن است از عالئم اولیه اختالالت 
کلیوی مانند سنگ کلیه یا پیلونفریت باشد. کف زیاد در ادرار نشان دهنده وجود پروتئین است )که در شرایط 

عادی باید ناچیز باشد.( خون نیز ممکن است نشان دهنده وجود تومور، سنگ کلیه یا انواع عفونت باشد.

برخی عالئم اختالالت کلیهاثرات مثبت روغن زیتون بر سالمت قلب

روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت، پیامبر اکرم)ص(، 
 امام علی )ع( را به مقام خالفت و امامت منصوب کردند.

واقعه غدیر در سفر حجه الوداع سال دهم هجری و در 
سرزمین غدیر خم روی داد. برگزاری این جشن بزرگ از 
شعائر شیعه محسوب می شود.پیامبر)ص( در ۲4 یا ۲5 
ذی القعده سال 10 هجری همراه با هزاران نفر برای به 
جای آوردن مناسک حج، از مدینه به طرف مکه حرکت 
کردند. وقتی اعمال حج پایان یافت و پیامبر)ص( همراه 
مسلمانان مکه را ترک و به طرف مدینه حرکت کردند، 

18 ذی الحجه به غدیر خم رسیدند.
جبرئیل آیه تبلیغ را بر پیامبر)ص( نازل کرد و از جانب 
به  را  علی)ع(  تا  نمود  امر  رسول خدا)ص(  به  خداوند، 
عنوان ولی و وصی بعد از خود، به مردم معرفی کند. بنابر 
روایات، رسول خدا)ص(، در غدیر خم مردم را گرد آورد 
و دست حضرت علی)ع( را بلند نمودند تا همگان او را 
ببینند و فرموند: »ای مردم، آیا من از خود شما، بر شما 
بیشتر والیت ندارم؟« مردم پاسخ دادند: »آری، ای رسول 
خدا.« حضرت فرموند: »خداوند ولّی من است و من ولّی 

مؤمنین  هستم و نسبت به آنان از خود آنان بیشتر والیت 
دارم. پس هر کس که من موالی اویم، علی موالی 
اوست.« رسول خدا)ص( سه  بار این جمله را تکرار کردند 
و فرموند:»خداوندا، دوست بدار و سرپرستی کن، هر کسی 
که علی را دوست و سرپرست خود بداند و دشمن بدار هر 
کسی که او را دشمن می دارد و یاری نما هر کسی که او 
را یاری می نماید و به حال خود رها کن، هر کس که او را 
وا می  گذارد.« سپس خطاب به مردم فرموند: حاضران این 

پیام را به غایبان برسانند.

غدیر عید، عید والیت و امامت امیرمومنان امام علی )علیه السالم( مبارک 
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۹۸۶۱۲4
۲۵

۳۸
۱۵۸4۶

۵4
۳4۲۷۵

۱۵
۳۸

۵۶۷۸۹۱
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.

۱۹۳۲۵4۷۶۸

۶۷۲۸۱۹۵4۳

۵4۸۳۶۷۲۹۱

۸۱۷۶۳۵۹۲4

۹۲۶۱4۸۳۵۷

۳۵4۷۹۲۸۱۶

۲۳۱۵۷۶4۸۹

4۶۵۹۸۳۱۷۲

۷۸۹4۲۱۶۳۵

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید عباس محمدی،  سربیشه(:  هم اکنون وقت عمل است و اینکه خدا مي خواهد به وسیله این جنگ ما را امتحان کند تا ببیند تا چه اندازه ما در اطاعت از قوانین اسالم موفق 
هستیم و به ما بفهماند که در آن جهان ما نمي توانیم اعتراضي به خدا داشته باشیم.

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶-۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

به تعدادی نیروی پشتیبان و نصاب درزمینه 
خدمات بانکی)کارتخوان(نیازمندیم.
ساختمان آلما - طبقه۲- واحد۲۰۴
۰۵۶۳۲۲۱۳۷۳۵ -۰۹۱۵۲۶۹۴۱۷۹ م

دی
من

یاز
ن

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۴/۵ متری تا ۵/۵ و ۶/۵ متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

برگ سبز و کارت ماشین خودروی سواری آردی 
انژکتوری تیپ ۱۶۰۰i به شماره پالک ۵۲۵ ط ۳۸ ایران ۵۲ 

به نام جلیل عرب دوحصاران به کد ملی۰۸۵۰۰۱۹۳۶۲ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

به تعدادی نیروی کار ماهر جهت کار 
در دامداری نیازمندیم.

۰۹۳۸۵۰۹۵۰۳۲ م
دی

من
یاز

فروشگاه لوازم یدکی خودرو ن
با موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

ف

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( با شرایط زیر استخدام می کند.

تعدادجنسیتتحصیالتشغل

۱آقا و خانملیسانسکار درمان

۱آقا و خانملیسانسگفتار درمان

۱آقا و خانملیسانسپرستار )ماما(

آخرین فرصت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶   شماره تماس: ۳۲۲۵۲۰۵۰ داخلی۲۱۲ 
آدرس: بیرجند، شهرک شهید مفتح،بلوار صنعت و معدن، خیابان شهید شهاب

موسسه خیریه  حضرت علی اکبر)ع(

ام
خد

ست
ا

شرکت طوس آذین قهستان
ضایعات کارتن شما را نقدا در محل به باالترین قیمت خریداریم.  

قیمت امروز ۲۳00 تومان
قابل توجه ادارات و بانک ها:

اسناد و مدارک راکد در حضور شما داخل آسیاب بازیافت امحا می گردد 
 0۵۶۳۲۲۵۵۱۱۸ - 0۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵ حاجی پور
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یک بیمار کرونایی دیگر درگذشت 

صدا و سیما- آمار فوت شدگان ناشی از کرونا در خراسان جنوبی با فوت یک نفر به  ۱۱۱ نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعالم این خبر  
گفت: ۱۲۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری بودند که ۲۳ نفر آنان در بخش های آی سی یو هستند. وی گفت: از ۱۲۵ بیمار حاد 

تنفسی، ۵۱ نفر تست کرونای آن ها مثبت بوده که ۲۰ نفر آنان در بخش های مراقبت ویژه بستری اند و حال ۸ نفرشان مناسب نیست.

* رئیس اداره امور صنایع معدنی استان 
توسعه  برای  صمت  وزارت  گفت: 
معدنی  فرآوری  واحد های  تجهیز  و 

تسهیالت حمایتی  پرداخت می کند.
*مدیرکل ثبت احوال استان گفت: 44 
نوزاد متولد شده در خراسان جنوبی از 
و  هادی)ع(  امام  نام  به  امسال  آغاز 

مشتقات این نام نامگذاری شدند.
* در تیرماه امسال تعداد  4  پروانه اجباری 
کاربرد عالمت استاندارد برای محصوالت 
رعایت  هدف  با  استان  در  تولیدی 
موازین و تطبیق محصوالت تولیدی 
با استانداردهای ملی  صادر شده است.
* مسابقات فوتبال دسته سوم کشور 
هفته سیزدهم پس از ۵ ماه از سرگرفته 
شد و بازی هفته سیزدهم ۱4مرداد در 
ورزشگاه غدیر تهران بین تیم های مرکز 
آموزش ۰4 نماینده خراسان جنوبی با 
تازان نهران برگزار شد که در پایان دو 

تیم به نتیجه ۲ بر۲رضایت دادند.

اخبار  کوتاه 

 نام امام علی )ع( امروز دنیا را پر کرده است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بیرجند گفت: دشمنان اسالم تمام سعی و تالش 
خود را کردند تا نام حضرت علی )ع( را از تاریخ 
محو کنند اما نه تنها محو نشد بلکه امروز دنیا 
را پر کرده است. حجت االسالم و المسلمین 
سید علیرضا عبادی در نشست ائمه جمعه استان 
ضمن تبریک میالد امام هادی )ع( گفت: هر 
انسانی با هر مذهب و مسلکی که عدالت طلب 
است، حضرت امام علی)ع( را می شناسد و با 
قیام کربال آشنا است.  وی بیان کرد: چندی 
پیش مقام معظم رهبری تعبیری در مقیاس 
انقالب های  دیگر  با  ایران  اسالمی  انقالب 
انقالب ها  جهان داشتند و فرمودند که همه 
ایران  انقالب  که  حالی  در  شد  خواهند  پیر 
هرگز پیر نمی شود. حجت االسالم و المسلمین 
عبادی افزود: حق که مبتنی بر فطرت انسان 
است، شاید بتوان آن را کوبید و در محاصره 

قرار داد اما آن را هرگز نمی توان نابود کرد.

حمایت دستگاه قضا 
از انتقاد سازنده رسانه ها 

دستگاه قضایی از خبرنگاران و رسانه هایی که 
با انتقاد سازنده، مطالبه گری و اخبار را منعکس 
می کنند حمایت می کند. به گزارش  صدا و سیما، 
رئیس کل دادگستری استان در آیین تجلیل از 
خبرنگاران حوزه قضایی استان گفت: باید هدف 
رسانه ها انتقادات سازنده همراه با پیشنهاد باشد و 
نقاط ضعف و منفی عملکرد مسئوالن و مشکالت 
جامعه را همانگونه که وجود دارد، منعکس کنند. 
حجت االسالم حمیدی افزود: دستگاه قضایی 
همچنان با مظاهر فساد در جامعه برخورد خواهد 
کرد و ما از اطالع رسانی مستند رسانه ها در این 
زمینه به دستگاه قضایی حمایت خواهیم کرد.

۳۱۰ سازه آبخیزداری مانع سیل های 
مخرب نهبندان 

ایرنا - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
آبخیزداری  سازه  نهبندان گفت: ساخت ۳۱۰ 
در سال های اخیر مانع وقوع سیل های مخرب 
محمدحسین  است.  شده  شهرستان  این  در 
کدخدازاده اعالم کرد: در سال های اخیر ۳۱۰ سازه 
آبخیزداری با ظرفیت ذخیره  سازی ۱۳ میلیون 
مترمکعب سیالب در این شهرستان اجرا شده 
است. وی بیان کرد: با توجه به سیل خیز بودن 
مناطق زیادی از نهبندان، عملیات آبخیزداری 
که در سال های گذشته در حوزه های آبخیز این 
شهرستان احداث شده مانع بزرگی برای وقوع 

سیل های مخرب در ۲ سال گذشته بوده است. 

توزیع ۳۰ هزار کیلو گوشت بین نیازمندان 

ایرنا- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان گفت: امسال به مناسبت عید سعید 
قربان ۳۰ هزار و ۶۳۰ کیلوگرم گوشت قربانی 
اهدایی از سوی خیران بین نیازمندان استان 
با اولویت توزیع شده است. رضا سلم آبادی 
افزود: امسال مردم نیکوکار استان در قالب 
کمک های نقدی و غیر نقدی ۲ میلیارد و 
مددجویان  به  نذورات  تومان  میلیون   ۸۰۳
امداد اهدا کردند. وی با بیان اینکه این میزان 
کمک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳4 
درصد رشد داشته است اظهار کرد: مردم در 
روز عید قربان هزار و ۲۶۳ رأس گوسفند، 
۱۵ رأس گاو و ۹ نفر شتر به عنوان نذورات 
قربانی به نیازمندان کمک کردند که نسبت 
داشته  افزایش  درصد   ۱۸ گذشته  سال  به 

است.

تمدید طرح میثاق ؛ فرصتی برای 
بدهکاران بانک مسکن 

جنوبی  خراسان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
از تمدید طرح میثاق این بانک در راستای 
حمایت از بدهکاران در ایام شیوع کرونا در 
افروز  بوستان  رضا  محمد  داد.  خبر  استان 
با  مساعدت  نهایت  مسکن  بانک  گفت: 
مشتریان بدهکار را برای بخشودگی بدهی 
آنها بابت تاخیر در پرداخت بدهی دارد و طرح 
میثاق به منظور بخشودگی جرائم بدهکاران 

تا پایان مرداد ماه ۹۹ تمدید شده است.

دستگیری ۱۰۹ متخلف زیست محیطی 

صدا و سیما -  ۱۰۹ متخلف زیست محیطی 
از ابتدای امسال تاکنون در استان دستگیر شدند. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: 
از این شکارچیان غیر مجاز 4۶ رأس، سر و ... از 
انواع پستانداران، ۲۶۳ قطعه انواع پرندگان وحشی، 
هزار و ۹ قطعه پرنده زینتی و بیش از دو هزار عدد 
انواع دام و تله های انجام شکار غیر مجاز حیات 
وحش کشف و ضبط شد. مستقیم افزود: ۲۹ نفر 
از این شکارچیان غیر مجاز و متخلفان زیست 
محیطی قبل از انجام شکار غیر مجاز حیات 

وحش و در حین شروع به شکار دستگیر شدند.

ترمز پروژه های عمرانی در استان
 انتقاد استاندار از تنگ نظری برخی افراد در دستگاه های اجرایی 

گروه خبر - استاندار خراسان جنوبی اظهار 
کرد: هیچ مانعی نباید باعث شود، پروژه های 
شود. متوقف  استان  ای  توسعه  و  عمرانی 
معتمدیان با تأکید بر این موضوع در سومین 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 
سال ۹۹ خاطرنشان کرد: از آن جایی که با هر 
روز توقف و ایستایی در یک پروژه، کل بیت 
المال متضرر می شود هیچ تفسیر اشتباهی 
ها  پروژه  افتادن  عقب  باعث  که  قانون   از 

می شود، قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: ما با رایزنی های فراوانی 
انجام  ها  سازمان  و  ها  وزارتخانه  در   که 
با پیگیری های متعددی که  می دهیم و 
اعتبار جذب  به سختی  گیرد،   صورت می 
در  را  ها  پروژه  اجرای  شتاب  تا  کنیم  می 
راستای رفع مشکالت استان بیشتر کنیم 
اما گاه نگاه های منجمد و تفسیرهای اشتباه 
برخی افراد در بدنه دستگاه های اجرایی، ترمز 
پروژه های عمرانی می شود و سرعت کار را 
می گیرد. استاندار با تأکید بر این که تمام 
تالش ما بر این است که با رفع موانع از پیش 
پای دستگاه های اجرایی، روند خدمت رسانی 
به مردم تسریع شود، ادامه داد: ما در خدمت 
مردم هستیم تا پروژه هایی که طی دو سال 
گذشته در استان ریل گذاری شده به خوبی 

پیش برود و به نتیجه برسد.

خروجی مطلوب 
وی با تشکر از مدیران دستگاه های اجرایی به 
جهت جدیتی که در اجرای برنامه های محوله 
داشته اند، متذکر شد: با وجود محدودیت در 
اعتبارات، خروجی اقدامات مدیران دستگاه ها 
قابل تقدیر است و خروجی برنامه ها، مطلوب 
ارزیابی می شود. وی ادامه داد: باتوجه به زیاد 
بودن حجم عقب ماندگی های استان باید با 
شناسایی موانع و حذف آنها، روند اجرای برنامه 
های توسعه ای را شتاب بخشیم. به گفته وی؛ 
حوزه هایی که با مردم و مباحثی که با موضوع 
توسعه استان سروکار دارند، از اولویت های 
ماست. استاندار با بیان این که به خاطر کوتاهی 
ادامه  شوند،  می  متضرر  مردم  ها،  دستگاه 
 داد: دستگاه های متولی می بایست افزایش 
حریم ها در مناطق روستایی را آغاز نمایند و 
فرآیند ها را تسهیل کنند تا زمینه واگذاری 

زمین به مردم فراهم گردد.

ضرر کوتاهی متولیان 
برخی  کوتاهی  شد:  متذکر   معتمدیان 
دستگاه های متولی در تعیین تکلیف اراضی 
در اختیار سبب شده توسعه شهرهای کوچک 

با مشکل مواجه شود. به گفته وی؛ سیاست 
و  شهری  مسکن  بخش  در  استان  های 
روستایی منحصر به فرد است و اثرات خود 
اشتغال،  اقتصادی،  های  زمینه  تمام  در  را 
معیشت و رفاه خانواده ها گذاشته لذا با تأمین 
به موقع زمین به عنوان زیرساخت اصلی، باید 

روند اجرای این طرح ها را شتاب بخشیم.
استاندار در تشریح اقدامات استان در اجرای دو 
طرح بزرگ مسکن شهری و روستایی گفت: 
بر اساس سیاست های استان از سال گذشته، 
در  روستایی  مسکن  واحد  هزار  احداث ۱۰ 
دستور کار دستگاه های متولی قرار گرفت که 
7 هزار واحد آن طی دو مرحله با حضور دکتر 
نوبخت تحویل شد و ۳ هزار واحد باقیمانده 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته 
دولت به متقاضیان واگذار می شود. معتمدیان 
گفت: با استفاده از تجربه خوب پروژه مسکن 
با  ای  نامه  تفاهم  طی  و  امسال  روستایی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مقدمات ساخت 
و احداث ۶ هزار واحد مسکن شهری در استان 
چیده شد که این واحدها با حمایت ویژه دولت 

در قالب پرداخت کمک بالعوض ۳۰ میلیون 
تومانی و وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی 
و تأمین زمین، به مزدوجین و مسکن اولی 
هایی که شرایط الزم را داشته باشند، تحویل 
می شود. به گفته وی؛ این پروژه در بهبود و 
بازسازی بافت های فرسوده نیز نقش بسیار 

مهمی خواهد داشت. 

سال پربار مسکن
وی تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی که 
صورت گرفته تا یک سال آینده این واحدها 
افتتاح می شود و شاهد تأثیر آنها در اشتغال 
و اقتصاد استان  خواهیم بود. استاندار از برنامه 
استان برای احداث ۱7۰۰ واحد مسکن ویژه 
ایثارگران گفت و افزود: از مجموع ۲۰ هزار 
واحد مسکن ایثارگران که قرار بود دولت در 
سطح کشور اجرا کند، سهمیه استان ۱۱۰ واحد 
بود که با پیگیری هایی که صورت گرفت در 
جریان سفر رئیس بنیاد شهید کشور به استان 
تفاهم نامه احداث ۱7۰۰ واحد به تعداد ایثارگران 
فاقد مسکن استان منعقد شد. معتمدیان ادامه 
داد: حمایت های دولت برای این واحدها هم 
در قالب ۱۲۰ میلیون تومان تسهیالت قرض 
الحسنه، زمین ، پروانه ساختمانی و انشعابات 

رایگان به واجدین شرایط ارائه خواهد شد.
وی به ۲7۰۰ واحد مسکونی سهمیه استان 
و شهرسازی  راه  وزارت  ملی  اقدام  از طرح 

که  تفاهمی  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره 
صورت گرفته ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( نیز هزار واحد مسکونی ارزان 
استان  های  شهرستان  برخی  در  را  قیمت 
احداث می کند. به گفته وی؛ با توجه به این 
مردم  های  اولویت  از  مسکن  موضوع   که 

می باشد، هم اکنون طبق برنامه ریزی هایی 
واحد  هزار  از ۲۲  بیش  گرفته  صورت  که 
مسکونی در سطح استان در حال اجراست 
که قطعاً پیامدهای خوبی هم به همراه خواهد 

داشت.

پیشرفت طرح بزرگ گلخانه ها 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  استاندار 
ای  گلخانه  مجتمع  هکتار  هزار  طرح  به 
اشاره کرد که تفاهم نامه آن در سفر دکتر 
به همت  تاکنون  و  منعقد شد  جهانگیری 
دستگاه های متولی برای اجرایی شدن آن، 
اقدامات خوبی در سطح استان انجام گرفته 
است.معتمدیان، احصاء ۱۲۰۰ هکتار از اراضی 
مرغوب برای اجرای این طرح را از اقدامات 
مثبت دستگاه ها برشمرد و گفت: تأمین و 
تخصیص آب مورد نیاز، از مهم ترین مؤلفه 
ها در مجتمع های گلخانه های است که با 
وجود سند سازگاری با کم آبی ما جزو معدود 
استان هایی هستیم که توانستیم مجوزهای 

الزم برای رفع این نیاز را اخذ کنیم.

وی با اشاره به این که در حال حاضر حجم 
گلخانه های موجود در استان حدود ۶۰ هکتار 
است، تصریح کرد: رساندن این رقم به هزار 
هکتار، نیازمند کار جهادی برنامه ریزی شده و 
روان سازی کار در همه دستگاه های اجرایی 
است. به گفته وی؛ مجتمع های گلخانه ای 
از پروژه های بزرگ ملی و در راستای تحقق 
اقتصاد  های  سیاست  رهبری،  فرمایشات 
مقاومتی و از مهمترین پروژه های جهش 
تولید در استان خراسان جنوبی است لذا همه 
دستگاه ها باید از تمام توان و ظرفیت خود 
برای اجرایی شدن آن استفاده کنند. استاندار به 
نتیجه اولین فراخوان ارائه شده به منظور جذب 
سرمایه گذار برای این مجتمع ها در چهار 
شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱۰ نفر 
برای سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه 
ای این 4 شهرستان اعالم آمادگی کرده اند 
معتمدیان؛ افزایش تولید،اشتغالزایی، بهره وری 
آب، صادرات محوری و ارزآوری را از پیامدهای 

مطلوب این طرح عنوان کرد.

استفاده از توان واحد های تولیدی 
وی با تأکید بر این که بنا داریم این پروژه 
را وارد فازاجرایی کنیم، خاطرنشان کرد:مراحل 
کار باید به گونه ای باشد که از توان واحدهای 
تولیدی در ساخت سازه های مورد نیاز این 
مجتمع ها استفاده شود. به گفته وی؛ سازمان 
استفاده  با  بایست  می  کشاورزی  جهاد 
ظرفیت  از  کار،  بیشتر  بازدهی  راستای  در 
کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، نسبت 
اقلیم  با  متناسب  ها  سازه  سازی  بومی  به 
شهرهای مختلف استان اقدام نماید. استاندار 
در ادامه به ابرپروژه راه آهن نیز گریزی زد و 
با تأکید بر اهمیت این پروژه در اقتصاد کشور 
و اتصال اقیانوس هند به کشورهای آسیای 
میانه، اظهار کرد: این پروژه بعد از مدت ها 
مورد مساعدت و عنایت دولت قرار گرفت و با 
دو فاینانس داخلی و خارجی، اعتبارات خوبی 
به این پروژه اختصاص یافت که قطعاً روند 
اجرای آن را سرعت می بخشد. در سومین 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که 
با حضور همه اعضا و به ریاست استاندار برگزار 
شد، مصوبات کمیته امور زیربنایی استان با 

اکثریت آرا به تصویب رسید.

آگهی تثبیت حدود پالک ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ – اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه آقای محمد علی عبدالهی مالک ششدانگ پالک های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ – اصلی بخش یک بیرجند درخواست 
طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به آدرس مالکین مجاور وجود 

نداشته، لذا مراتب به کلیه مالکین مجاور پالک های فوق اعالم که در مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل 
وقوع ملک به آدرس بیرجند – جمهوری ۴/۸ کوچه شهید عباسی حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود. 

علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

 
* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا
09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 091۵۵612۵33

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

091۵۵618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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امام رضا علیه السالم می فرمایند :
اِنَّ یَوَم الَغدیر في الَسماء اَشُهر مِنُه فِي اَلرض
روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

)مصباح المتهجد: 737(

محمد عظیم شاهین نژاد
 را به اطالع می رساند. مراسم یادبود آن عزیز 

سفرکرده امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱6 
ساعت ۱7:۳0 در محل آرامستان و بر 

سر مزار مرحوم برگزار می شود. حضور شما 
سروران موجب شادی روح آن عزیز و تسلی 

دل داغدار بازماندگان خواهد بود. 

خانواده شاهین نژاد

سومین روز 
درگذشت
شادروان

آگهي مزايده عمومي )يك مرحله اي( واگذاري به اجاره مكان داروخانه اورژانس 
و بخش سرپايي بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس  )99-13( 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بيرجند در نظر دارد: در راستاي اجراي دستورالعمل واگذاري داروخانه بيمارستاني 
به بخش غير دولتي، محل داروخانه سرپایي بيمارستان شهيد سيد مصطفی خمينی طبس را با مشخصات ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان )5099030259000001( به کليه داروسازان و شركت هاي داراي مجوز از 
كمیسیون قانوني داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند واگذار نماید. لذا متقاضيان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت )19:00( 

روز سه شنبه مورخ 1399/05/28 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
۱ - مدت و محل انجام کار : یک سال کامل شمسی -  بيمارستان شهيد سيد مصطفی خمينی طبس

 2 - نوع و مبلغ تضمين شرکت در مزایده: ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 18/000/000 ریال و یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 
بانک رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مزایده(

۳ - مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29
4 - محل تحویل اسناد فيزیکی )تضمين ( : خراسان جنوبي – دبيرخانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تحویل و رسيد دریافت گردد.
۵ - محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه – چهارشنبه مورخ 1399/05/29 ساعت 10:00 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خویش 
مختار مي باشد.

 فراخوان ارزيابی کیفی برای مناقصه عمومی
 اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان  خراسان جنوبی  در نظر دارد :
دو پروژه نظارت بر روند اجرای پروژه های آبخيزداری توسط پيمانکاران 
طرف قرارداد کارفرما در شهرستان های سربيشه، درميان، بيرجند و 

خوسف با شماره فراخوان 2099003845000027 و سرایان، فردوس، طبس و بشرویه با 
شماره فراخوان 2099003845000028 استان خراسان جنوبی را از طریق ارزیابی کيفی 
برای مناقصه عمومی به مشاوران واجد شرایط در رشته كشاورزی و منابع طبیعی یا آب 

پایه ۳ به شرح زیر واگذار نماید.  
 کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال اسناد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
  www.setadiran.irاز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 

انجام خواهد شد. 
 آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی مشاور به صورت فیزیکی)دستی( تا تاریخ 
۱۳۹۹/0۵/۳0 به دبیرخانه كمیسیون، واقع در اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری 

)امور پیمان و قراردادها(  می باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجندروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شیرينـی سـرای ارمغـان
 اولین تولید كننده كیک تصویری در خراسان جنوبی

* دارنده تندیس مرغوبیت كاال از همایش مرغوبیت كاال در سال ۹۱ از بین ۱0 قناد برتر كشور * اولین و تنها 
قنادی دارای گواهی نامه كیفیت ایزو ۹00۱ - 200۸ از اتحادیه اروپا در خراسان جنوبی 

ضمن تبریک عید غدیر به اطالع همشهریان گرامی می رساند: همچون گذشته و با رعایت كلیه پروتکل های 
بهداشتی تا اطالع ثانوی در مکان جدید  خدمتگزار شما همشهریان گرامی خواهیم بود.    

آدرس:  معلم 22 اولین فرعی سمت چپ  
تلفن: 0۹۱۵۱6۱466۱ - ۳24۵64۹4       تلگرام و واتساپ: 0۹۱2۵6۱466۱ 

 armaghan.birjand :اینستاگرام

  از ۱۳۵۲ ات هب ارموز

 کیفیت بهترین  

 ارمغان ما هب شماست


