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مردم  مطالبه گر، بازوی 
پرقدرت    خبرنگاران

گذشته  روزهای  های  درسرمقاله 
همکاران برای دردهای واقعی خبرنگاران 
قلم زدند. اما نگارنده در  این مطلب قصد 
دارد از زاویه ای دیگر به روز خبرنگار و 
مسئولیتها، وظایف و در یک کلمه رسالت 
خبرنگار بپردازد.  البته در ابتدا باید بگویم 
این یادداشت خطاب به مردم است نه 
مسووالن!  )چرایی آن را می توانید در 
سرمقاله های روزهای گذشته بیابید!(. 
برای  آشنا  ای  واژه  چند  هر  خبرنگار 
همه است اما هنوز بسیاری مرارت ها و 
دشواری های این شغل پرمخاطره را نمی 
دانند.خبرنگاران ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم
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مطالبه خون بهای درختان    بیرجند!
    صفحه 5

عکس:  رضایی

  عقب نشینی رسانه جفا به مردم است
 مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان جنوبی و جمعی از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر روز گذشته 
به مناسبت روز خبرنگار از روزنامه آوا بازدید کردند. حسین رفیعی در این بازدید با اشاره به اینکه 
خبرنگاران عمود خیمه رسانه اند، عنوان کرد: آنها هوشیارانه اتفاقات پیرامون را ... ) ادامه در صفحه5(

در شورای شهر مطرح شد:

 تیترهای محلی نشانگر پویایی رسانه های استان است/3

بدینوسیله درگذشت بزرگ خاندان

              مـرحـوم 

حاج بشیر کفکی نژاد 
»پدر  شهید سهراب کفکی نژاد «

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: جلسه 

ترحیم آن مرحوم امروز یکشنبه 97/5/۲۱ از ساعت ۲۱ الی ۲۲  در محل 

حسینیه قمربنی هاشم )علیه السالم(  واقع در منتظری۶ منعقد می شود.

خانواده  کفکی نژاد و سایر بستگان

                                    با نهایت تاسف و تاثر فقدان همسری عزیز،
   پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور

کربالیی سید محمد اصغری  
 » دبیر بازنشسته«

را به اطالع کلیه دوستان و همشهریان محترم می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز امروز یکشنبه 97/5/۲۱ 
ساعت 5 بعدازظهر از محل سالن آرامستان 
)بهشت متقین( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های : اصغری ، صبوحی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر محمدرضا مشرقی مقدم

جناب آقای دکتر حمیدرضا مشرقی مقدم

بدینوسیله از زحمات شبانه روزی و بی شائبه شما بزرگواران تقدیر و تشکر

 می نماییم. با آرزوی سربلندی و سالمتی برای شما و خانواده محترم 

از طرف خانواده مرحوم محمد مهدی پویان

سرکار خانم منجگانی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

 مرحوم محمد حسن منجگانی  » پدر شهید علیرضا منجگانی«
 را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن

 عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

خانواده محترم دهقان
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما تسلیت 

عرض نموده  از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای 
بازماندگان عزیز بردباری  مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

جناب آقای یعقوب مختاری
  درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم

 تسلیت عرض می نمایم و آرزوی صبر و سالمتی برایتان دارم. 

سروش صباغ

جناب آقای علی دادرس
با  نهایت تاسف درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما طول عمر مسئلت دارم.

    سروش صباغ

مهلت انتخاب رشته تمدید شد
     پایگاه انتخاب رشته داوطلبان کنکور 97
   با حضور اساتید مجرب دانشگاه و آموزش و پرورش

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3
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ایران موشک کوتاه برد آزمایش کرده است

وبگاه شبکه خبری »فاکس نیوز« به نقل از سه مقام آمریکایی مدعی شده ایران در روزهای گذشته یک موشک بالستیک 
آزمایش کرده است. مطابق این ادعا، آزمایش موشک بالستیک فاتح ۱۱۰ همزمان با رزمایش دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در هفته گذشته، از یکی از پایگاه های نظامی ایران در بندر جاسک صورت گرفته است.

مردم مطالبه گر، بازوی 
پرقدرت خبرنگاران

*  امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... البته در ابتدا باید بگویم 

این یادداشت خطاب به مردم است نه مسووالن! 
)چرایی آن را می توانید در سرمقاله های روزهای 
آشنا  ای  واژه  چند  هر  خبرنگار  بیابید!(.  گذشته 
و  ها  مرارت  بسیاری  هنوز  اما  است  همه  برای 
دشواری های این شغل پرمخاطره را نمی دانند.
خبرنگاران همیشه در راستای حق محوری، حق 
اند. پیامبر خدا  طلبی و حق گویی قدم برداشته 
)ص( در حدیثی فرموده است: »حق را بگو و در 
نهراس«. از مالمت هیچ مالمت گری  راه خدا 
واقعیت آن است که خبرنگاران برای انتشار حق 
و حقیقت و مطالبه گری، گاه هزینه های گزافی 
به  گاه  چند  هراز  بسا  چه  و  کنند  می  پرداخت 
دلیل  انتقاد  ناپذیری یک مسوول، باید جوابگو 
باشند و حتی متهم  نیزشوند! اما ذات کارخبرنگار 
مطالبه گری و حق گویی است و جز این نیست. 
جستجو  را  اجتماعی  مشکالت  خبرنگاران 
می کنند، به واقعیت های تلخ پی می برند، مسائل 
و نیازهای جامعه را درک می کنند و برای انتشار 
یک  عنوان  به  ما  می دانند.  مسوول  را  خود  آن 
و  مثبت  خبرهایی  داریم  دوست  همواره  رسانه 
که  کنیم  چه  اما  کنیم.  مخابره  کننده  امیدوار 
گاهی هرچه می گردیم خبری نیست! در برخی 
حساس  و  بهتر  پاسخگویی  برای  هم  اوقات 
به  ناچاریم  موضوع،  یک  حول  جامعه  کردن 
درج تیترهای منفی تن داده تا شاید بهتر بتوانیم 
و  انحراف  با  مقابله  دهیم.  انجام  را  خود  وطیفه 
حقایق  و  واقعیات  قلب  و  عمومی  افکار  بدبینی 
باالتر رسانه  و در درجه  از وظایف خبرنگار  هم 
از  مردم  کردن  مطلع  برای  خبرنگاران  است. 
گوناگون  زوایای  کردن  روشن  و  موضوع  یک 
خاطر  به  گاه  که  حقایقی  کنند.  می  تالش  آن 
ناآگاهی  گاه  و  احساسات  از  برخی  سوءاستفاده 
ها، پوشیده می ماند و باید خبرنگاران برای آگاه 
این  در  کنند.  تالش  واقعیات  به  مردم  سازی 
بودن مردم  از نکات مهم، مطالبه گر  بین یکی 
عنوان  را  خود  مطالبات  مردم  وقتی  زیرا  است. 
نکرده و در برابر هر اتفاقی سکوت پیشه کنند، 
توانند درد  باید نمی  نیز آن طور که  خبرنگاران 
ها و مشکالت جامعه را برای مسئوالن در نوشته 
شرایطی  چنین  در  بگذارند  نمایش  به  هایشان 
اجتماعی،  نیازهای  از  بسیاری  از  مسئوالن 
مطالبات مردمی، مشکالت، کمی ها و کاستی ها 
اثر عملکرد خود  نقطه مقابل حاصل  و حتی در 
نمی شوند.  مطلع  اوضاع  بهبود  و  پیشرفت ها  در 
گر  مطالبه  مردمش  که  ای  جامعه  در  مسئوالن 
به سخن خبرنگاران  نیستند،  حق و حقوق خود 
و حل  پیگیری  و  دهند  نمی  اهمیت  چندان  نیز 
شود.  می  تر  سخت  روز  به  روز  مردم  مطالبات 
یکی از مشکالت خبرنگاران در خراسان جنوبی، 
همین نبود مطالبه گری در بین مردم است. هر 
چند شرایط نسبت به گذشته بهتر است و شاید 
بتوان گفت با یک شیب کند، مطالبه گری مردم 
میزان  این  اما  شده  قبل  از  بیشتر  مسئوالن  از 
مسئوالن  از  بسیاری  هم  هنوز  و  نیست  کافی 
از سوی  مطالبات طرح شده  پاسخگوی  استان، 
تمایل  مدیران  برخی  حتی  نیستند.  خبرنگاران 
دارند خبرنگاران را مثل روابط عمومی های خود 
باشند. در حالی که خبرنگاران  در کنترل داشته 
و  مردم  مشکالت  حل  و  رسانی  اطالع  دغدغه 
بیان واقعیت ها را دارند و این کشاکش که از دید 
مردم پنهان است، کار خبرنگار را دشوار تر می 
کند. به نظر می رسد این روزها بیش از هر زمان 
دیگر خبرنگاران از سوی مردم درک می شوند و 
اهمیت جایگاه و نقششان در بهبود شرایط برای 
راه  تنها  تر شده است.شاید چون  مردم ملموس 
هستند. خبرنگاران  مردم،  واقعی  صدای  بازتاب 
کسانی که به جای مردم و به عنوان نمایندگانی 
برای آنان مطالبه گری می کنند و صدای رسای 
و  ها  حمایت  این  شوند.  می  طلبی  حق  و  حق 
این  خاص  شرایط  تحمل  به  را  ما  مردم  توجه 
حرفه و مشکالت آن دلگرم تر و برای پیگیری 
شیرین  شاید  کند.  می  تر  مصمم  مطالبات 
گری  مطالبه  خبرنگاران،  به  مردم  هدیه  ترین 
بلندی  گام  تواند  می  که  چیزی  است!  بیشتر 
قلمداد  جامعه  اوضاع  و  شرایط  بهبود  جهت  در 
از  گرتر  مطالبه  مردم  که  روزی  امید  به  شود. 
باشند. امروز  از  انتقادپذیرتر  همیشه و مسئوالن 

پاداش برای گزارش کنندگان احتکار

مردم  عمومی  از  صنعت  وزارت  حراست  مرکز 
از  یک  هر  در  تخلفی  چنانچه  کرد:  درخواست 
از  کردند  مشاهده  وزارتخانه  این  بخش های 
طریق سامانه ۱24 به این مرکز اعالم کنند. این 
اداری  با فساد  را مبارزه  اقدام فوق  از  مرکز هدف 
در هر یک از بخش های مختلف مرتبط با وزارت 
جانب  از  تخلفات  گزارشات  دریافت  برای  صنعت 
مردم ایران و پرسنل اداری در بخش های مختلف 
است. کرده  ذکر  حراست  مرکز  به  آن  ارسال  و 

طرح جدید بانک مسکن برای 
خانه دار کردن خانه اولی ها

مدیرعامل بانک مسکن از طرح جدید برای تامین 
مسکن خانه اولی های صاحب حساب در صندوق 
تدوین  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  یکم  انداز  پس 
طرحی هستیم مبنی بر اینکه به سازندگان الگویی 
ساخت  به  نسبت  آن  براساس  که  دهیم  ارائه 
پیش  در  و  کنند  اقدام  مسکن  فروش  پیش  و 
فروش ها خانه اولی هایی که صاحب حساب پس 

انداز یکم هستند در اولویت قرار دارند.

نرخ سکه  پیش خرید اعالم شد

قیمت فروش سکه طالی یک بهار آزادی در طرح 
دیروز  برای  ای  ودیعه  ماهه  شش  فروش   پیش 
2۰ مرداد، 2۸ میلیون ریال اعالم شد. هنگام تحویل 
هر یک عدد سکه به ثبت نام کنندگان، از این مبلغ 
4 درصد به عنوان تخفیف و ۱۰ میلیون ریال ودیعه 
شود. می  دریافت  آن  التفاوت  مابه  و  شده  کسر 

نحوه توزیع مایحتاج ضروری 
مردم اعالم شد

واردات  درباره  صنعت  وزارت  در  مطلع  منبع  یک 
تمام  گفت:  آن  توزیع  نحوه  و  اساسی  کاالهای 
کاالهای اساسی با ارز دولتی در شبکه های منتخب، 
شامل تمام فروشگاه های زنجیره ای کشور )دولتی 
و خصوصی( و شرکت های تعاونی توزیع می شود. 
عرضه کاالهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای 
کاال  توزیع  می شود  باعث  تعاونی  شرکت های  و 
یکنواخت و مناسب صورت گیرد و فقط یک فروشگاه 
زنجیره ای 7۰۰ شعبه در ایران دارد. بدین جهت با 
قطعیت می توان گفت که عرضه به شکل عنوان 
شده منطقی و مورد تأیید مردم و کارشناسان است.

سرمقاله

مقاماتایرانوآمریکادرنیویورکدیدارنمیکنند

خصوص  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
تحلیل برخی رسانه ها درباره احتمال دیدار مقام های 
ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
دیداری  نیست،  قرار  خیر.  گفت:   نیویورک  در  ملل 
صورت بگیرد.ما بارها موضع خود را اعالم کردیم. 
درباره پیشنهاد اخیر ترامپ نیز موضع رسمی  هم از سوی رئیس جمهور و هم از 
سوی ما اعالم شد. آمریکایی ها صداقت ندارند. ضمن اینکه آنها درگیر اعتیاد 
خود هستند، اعتیاد تحریم اجازه نخواهد داد که  گفت و گویی صورت بگیرد.

عدهایمیخواهندانسجاماصالحطلبانمتالشیشود

به  اشاره  با  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف، 
دستاوردهای تشکیل شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، گفت: هجمه های صورت گرفته به 
برخی اشخاص در جبهه اصالحات تصادفی نیست 
و برای از بین بردن انسجام داخل خانواده اصالحات 
برخی  با  اصالحات  جبهه  داخل  در  ای  عده  که  است  تاسف  مایه  است. 
اظهارنظرها تنها مسیر متالشی کردن انسجام را دنبال می کنند. شورای عالی 
اصالح طلبان مطمئنا در ادامه فعالیت خود به یک نهاد باالدستی نیاز دارد.

ریشهمشکالتاقتصادیضعفمدیریتدولتاست

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  مصباحی مقدم، 
نظام در پاسخ به این سوال که برخی ریشه بسیاری 
از این مشکالت اقتصادی را که در کشور به وجود 
آمده، سیاسی می دانند و معتقدند رئیس جمهور باید 
گفت:  کند،  شفاف سازی  موضوعات  این  درباره 
شخصا قبول ندارم که ریشه مشکالت اقتصادی سیاسی باشد، بلکه معتقد 
هستم که ریشه اینگونه مسائل دقیقا اقتصادی است و به سیاست های پولی 
و ارزی و همچنین به ضعف مدیریت دولت و بانک مرکزی برمی گردد.

کل  دبیر  کریمی اصفهانی،  احمد 
جامعه اسالمی اصناف و بازار گفت: 
بخشی از مشکالت به داخل بازمی 
را  مشکالت  همه  ما  اینکه  گردند، 

که  بگذاریم  هایی  تحریم  پای  به 
بیرون علیه کشورمان وضع می  از 
سال  من  نیست.  درستی  کار  شود، 

هاست می گویم؛ در آن مقطع که ما 
انقالب اسالمی را شروع کردیم نیز 
دشمن منسجم تر و متحدتر در برابر 
انقالب ایستاده بود. وی گفت: امروز 

که انقالب ما در آستانه 4۰ سالگی 
توان  نمی  دارد،  قرار  خود  بلوغ  و 
گفت که یک تنه در برابر دشمنی 

جهانی و یکپارچه ایستاده ایم، بلکه 
دوستانی هم داریم. در هر صورت، 
کمی  امروز  شرایط  وجودی که  با 
متفاوت است، اما بی تردید بیگانگان 
تعیین  کردیم،  آغاز  که  راهی  برای 
تکلیف نکردند.کریمی اصفهانی بیان 
کرد: نارضایتی مردم به استناد همین 
مسائل اقتصادی، مسأله مهمی است 
که در جامعه وجود دارد. من نمی دانم 
که نیت آقای رئیس جمهور درباره 
اما  بوده؟  چه  رفراندوم  مسأله  طرح 
در هر صورت، امروز موقعیت مناسبی 
برای این کار نیست. ما قبل از هر 
حرفی  بخواهیم  آنکه  برای  چیزی، 
بزنیم؛ اول باید خود را تثبیت کرده 
اعتماد  باید  و  کنیم  اعتمادسازی  و 
مردم به نظام و دولت را باال ببریم.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی گفت: صریحا می گویم 
و  که هیچ مطلب و مفاد محرمانه 
پنهانی در بخش های فنی و هسته ای 
برجام و پیوست های ذیل آن وجود 
ندارد. غیر از خود برجام و ضمائم آن 
انتشار عمومی پیدا کرده است،  که 
بر  ناظر  که  دارد  وجود  برگه  هفت 
فرمان های اجرایی میان ایران و طرف 
مقابل و همچنین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است؛ اینکه این هفت 
برگه  به صورت عمومی منتشر نشده 
دال بر محرمانه بودن آن نیست بلکه 
از ضوابط اجرایی حکایت می کند که 
طرفین قرارداد انتشار عمومی آن را 
بالوجه دانسته اند. در مکاتبات اداری 
نیز به وفور اسنادی یافت می شود که 

انتشار عمومی پیدا نکرده و دستگاه 
و مرجعی، عنوان محرمانه را بر این 
اسناد اطالق نمی کند. وی در پاسخ 
این هفت  آیا در محتوای  اینکه  به 

برگه  بحثی از بازرسی های فراپادمانی 
و فراپروتکلی آمده، گفت: هیچکدام 
از این ها در مورد بازررسی ها نیست. 

تاکید می کنم که در برجام و ضمائم 
ناظر  محتوایی  آن  پیوست های  و 
بر اعطای امتیازات خاص به طرف 
مقابل و حتی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی که مرجع راستی آزمایی است، 
و  خاص  بازرسی های  حیث  از  چه 
چه از حیث سایر جهات، وجود ندارد.

اگرهمهمشکالترابهپایتحریمبیرونیبگذاریمدرستنیست
امروزموقعمناسبیبرایطرحرفراندومازسویرئیسجمهورنیست

دربرجامامتیازاتخاصبهطرفمقابلاعطانشدهاست
هیچمطلبمحرمانهایدربرجاموجودندارد

نرخفروشدالردربازارثانویهریزشکرد

نرخ دالر حواله ای برای واردات کاالهای غیر اساسی در بازار ثانویه به زیر 
۸ هزار تومان کاهش یافته است. بازار ثانویه در سیاست جدید ارزی دولت 
از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. بر اساس این سیاست جدید ارز 
مورد نیاز 25 قلم کاالی اساسی با نرخ 42۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی 
تامین می شود.همچنین کلیه کاالهای وارداتی گروه دو و سه ارز مورد نیاز 
خود را با واسطه گری صرافی ها از بازار ثانویه تامین می کنند. کلیه ارزهای 
حاصل از صادرات باید در این بازار تزریق شود. بررسی ها نشان می دهد بعد 
از گذشت چند روز از آغاز به کار صرافی ها در شکل جدید بازار ثانویه نرخ دالر 
حواله ای برای کاالهای گروه دو و سه به زیر ۸ هزار تومان سقوط کرده است. 

شعبتعاونیروستاییجمعمیشوند

پزشکیان،نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در این نشست تصمیم گرفته شد 
که تمام شعبات مختلف موسسات تعاونی جمع و تنها مجوز یک شعبه تعاونی 
براساس قانون داده شود، یادآور شد: این یک شعبه باید به صورت صندوق قرض 
الحسنه فعالیت کند نه اینکه سودهای آن چنانی پرداخت و در روند پولی و بانکی 
کشور دخالت کند و هر روز نقدینگی کشور افزایش یابد. بانک تولید ندارد اما هر 
سال با سودهایی که پرداخت می کند حدود 2۰ الی ۳۰ درصد به نقدینگی کشور 
افزوده می شود، در بانک ها تولید صورت نگرفته و تنها بی جهت پول سازی 
می شود، بنابراین قرار شد تا پایان امسال این تعاونی ها تک شعبه ای شوند و 
این یک شعبه نیز تنها باید قرض الحسنه کار کند و حق پرداخت سود ندارد.

تصمیمسازمانهواپیماییبرایبلیتهایخارجی

سخنگوی  سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت های هواپیمایی خارجی 
ملزم به فروش بلیت با پول رایج  کشور )ریال( هستند. جعفرزاده گفت: همه 
شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران شامل GSA و نمایندگی ها 
 )IRR( موظف به عرضه بلیت در کشور بر اساس واحد رسمی پول کشور
هستند لذا در صورت دریافت گزارشی از بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری 
مبنی بر عدول از بخشنامه و توصیه های این سازمان برابر مقررات برخورد خواهد 
شد. پس از نوسانات ارزی در کشور و علیرغم ابالغ بخشنامه نرخ تسعیر ارزی 
مورخ هجدهم مرداد سال جاری شرکت های هواپیمایی ملزم به نمایش همه 
بلیت های صادره و به فروش رسیده براساس واحد پول رسمی کشور شده اند.

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/32424320-2
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره دو هزار و دویست و هشتاد فرعی از یک اصلی )۲۲۸۰ فرعی از یک - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان طالقانی، 

طالقانی ۱، پالک ۱۴ ملکی خانم ها مهدیه باغستانی و زهرا افشاری مشاعا و بالمناصفه که اسناد مالکیت آن ذیل صفحات ۳۴ و ۲۷۵ دفاتر جلد ۶۰۸ و ۵۵۵ امالک بیرجند به نام آنها صادر و تسلیم گردیده به 
مساحت ۱۳۷/۱۳ متر مربع واقع در طبقه دوم که مقدار ۳/۳۳ مترمربع آن پیشرفتگی است. با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن محدود به 
 حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است اول دیوار و پنجره ایست به طول ۵/۲۵ سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست 
به طول ۴ متر به راه پله و آسانسور مشاعی سوم درب و دیواریست به طول ۳/۸۰ متر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم دیواریست به طول ۴ متر به راه پله و آسانسور مشاعی پنجم دیوار و پنجره ایست به طول 
۵/۹۰ سانتی متر به فضای حیاط مشاعی شرقا دیوار و پنجره ایست به طول ۱۰/۶۷متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا در دو قسمت اول دیواریست به طول ۱۳/۳۴ متر به فضای ملک مجاور شماره ۲۹ فرعی دوم 
دیواریست به طول ۶۰ سانتی متر به پیشرفتگی فضای حیاط مشاعی غربا در ۳ قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار به پنجره است به صورت پیشرفتگی به طول ۶/۰۴ متر به صورت پیشرفتگی 
فضای خیابان دوم دیواریست پیشرفتگی به طول ۶۰ سانتی متر سوم دیوار و پنجره ایست به صورت پیشرفتگی به طول ۴/۴۲ متر به فضای خیابان، عرصه ملک زمین طلق به مساحت ۲۸۹/۲۸ مترمربع که به 
موجب سند رهنی شماره ۲۲۹۵۳-۹۱/۵/۱۰ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال برای مدت ۶ ماه موضوع بدهی آقای مهدی باغستانی در رهن تعاونی 
اعتباری صالحین شعبه بیرجند قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک آینده شعبه بیرجند به وکالت از طرف تعاونی اعتبار منحله صالحین 
مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب موکل خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۵۰۰۱۰۸ 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است ، پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل عدم پرداخت دین به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۶۰۰۴۹۶۴- ۱۳۹۶/۸/۲۷ آپارتمان فوق احداثی بر روی عرصه ای به مساحت ۲۷۹/۷۴ مترمربع و اعیان به مساحت ۱۳۷/۱۳ مترمربع به صورت یک واحد آپارتمان 
سه خوابه با کف سرامیک در طبقه دوم از مجتمع ۵ واحدی مجهز به سیستم گرمایش شوفاژ و سیستم سرمایش کولر آبی، پکیج، آشپزخانه با کابینت MDF ، دارای آسانسور و پارکینگ با قدمت حدود ۱۵ 
سال که فاقد پایان کار بوده و نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی، شامل نمای سنگ و یک انشعاب آب، یک امتیاز برق و یک اشتراک گاز و خط تلفن با توجه به مساحت و موقعیت و زیربنا و نوع ساخت و مصالح 
مصرفی و اشتراکات منصوبه مبلغ یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار ریال )۱/۹۸۸/۳۸۵/۰۰۰( ارزیابی گردیده و به جهت عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مورد مزایده به صورت رهن و اجاره عادی در تصرف 
شخص غیر بوده و بانک بستانکار به موجب نامه شماره ۳۸۰۳/۹۷/۱۶۷- ۹۷/۵/۴ گواهی نموده که مورد رهن فاقد بیمه نامه است. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک آینده جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل 

از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار : 1397/5/21  غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۵۵۵-۱۳۹۷/۵/۱۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا برزگری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶  صادره از بیرجند  و شماره ملی ۰۶۵۲۳۸۸۸۳۳ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۰۵/۶۷ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت آقای حسین دستگردی 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.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجندتاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۵/۲۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۶/۶

باطـریتلفنـی724عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری  ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247
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شرکت هنرمندان استان در نمایشگاه صنایع دستی خراسان شمالی
غالمی- هنرمندان خراسان جنوبی  با 4 غرفه در نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان شمالی شرکت کردند. عباس زاده معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در این نمایشگاه 4 هنرمند در رشته های جاجیم بافی، سوزن دوزی، ترکه بافی و سیاه چادرعشایر از شهرستان های 
پارک جنگلی بیرجند به جهت مکان مناسب و جای بشرویه، بیرجند، زیرکوه و سربیشه شرکت داشتند.نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان شمالی با حضور صنعتگرانی از سراسر کشور از 16 تا 19 مرداد برگزار شد.

پارک خودرو محل مناسبی برای احداث آمفی تئاتر 
و برگزاری جشن ها و مراسم است.این موضوع در 
طراحی پارک گنجانده شود تا فشار ترافیک و شلوغی 

از پارکهای توحید و آزادگان برداشته شود
915...897
با سالم. از شهرداری محترم تقاضا داریم که مکانهای 
مناسبی برای بازیافتی ها ایجاد کنند و این هارو از 
 سطح مهرشهر مخصوصا خیابان ابوذر غفاری به دلیل 
جمع آوری زباله و کثیفی و سروصدا و موش های 

زیاد به خارج از شهر انتقال دهند.
915...482
سالم خواهشمندم از این طریق به اطالع  همسایه 
ای که در توحید... در منزل سگ نگه داری می کند و 
صدای سگ در موقع استراحت باعث آزار و اذیت شده 
برسانید که دعای خیر مردم پشت سرشون نیست.
915...554
نباشید.  با سالم خدمت شهردار محترم و خسته 
آبیاری درختان سطح شهر  الزم است در مسئله 
راساً وارد شده و نظارت راهبردی انجام دهید. زیرا 
)حدفاصل  کشاورز  بلوار  مثل  بلوارها  از  بسیاری 
درختان  اعظم»ص«(،  پیامبر  تا  طالقانی  میدان 
گفتن  به  نیازی  که  و...  غفاری  معلم،  خیابانهای 

نیست. نباید داشته های شهر از دست برود.
915...876
شده  احداث  اشتباه  کامال  گیرها  سرعت  بعضی 
و برخی بیشتر برای ایجاد برخورد اجرا شده اند، 
شهید  بلوار  انتهای  بفرمایید،  قضاوت  خودتان 
شرقی  راه  ورودی  راه،  چهار  یک  سر  بهشتی 
شرقی  راه  ورودی  آخه  شده!!  نصب  گیر  سرعت 
که باعث برخورد می شود چون خودرو می بایست 
راه توقف  از سرعت گیر وسط چهار  جهت عبور 
کند، قبل نه، وسط چهار راه و این باعث برخورد 

می شود. لطفاً پیگیری شود.
990...492
الزم به ذکر است که بیلبورد تبلیغاتی میدان امام 
حسین)ع( با مجوز رسمی از شورای اسالمی شهر و 
شهرداری و با رعایت تمامی نکات ایمنی و قانونی 
ابوالفضلی  هیات  خیریه  موسسه  به  شده  انجام 
جهت مناسبتهای ملی ومذهبی واگذارگردیده است 
و نیز در ابتدای امر بنر یادواره 2000 شهید استان 
باعث  شاید  نوعی  به  که  چاپ شده  آن  روی  بر 

افتخار ما و تمامی همشهریان باشد.
990...595

که  هست  چاله  از  پر   25 مدرس  کوچه  سالم  با 
از آن را روکش و  تر  پایین  شهرداری کوچه های 
مرمت کرده اما این کوچه بیش از یک سال شده هیچ 

اقدامی نشده لطفا پیگیری نمایید.
990...664

 نسرین کاری - روز گذشته مراسم بزرگداشت روز خبرنگار 
با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد ، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، مدیرعامل خانه مطبوعات و 

جمعی از مسئوالن و خبرنگاران برگزار شد. 
ناصر نبی زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه رسانه ها و مطبوعات بستر اصلی رشد 
و تعالی جامعه هستند،  عنوان کرد: در نظام نوین جهانی، رسانه 

های گروهی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده اند.
وی ادامه داد: اکنون بدون اطالع از وقایع و استفاده از رسانه 
نمی توان زندگی کرد زیرا جوامع بشری فقط با استفاده از رسانه 

می توانند مراحل رشد و تکامل خویش را طی کنند.

رسانه ها  مجدانه در مسیر ارتقا ، توسعه 
استان و بیان کاستی ها گام بر می دارند

نبی زاده با اشاره به اینکه مطبوعات خراسان جنوبی مجدانه 
و نجیبانه در مسیر ارتقا و توسعه استان و بیان کاستی ها گام 
بر می دارند، یادآور شد: نشست هایی که در این چند روز 
با مدیران مسئول رسانه های استان انجام شد، نشان داد 
مدیران رسانه ها با همه مشکالتی که دارند وظیفه خود را 
برای ایجاد امید، انسجام ملی و نشاط انجام می دهند. وی 
خاطرنشان کرد: اکنون رسانه های خراسان جنوبی از 11 
مورد قبل از تاسیس استان به 109 رسانه افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه همچنین اکنون 41 سرپرستی نشریات 
سراسری و خبرگزاری در استان فعالیت دارند و 270 نفر عضو 
خانه مطبوعات هستند، ادامه داد: روزانه 6 روزنامه در استان 
چاپ و منتشر می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بیان کرد: همچنین چاپ و انتشار روزانه ده ها فصلنامه و 

ماهنامه نشان از سابقه فرهنگی و تمدنی استان است.

مدیران دستگاه های اجرایی خبرنگار گریز نباشند

علی اسماعیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
باید  استان  ارشاد  مدیرکل  اظهار کرد:  خراسان جنوبی هم 
گزارشاتی از کم کاری مدیران و مسئوالن روابط عمومی ها به 

استانداری بدهد تا برخی از مشکالت برطرف شود.
وی با یادآوری اینکه مدیران دستگاه های اجرایی نباید 

مطبوعات  افزود:  بخواهند،  نمابر  و  سوال  خبرنگاران  از 
انتخابات از ارکان مهم  در کنار قانون اساسی، احزاب و 
تجسم  خبرنگاران  کرد:  تاکید  وی  است.  دموکراسی 
امانتداری و واقع بینی و دلسوزی هستند و آن ها با عشق 
شغل خبرنگاری را انتخاب می کنند و برای ارتقای منطقه 

خود از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اینکه 

خبرنگارگریز  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از  برخی  شاید 
اما  باشند و نخواهند مطالبی را بگویند، خاطر نشان کرد: 
خبرنگار نباید از پیگیری های خود خسته شود. وی با بیان 
اینکه خبرنگاران و روزنامه نگاران در استان خراسان جنوبی 

انسان های کم توقعی هستند، بیان کرد: هر روابط عمومی 
که ضعیف کار کرده باشد باید اسم آن به رسانه ها داده شود.

۲۱ میلیارد تومان یارانه
 به رسانه ها پرداخت شد

سید محمد رضا دربندی، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با اشاره به اینکه  داشتن 
شش روزنامه رسمی در یک استان از اهمیت باالیی برخوردار 
است، ادامه داد: در دیگر استان ها، اغلب نشریه ها خبرهای 
ملی را می زنند اما  چیزی که شاهد آن بودم در خراسان جنوبی  

70 درصد از تیترها و عناوین، محلی بوده که کار بسیار درستی 
است. وی درباره گرانی کاغذ عنوان کرد: با وجود اینکه تامین 
کاغذ مطبوعات وظیفه ما نیست، کمیته هایی برای رفع مشکل 

آن ها برگزار شده است.
دربندی با بیان اینکه بر اساس این شیوه نامه از ابتدای سال 
جاری تاکنون، دو بار یارانه به رسانه ها پرداخت و بخشی نیز در 
حال پرداخت است، خاطرنشان کرد: 21 میلیارد تومان یارانه به 

هزار و 800 رسانه پرداخت شده و یا در مرحله واریز است که   
از این میزان هشت میلیارد تومان برای روزنامه ها، چهار میلیارد 
برای سایت ها و خبرگزاری ها و  بالغ بر هشت میلیارد تومان 

برای نشریات بوده است.

حوزه  در  خبرنگاران  برخی  درخواست  درباره  همچنین  وی 
اینترنت بدون فیلتر عنوان کرد: اکنون هیچ محدودیتی برای 
مندان  عالقه  و  ندارد  وجود  ها  رسانه  فیلتر  بدون   اینترنت 
می توانند از آن بهره مند شوند. مدیرکل مطبوعات داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: تاکنون ۳50 نفر برای 
 استفاده از اینترنت بدون فیلتر تقاضا کرده اند که لیست آن ها

به مخابرات داده شده است.

نوشته های خبرنگاران طلوع حقیقت است

سمانه ساالری، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
هم در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران 
چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و نوشته های آن ها 
اینکه خانه مطبوعات  به  اشاره  با  طلوع حقیقت است.وی 
امسال این ظرفیت را ایجاد کرده که نمایندگان خبرنگاران 
مشکالت خود را بیان کنند تا به این مشکالت رسیدگی شود، 
یادآور شد: تمام تالش و اهتمام خانه مطبوعات این است 
که شأن خبرنگاران استان را باال ببرند. سمانه ساالری افزود: 
در راستای باال بردن سطح علمی خبرنگاران تاکنون دوره های 
خبرنویسی، عکاسی و روزنامه نگاری برگزار شده است. وی  
خاطرنشان کرد: همچنین خدمات تفریحی شامل تورهای رفاهی 

در استان و برگزاری نمایشگاه های گوناگون انجام شده است.

در حاشیه: 
در این آیین مسئوالن استان و اهالی رسانه از همسر شهید 
مرتضی بصیری پور اولین شهید مدافع حرم خراسان جنوبی، 
استان،  مطبوعات  پدر  خالدی  غالمعلی  مرحوم  خانواده 
مدیرمسئول روزنامه امروز خراسان جنوبی به عنوان رسانه 
برگزیده در درست نویسی و محمدعلی گنجی فرد خبرنگار 
و برادر شهید تجلیل شد. همچنین در این مراسم از کارت 
خبرنگاری مختص خبرنگاران استان رونمایی شد تا از این پس 

به راحتی  و بدون دغدغه در جلسات و مراسم شرکت کنند.
استفاده از طراحی زیبای سبد کاغذی برای پذیرایی به جای 
ظروف پالستیکی یک بار مصرف که با تزئین قشنگی همراه 
بود از کارهای جالبی بود که در این مراسم دیده شد. این مورد هم 
 الگویی برای حمایت از محیط زیست و هم ابتکار خالقانه ای

بود که امیدواریم در جلسات دیگر هم شاهد آن باشیم.  

 تیترهای محلی نشانگر پویایی رسانه های استان است
دفاع از منافع مردم رسالت اصلی رسانه ها

ن 
بزبا

 : س
سها

عک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص(
 به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خدماتی دارای شماره ثبت 2971 و شناسه ملی 10980181476 می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با دستور جلسه ذیل در محل سالن اجتماعات سالن کسب و کار و 
فن آوری برگزار می گردد. اشخاص حقوقی شرکت کننده اعم از مدیران و صاحبان امضا و یا وکیل آنها، می بایست دارای معرفی نامه رسمی و ممهور به مهر، به همراه داشته باشند. اشخاص حقیقی نیز شخصاً شرکت نموده و یا وکیل 

ایشان، با وکالت نامه رسمی در جلسه حضور یابند. هر وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم، مجاز به نمایندگی از سوی دو صاحب سهم دیگر جهت رای دادن، خواهد بود. 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل - گزارش حسابرس رسمی درخصوص صورت های مالی سال 96- بودجه بندی طرح ها و امور اجرایی پیشنهادی شرکت خدماتی براساس وصول مطالبات - بررسی سایر پیشنهادها و اموری که 

در محدوده اختیارات این مجمع باشد. 

زمان جلسه: سه شنبه 97/5/30  ساعت 11 صبح   مکان: شهرک صنعتی بیرجند- ساختمان کسب و کار -  بلوار صنعت
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

شیــرینی
 عــربــی

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسالم نیست؛
بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست
و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار
 در گستره خلقت خویش . . .



تیم فوتبال هدف بیرجند سال ۱۳۶۵ که قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد 
 گردآورنده: اصغری

 داده نما

    چربی های سالم کدام هستند؟ 

چربی های چند غیراشباع و تک غیراشباع 
چربی های سالم هستند. این نوع از چربی 
برای  و  بوده   )6 امگا  و   3 )امگا  دارای 
نقش  و  بوده  مهم  بدن  طبیعی  عملکرد 
اساسی در تولید هورمون ها دارد. منابع این 
چربی ها، ماهی، غالت، بادام، بادام زمینی، 
گردو، فندق، آووکادو، شیر سویا، کره، بادام 

زمینی، زیتون و روغن های گیاهی است.

خودتان را موفق تصور کنید

تجسم رسیدن به اهداف خاص زندگی تان، ترفند بسیار خوبی است که 
مغزتان را وادار می کند که باور کند رسیدن به موفقیت آن چنان هم سخت 
نیست. به عالوه، با این کار به شکل مثبتی، روحیه و اعتماد به نفس تان 
را باال می برید. در نتیجه، ذهن تان را آماده  می کنید تا بتوانید با قدرت به 
سمت رسیدن به آرزوهای تان پیش بروید.داشتِن یک برنامه  پشتیبان برای 
رسیدن به موفقیت ضروری است. همیشه ممکن است برنامه  اولیه تان 
دچار شکست شود، در این صورت باید با یک برنامه  جایگزین همیشه 
برای شروع مجدد آماده  باشید. از آن جایی که ممکن است همیشه وقت 
کافی برای طراحِی یک برنامه از ابتدا نداشته باشید، بهتر است یک برنامه  

پشتیبان دم دست تان باشد.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

شتر گفت: چطور شد به این فکر افتادی؟ من گفتم: آخر این طرف ها 
اصال بوی دود و کثافت نیست. خانه ها همه اش بزرگ، مثل دست گل 
هستند. شتر خندید و گفت: حق داری لطیف جان. تهران دو قسمت 
دارد و هر قسمتش برای خودش چیز دیگری است. جنوب و شمال. 
جنوب پر از دود و کثافت و گرد و غبار است اما شمال تمیز است. زیرا 
اتوبوس های قراضه در آن طرف ها کار می کنند. همه کوره  همه 
آن  از  ها  باری  و  ها  دیزل  هاست. همه  آن طرف  در  آجرپزی  های 
برها رفت و آمد می کنند. خیلی از کوچه و خیابان های جنوب خاکی 
 است، همه آب های کثیف و گندیده جوهای شمال به جنوب سرازیر 
و  است  گرسنه  و  چیز  بی  های  آدم  محله  جنوب  شود. خالصه  می 
شمال محله اعیان و پولدارها. تو هیچ در »حصیر آباد« و »نازی آباد« 
و »خیابان حاج عبدالمحمود« ساختمان های ده طبقه مرمری دیده 
ای؟ این ساختمان های بلند هستند که پایین شان مغازه های اعیانی 
قرار دارند و مشترهایشان سواری های لوکس و سگ های چند هزار 
تومانی دارند. من گفتم: در طرف های جنوب همچین چیزهایی دیده 
نمی شود. در آنجا کسی سواری ندارد اما خیلی ها چرخ دستی دارند و 

توی زاغه می خوابند.
ادامه دارد...

آیه روز  

به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه  تر است زیرا خدا 
به آنچه می کنند آگاه است سوره النور، آیه 30

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است 
که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود. امام محمدتقی )علیه السالم(
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نگاهی به زندگانی 
امام محمد تقی )ع(

نهمین امام شیعیان نام مبارکش محمد است و القاب و کنیه های 
فراوانی دارد؛ مشهورترین لقبش جواد است و معروف ترین کنیه اش 
ابوجعفر. امام جواد علیه السالم 10 ماه رجب سال 195 هجری قمری 

در مدینه چشم به دنیا گشود.
دوران امامت امام محمد تقی )ع(

دوران کودکی امام جواد علیه السالم از دوران شیرخوارگی تا زمانی که 
در سن هفت سالگی به امامت رسید، با حوادث گوناگونی آمیخته است. 
با شهادت امام رضا علیه السالم و به امامت رسیدن امام جواد در سن 
کودکی، یکی از موضوعاتی که حتی برخی از یاران امام هشتم را دچار 
 شک و تردید کرد، کم  سن  و  سالی امام جواد جهت مقام امامت بود. 
به همین دلیل در مواردی امام رضا علیه السالم و در موارد دیگری، خود 
امام جواد به تبیین آن پرداختند و به شبهه ها پاسخ گفتند.اگر چه امام جواد 
علیه السالم نسبت به سایر امامان در سن بسیار کمی به امامت رسیدند، 
اما دوران هفده ساله  امامت ایشان، دورانی نسبتاً طوالنی و پر حادثه است.

جایگاه امام نزد خدا
امام جواد علیه السالم به دلیل قابلیت و لیاقت و بهره مندی از موهبت 
پدر  اکرم)ص(،  پیامبر  خداوند،  پیشگاه  در  رفیع  جایگاهی  از  الهی 
بزرگوارش و تمام کسانی که بهره ای از شناخت امام دارند، برخوردارند. 
اگر چه دشمنان دین و حاکمان معاصر امامان معصوم علیهم السالم 
همواره در مقام توطئه و سرکوب و تحقیر آنان بوده اند، اما حقانیت 
و صداقت و نورانیت امامان شیعه پیوسته نقشه های دشمنان را خنثی 
و بی تأثیر می ساخته است و در برخی موارد، حتی دشمنان تحت تاثیر 

وجود پر برکت آنان قرار می گرفته اند.

مكتب علمی امام جواد علیه السالم
مي دانیم که یکی از ابعاد بزرگ زندگی ائمه ، بعد فرهنگی آنهاست. 
این پیشوایان بزرگ هرکدام درعصر خود فعالیت فرهنگی داشته، در 
مکتب خویش شاگردانی تربیت می کردند و علوم و دانش های خود را 
توسط آنان در جامعه منتشر می کردند، اما شرایط اجتماعی و سیاسی 
زمان آنان یکسان نبوده است، مثال در زمان امام باقر علیه السالم 
و امام صادق علیه السالم شرایط اجتماعی مساعد بود و به همین 
جهت دیدیم که تعداد شاگردان و راویان حضرت صادق علیه السالم 
 بالغ بر چهار هزار نفر می  شد، ولی از دوره امام جواد تا امام عسکری 
علیه السالم به دلیل فشارهای سیاسی و کنترل شدید فعالیت آنان از 
طرف دربار خالفت، شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این  نظر 
تعداد راویان و پرورش یافتگان مکتب آنان نسبت  به زمان حضرت 
صادق علیه السالم کاهش بسیار چشمگیری را نشان مي دهد. بنابراین 
اگر می خوانیم که تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد علیه السالم 
 قریب صد و ده نفر بوده اند و جمعا 250 حدیث از آن حضرت نقل شده ،

نباید تعجب کنیم، زیرا از یک سو، آن حضرت شدیدا تحت مراقبت و 
کنترل سیاسی بودند و از طرف دیگر، زود به شهادت رسیدند و به اتفاق 

نظر دانشمندان بیش از بیست و پنج  سال عمر نکردند!

یک لحظه مكث کن . . . 

آشنایی با عالئم کم کاری تیروئید

پوست  خواب آلودگی،  خستگی،  و  ضعف 
کاهش  سرما،  به  تحمل  عدم  خشک، 
تعریق، زبان بزرگ، فراموش کاری، یبوست، 
سقط  قاعدگی،  اختالالت  وزن،  افزایش 
های مکرر، تاخیر در رفلکس ها، کم خونی 
و درد مفاصل و عضالت. تشخیص قطعی 
با اندازه گیری سطح هورمون های تیروئید در 

خون می باشد.

کارهایی برای پاکسازی
 کبد

خیلی خوب است که بتوانید دو روز مصرف 
موادغذایی خام و 3 روز آبمیوه را به برنامه 
پاکسازی کبد اضافه کنید. اما برای آن دسته 
که توانایی آن را دارند، بهترین روش رژیم 
نوشیدن آب در  از  بعد  آبمیوه است.  روز   5
اول صبح، تا جایی که می توانید از بهترین 
استفاده  تازه  سبزیجات  و  میوه  و  آبمیوه ها 
کنید. مخصوصاً آب چغندر بسیار عالی است.

برای استفاده مجدد از داروهای موجود در منزل الزم است بروشور 
داروها به دقت مطالعه گردد و در شرایط مناسب نگهداری گردند. برخی 

از شرایط عمومی نگهداری دارو ها در ادامه ذکر شده است.
قرص و کپسول: الف( انواع خوراکی: به دلیل پایین بودن دمای یخچال 
نسبت به محیط بیرون، رطوبت باالتری دارد و در صورت گذاشتن در 
یخچال زودتر فاسد می شوند چنانچه در دمای مناسب و دور از نور 

و گرما نگهداری می شوند تا پایان تاریخ انقضاء قابل مصرف هستند.

ب( انواع واژینال: در صورت رعایت شرایط نگهداری و اپلیکاتور یک 
بار مصرف در شرایط قید شده روی دارو تا آخر تاریخ انقضاء قابل 

مصرف می باشند.
پودرهای خوراکی: در صورت باز شدن با رعایت شرایط خشک و دور 

از نور آفتاب قابل نگهداری است.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشكی 

بیرجند، تلفن ۱90

شرایط نگهداری اشکال مختلف دارویی )1(

جدول 4۱۳8                        

افقي: 1-  ماده صابون - نقاش 
سرطان    -2 کوبیسم  سبک   -
سردي   - رسان  کمک   - خون 
 - دار  دنباله  ستاره   -  3 مطبوع 
درمانگاه - از شهرهاي خوزستان 
واحد   - کرمان  شهرهاي  از   -4
نفي  - عالمت  احشام   شمارش 
است  معروف  بردش   - سلب  و 
 - برگ  از  باریکي  دنباله   -  5
پرداختني شرعي - بدن و جسم 
ابریشم  کرم   - عرب  آتش    -6
 - سرور  و  آقا    -7 نیکوروي   -
درامان بودن-  نشانه الهي 8 - 
پربها  کشاورزي    - خانه  شماره 
گوارا  دل   بر  نهفته  حرف    -9
و خوشمزه - اثري از دکتر علي 
 - تاکیدي  اشاره    -10 شریعتي 
پایین    -11 نشانه   - فراگیرنده 
و  لخت   - غذا  سفره  زیر-   و 
برهنه 12 - دین رایج در کشور 
اینترنت  شبکه  صفحه  ژاپن-  
عرب  تلخ  کش-  حشره  سم   -
13-  توپ چوگان - ملخ دریایي 
بیهوده  -کار   14 دستمزد   -
 - اهنگ  ضرب   - سرسري  و 
از  گروهي  نام   -  15 اهانت 

عناصر جدول تناوبي - خودکار

معبد 2-   - عمودي: 1- چوپان 
نوشتني  درس   - کننده  مالمت 
- موجود خیالي ترسناک 3 - جناح 
لشکر - ورودي شهرهاي قدیم - 
از شهرهاي   - فلز چکش خور 4 
خود  از   - چربي  اثر   -  اصفهان 
 -  5 انگلیسي  ضمیر   - خود  بي 
حرف دهن کجي-  به هیچ وجه 
کاخي   -  6 معروف  و  مشهور   -
التهابي  بیماري  نوعي  مدائن-  در 
حاد - نویسنده تخیلي فرانسه 7- 
سال آذري - هضم غذا - درختي 
دربهشت 8 - جانشین کنگره - بي 

نظیر 9 - شهر مارکوپولو - سبزي 
)ص(  پیامبر  پیروان   - معطر 
 - زیبا  اي  افسانه  موجود   -  10
رفتن  دنیا  از  کویت-  پایتخت 
11 - تیزهوشي  - قفل باز کن 
- موضوع و زمینه 12 - کاشف 
هاي  انجیل  از   - سل  بیماري 
معتبر-  دلیر و پهلوان -  پایتخت 
عمیق   - نگارش     -13 کانادا 
و  سمت  جهان-   گودال  ترین 
 - گزیدن  اقامت   -14 طرف 
منظر 15-   - مساعدت  و  کمک 

شهری در آمریکا- عنکبوت

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

جدول کلمات

123456789101112131415
سونیلاجنویسناپ1
ویسومزاونبادا2
دایشدیرملاصو3
اراملیدراریج4
بنورنلاوماهم5
هتتسشنملپیدش6
برسلیپپادوهی7
یشانناکراهیاد8
ضیعبترننجلته9
ادودرملحاسفا10
یرتواکذرلوکش11
یهبیهابابنسم12
ناشنحتافناوپ13
یمناهریخسیراو14
راوخشتاتبراکدر15

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

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

را تجربه کنید.   09158668002
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744

به یک فروشنده آقا یا خانم با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. بین مدرس 53-
55 - پوشاک ژرژت  09361526176

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

فروش کافی شاپ و فست فود با 
موقعیت عالی واقع در خیابان مدرس

09335218066
واگذاری پیتزا ساندویچ کوروش
با فروش عالی و موقعیت خوب

09154233362

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به چند نفر استادکار نقاش ساختمان 
به صورت قراردادی و ثابت با حقوق 
عالی نیازمندیم.   09153614838

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2 واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و ... 
با قیمت مناسب

09156633230- برگی

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس
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خراسان  هنرمندان  کانون  مدیرعامل  کاری- 
جنوبی و جمعی از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر 
روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار از روزنامه آوا 
بازدید کردند. حسین رفیعی در این بازدید با اشاره به 
اینکه خبرنگاران عمود خیمه رسانه اند، عنوان کرد: 
آنها هوشیارانه اتفاقات پیرامون را رصد می کنند و 
زالل آن را در معرض دید مردم قرار می دهند. 
وی اظهار کرد: خبرنگاران باید کاشف معضالت 
باشند و در پیگیری تا مرحله حل آن تالش کنند.

 وی با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه سندسازان 
موثق رخدادهای زمان و مقطع خود هستند، خاطر 
نشان کرد: خمیرمایه اصلی حرفه خبرنگاری 
بنا  افزود:  رفیعی  است.  بینی  واقع  و  جسارت 
به اهمیت، عنصر نقد به عنوان مهمترین ابزار 
رشد باید در رسانه پررنگ و جدی متمرکز باشد. 
مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان جنوبی با 
بیان اینکه گرچه این مهم با چالش هایی مواجه 
است و  تبعاتی دارد که می تواند منجر به انفعال 
رسانه شود، تاکید کرد:  اما همه باید بدانند که 
انفعال  و عقب نشینی رسانه جفا به مردم است 

و جامعه را از شفافیت اخبار صحیح، محروم و 
شایعات و ترویج اخبار غیر متقن را باعث می 
شود.وی خاطر نشان کرد: اگر می بینیم در یک 
لحظه افکار عمومی دنیا از وقوع اتفاقی در یک 
گوشه از جهان متاثر می شود حاصل مثال همان 
جست و گریزهای دوربین به دستان هیجان 
زده و گزارشگران جان برکفی است که من و 
شما را از دریچه دوربین و قلم مهمان دریافت 
و مشاهده رخدادها می کنند. رفیعی با اشاره به 
اینکه بدون شک سنگر تالش خبرنگار رسانه 
ها هستند،  افزود: رسانه با پشتیبانی، حمایت و 
فراهم آوردن بستر فعالیت خبرنگار زمینه توفیق 
در انجام رسالت حرفه ای او را به وجود می آورند.
مدیرعامل کانون هنرمندان تاکید کرد: باور ما این 
است که روزنامه آوای خراسان جنوبی همیشه 
طرح و نشر مسائل فرهنگی و هنری که موجب 
رشد استان است را در اولویت کار خود قرار داده 
است.وی تاکید می کند: این رسانه  مقوالت رشد 
وتوسعه استان را کارشناسانه از طریق روزنامه به 
و  رسانده  مسئوالن  و  عمومی  افکار  گوش 

پیگیری می کند و نقش خود را کامل در این 
زمینه به انجام رسانده است.

بیش از 120 خانواده نیازمند تحت 
پوشش موسسه قمر بنی هاشم)ع(

همچنین در بازدید اعضای موسسه خیریه قمر بنی 
هاشم)ع(  از دفتر روزنامه آوا، احمدی مدیرعامل 

این موسسه با اشاره به اینکه از حدود 6 سال پیش 
این نهاد خیریه به صورت دوستانه راه اندازی شد، 
افزود: رسیدگی و حمایت از خانواده های نیازمند 
استان در دستور کار ماست. وی افزود: موسسه 
خیریه قمر بنی هاشم )ع( تاییدیه سمن ها را از 
فرمانداری گرفته و در مرحله ثبت شرکت هستیم. 
وی با اشاره به اینکه فعالیت ما بیشتر مجازی انجام 

می شود، ادامه داد: کانال موسسه بیش از 2 هزار 
عضو دارد که اعضای فعال آن شبانه روزی در 
حال خدمت رسانی هستند. احمدی خاطر نشان 
کرد: حدود 120 خانواده تحت پوشش این موسسه 
هستند و سبد غذایی و پوشاک و لوازم مدرسه و 
سایر مایحتاج آنها توسط خیران و کامال مردمی  
فراهم شده و برای این خانواده ها ارسال می شود.

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
با حضور اعضا برگزار شد. خانم هالل سخنگوی 
شورا، با قرائت دستور کار اول این جلسه بیان کرد: 
سازمان سیما و منظر شهرداری درخواست زمینی 
به متراژ 200 متر مربع را در پارک پدران آسمانی 
برای راه اندازی وسایل بازی کودک مانند قصر 
بادی، ماشین برقی، ترامپولین و ... به صورت اجاره 
از طریق مزایده با نرخ کارشناسی دارد. گفتنی است 

این موضوع مورد موافقت شورا قرار گرفت.
هالل از  دستور کار دوم جلسه که درباره اعالم 
جرائم نقدی قطع درختان در برخی نقاط شهر 
بود سخن گفت و افزود: در اراضی پادگان 04، 
قسمتی که به راه و شهرسازی واگذار شده، 161 
میلیارد و 785 میلیون و 529 هزار و 10 ریال 
به بخش  اجازه ورود  اما   ، اعالم شده  جریمه 
متعلق به پادگان برای برداشت آمار درختان قطع 

شده داده نشده است. 
به گفته وی بنیاد مستضعفان برای خشک شدن 
درختان جنب پمپ بنزین در تقاطع مدرس و 
15 خرداد، 12 میلیارد و 342 میلیون و 915 
هزار ریال و شرکت توانیر برق شرق کشور که 
مالک زمین نیروگاه غفاری است، 17 میلیارد و 
113 میلیون و 401 هزار و 873 ریال جریمه 
شد.شاکری مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری نیز با بیان این که در زمین های 
شده،  قطع  درختان  جای  به  ارتش  به  متعلق 
درخت جدید کاشتند، عنوان کرد: با این حال 
برای باقی درخت ها اجازه قطع درختان خشک 
شده را به آن ها نداده ایم.وی با تاکید بر این که 
طبق بررسی های ما عمده علت خشک شدن 
درختان در این چند موردی که اعالم شد، عمدی 
بوده، تصریح کرد: این قبیل موارد در شهر توسط 
دستگاه های دولتی بسیار است و باید عالوه بر 

جریمه، به ازای هر درخت، دو درخت بکارند.

 راه اندازی گشت کنترل فضای سبز 
تقی زاده رئیس شورا در همین راستا خواستار 
پیگیری دایره حقوقی شهرداری و اخذ مجوز از 
دادستانی شد تا برای ورود کارشناسان سازمان 
در  خصوصی  و  دولتی  اراضی  به  ها،  پارک 
جهت برداشت آمار درختان خشک و قطع شده 

مشکلی وجود نداشته باشد. 
افراد  حتی  و  ادارات  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
و  قلع  به  اقدام  که  خصوصی  و  شخصی 
قمع درختان کردند مشخص و اعالم شوند.
به  اشاره  با  نیز  شورا  عضو  دیگر  محمودی 

مشکالت تنفسی حاصل از حرکت ریزگردها 
بار  باید  کرد:  خاطرنشان  درختان،  نبود  در 
حقوقی این موضوع از طریق مراجع قانونی 
اعضا هم  از  دیگر  یکی  پیگیری شود.میری 
خواستار مشخص شدن تکلیف درختان قطع 
شده در مکان هایی مانند باغ سپهری و باغ 
زرشکی شد.طاهری البته نظر دیگری داشت 
و عنوان کرد: ابتدا مبلغ جریمه به دستگاه ها 
ارسال و مکاتبه شود و اگر در مهلتی که می 
گذارید اقدام نکردند، از طریق مراجع قضایی 
پیگیری کنید.هر چند جاوید شهردار بیرجند 

مراجع  از  پیگیری  و  دعوی  طرح  بر  تاکید 
نهایت  در  ولی  داشت  ابتدا  از همان  قضایی 
مقرر شد ابتدا از طریق اظهارنامه یا نامه ای 
کار  مذکور  های  دستگاه  به  شهردار  توسط 
جریمه  نشدن  پرداخت  درصورت  و  پیگیری 
اقدام قضایی انجام گیرد. جاوید همچنین از 
برای  سبز  فضای  کنترل  گشت  اندازی  راه 

جلوگیری از قطع عمدی درختان خبر داد.
 

 راه اندازی سفره خانه جنب هتل کویر
مصوبه تحویل رستوران پارک توحید بیرجند 

 3 مدت  به  استان  هنرمندان  کانون  به 
فرهنگی  برنامه های  ازای پوشش  در  سال 
شهرداری از موارد مطرح شده در این جلسه 
اما  گرفته  قرار  شورا  موافقت  مورد  که  بود 
هیئت تطبیق آن را به شهرداری ارجاع داده 
بود. در صورت موافقت هیئت تطبیق مصوبه 
واگذاری  همچنین  شورا  شد.  خواهد  نهایی 
زمینی به متراژ هزار و 50 مترمربع در کنار 
برای  پارک صیاد شیرازی جنب هتل کویر 
راه اندازی سفره خانه در قالب قرارداد اجاره 

به مدت دو سال را مصوب کرد.

25 درصد تخفیف ساختمانی
 از ابتدای شهریور به مدت یک ماه

تخفیفات  اعمال  شده،  مطرح  موارد  دیگر  از 
ساختمانی در راستای برنامه ها و سیاست های 
تشویقی به مناسبت عید قربان، غدیر و هفته دولت 
بود که شهروندان از ابتدای شهریور یک ماه مهلت 
دارند برای تسویه بدهی و هزینه های شهرسازی 
تخفیف 25  از  و  کنند  اقدام  نقدی  به صورت 
درصدی بهره مند شوند. البته این تخفیف شامل 
بانک ها، موسسات، مراکز نظامی و انتظامی و 

سازمان های دولتی نمی شود.

و  شورا  اعضای  با  مشورتی  جلسات  برگزاری 
شهرداران استان های همجوار جهت همفکری 
و استفاده از تجربیات یکدیگر از دیگر موضوعات 
مطرح شده بود که تقی زاده رئیس شورا در این 
باره توضیح داد: در همین راستا با خراسان رضوی 
هماهنگی های الزم انجام و جلسه ای برگزار شد 
و اعضای شورای شهر بیرجند به همراه شهردار از 
سازمان بازیافت و مدیریت پسماند، سازمان پارک 
ها، حمل و نقل و کنترل ترافیک شهرداری مشهد 
بازدید کردند. همچنین رایزنی ها با یک سرمایه 
گذار برای استفاده از خانه های قدیمی شهر و تبدیل 

آن به سفره خانه از دیگر اقدامات در این راستا بود.

نصب دکل های مخابراتی در 6 نقطه شهر 
شد  قرائت  جلسه  این  در  که  دیگری  نامه 
هفت  در  ایرانسل  مخابراتی  آنتن های  نصب 
پارک  الهام،  بوستان  )پاسداران2،  شهر  نقطه 
بهجت مهرشهر، میدان امام خمینی)ره(، سه 
راه اسدی، پارک توحید و محوطه شهرداری 
بیرجند( بود که با درخواست شرکت ایرانسل در 
داخل محوطه شهرداری مخالفت شد و مقرر 
گردید برابر قیمت عادالنه در مابقی نقاط شهر 

دکل های مربوطه نصب گردد.

بدهی 57 میلیونی همراه اول به شهرداری
علوی مدیر واحد سرمایه گذاری مشارکت های 
مردمی شهرداری بیرجند با بیان این که سال 
مخابراتی  دکل های  ساماندهی  کمیته  گذشته 
استان شکل گرفت، بیان کرد: به دلیل حساسیت و 
سالمت شهروندان تصمیم گرفته شد هر تصمیمی 
که برای نصب دکل های مخابراتی گرفته شود به 
کمیته مذکور ارسال و بررسی  شود و اگر تشخیص 
داده شد که مکان مربوطه هیچ گونه ضرری برای 
شهروندان نداردبرای نصب دکل اقدام شود.وی 
تعداد دکل های مخابراتی همراه اول را 26 دستگاه 
اعالم کرد و گفت: مجموع بدهی های شرکت 
همراه اول 57 میلیون تومان است که هنوز  برای 

پرداخت آن اقدامی نشده است.

خبرنگاران اجازه صحبت ندارند
درحاشیه: هنگام طرح موضوع جریمه درختان 
این  پیگیر  خبرنگاران  از  مرادی   ، شده  قطع 
موضوع ، قصد داشت چند مورد قانونی را به 
اعضای شورا متذکر شود که با پاسخ “ خبرنگاران 

اجازه صحبت در جلسه را ندارند” روبه رو شد.

و  بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  کاوش-رئیس 
کشاورزی بیرجند از پاالیش کارت های بازرگانی 
خبر داد و گفت : در واکنش به اتفاقات روزهای 
گذشته و به منظور شفاف سازی هرچه بیشتر  و 
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ، فرآیند پاالیش 
کارت های بازرگانی آغاز شده است.وی ادامه داد: 
تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده ولی 
آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک آنها با واقعیت 
تطبیق نداشته باشد، به فوریت کارت آنها مسدود 
و تعلیق خواهد شد. وی با بیان اینکه افراد متخلف 
به مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد، بیان کرد: 
دارندگان کارت های بازرگانی حق واگذاری این 

احراز،  در صورت  و  ندارند  غیر  به  را  ها  کارت 
واگذاری از سوی اتاق بازرگانی ، سازمان صنعت 
و معدن و اتاق تعاون کارت افراد ابطال خواهد شد.
 وی با بیان اینکه سقف واردات برای دارندگان 
کارت های بازرگانی در سال اول 500 میلیون 
دالر و سال دوم 2.5 میلیون دالر است، گفت: 
واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان ها و 
وزارتخانه ها برای تامین نیاز تولید خود از این 

قاعده مستثنی هستند.
به گفته وی دارندگان کارت های بازرگانی برای 
سال سوم فعالیت و پس از آن در صورت مثبت 

بودن عملکرد آنها بدون محدودیت سقف مجاز 
به واردات می شوند. رئیس اتاق بازرگانی افزود: 
داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی 
یا استیجاری  دارای شناسه رهگیری به نام شرکت 

یا یکی از سهامداران عمده الزامی است.
 احتشام ادامه داد: همچنین اشخاص حقیقی نیز  
باید محل کسب کار یا موقعیت اداری اعم از ملکی 

یا استیجاری  با شناسه رهگیری را داشته باشند.
 به گفته وی گذراندن دوره آموزشی تخصصی 
آشنایی با تجارت در اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی و اتاق تعاون برای دریافت 

کارت بازرگانی الزامی است.

در شورای شهر مطرح شد:

رئیس اتاق بازرگاني بیرجند خبر داد: 

پیشنهاد 5 روستاي استان به عنوان روستاهای هدف

دادرس مقدم- 5 روستا به عنوان روستاهای هدف صنایع دستی برای دریافت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور معرفی شد. مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری استان گفت: روستای فلک قاین ، خور خوسف، نایبند طبس در رشته حصیر بافی ، دهسلم نهبندان و مصعبی سرایان  هر یک در صنایع دستی خاص  به عنوان اولین لیست معرفی روستاهای هدف 
صنایع دستی با شعار هر روستا یک محصول به معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد داده شد تا برای رونق صنایع دستی  به این روستاها  اعتبار اختصاص یابد.

حوادث استان

مطالبه خون بهای درختان بیرجند!

آغاز پاالیش كارت های بازرگانی 

  عقب نشینی رسانه جفا به مردم است

شکارچی غیرمجاز روانه زندان شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: 
شکارچی یک راس قوچ وحشی در زیرکوه به علت 
با  دستگیری  بدو  در  فراوان  تذکر  و  متعدد  شکار 
افزود:  مستقیم  شد.  زندان  روانه  قضایی،  دستور 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و 
صید در مناطق آزاد موفق به شناسایی و دستگیری 
متخلفی شدند که چندین بار مورد تذکر قرار گرفته 
بود. وی گفت: از شکارچی دستگیر شده عالوه بر 
سالح  قبضه  یک  وحشی،  قوچ  راس  یک  الشه 

شکاری و یک عدد چاقو کشف و ضبط شد.

انبار مواد غذایی احتکار شده کشف شد

حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  معاونت  سرپرست 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت از 
شناسایی و کشف یک انبار مواد غذایی احتکار شده 
در بیرجند خبر داد. تهوری اظهارکرد: در پی گزارش 
واصله به سامانه ستاد خبری 124 مبنی بر نگهداری 
اقالم اساسی مورد نیاز شهروندان از قبیل برنج، رب 
گوجه فرنگی، حبوبات و غیره بازرسان به محل اعزام 
شدند. وی افزود: بازرسان پس از شناسایی و کشف 
انبار حاوی مواد غذایی به ارزش بیش از 400 میلیون 
ریال، پرونده تخلف مبنی بر عدم اعالم موجودی برای 
متصدی انبار تنظیم و برای طی مراحل قانونی بعدی 

به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

دامداران سمپاشی دام ها را جدی بگیرند

ایرنا- مدیرکل دامپزشکی گفت: در زمینه تب کریمه 
کنگو نگرانی هایی وجود دارد بنابراین دامداران سمپاشی 
دام ها را جدی بگیرند. اصغرزاده افزود: سمپاشی دام ها  
از مهمترین راه های پیشگیری از بیماری تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو است که برای اهمیت این موضوع 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 520 هزار راس 
دام سبک و سنگین و 975 هزار مترمربع جایگاه دام 
در استان به صورت رایگان سم پاشی شده است. وی 
گفت: اعتبارات دامپزشکی محدود است و نمی توانیم 
پوشش 100 درصدی در سمپاشی دام های استان 
داشته باشیم از این رو دامداران باید به منظور حفظ 
سالمت خود و همچنین افزایش کمی و کیفی تولید، 
توصیه های دامپزشکی را جدی گرفته و نسبت به 

سمپاشی دام های خود اقدام کنند.

ثبت ملی آئین و مراسم “ زرده به در “

صداو سیما-آئین و مراسم “ زرده به در” روستای مسک 
شهرستان درمیان ثبت آثار ناملموس ملی شد. مسئول 
حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری گفت: در روستای مسک شهرستان 
درمیان برای برطرف کردن آفت زرده گندم )زنگ گندم( 
مراسمی را اجرا می کنند که به آن “زرده به در” می 
گویند.برآبادی افزود: برای اجرای این مراسم تعدادی از 
زنان روستا لباس یا شالی زرد پوشیده و با خواندن اشعار 
زرده زرده همراه با نواختن دایره و طبل، شادی کنان 
دور مزرعه گندم آفت زده می چرخند و در ادامه مسیر، 
کشاورز آبیار را داخل جوی و یا استخر آب می اندازند 
و در پایان در مزار روستا به دعا و نیایش می پردازند.
مراسم سنتی “ زرده به در” در خرداد برگزار می شود.

 آگاهی رسانی به جای 
ملتهب کردن فضای جامعه

حسینی- قبل از ظهر دیروز سرهنگ سرفرازی معاون 
اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان، سرهنگ 
محمدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ، سرهنگ 
محمدپور رئیس پلیس فتا  مهمان روزنامه آوای خراسان 
نقش  به  اشاره  با  بودند. سرهنگ سرفرازی  جنوبی 
نیروی انتظامی در حفظ امنیت و مواجهه با آسیب های 
اجتماعی به اولویت های این نهاد در این حوزه پرداخت 
و عنوان کرد: مواد مخدر صنعتی اولویت اصلی است 
که متاسفانه با افزایش به این نوع از مواد مخدر مواجه 
هستیم.وی خرید و فروش مواد مخدر، وضع نابسامان 
خانواده ها، بیکاری و مواد مخدر سنتی را از دیگر اولویت 
ها عنوان کرد و افزود: درباره طالق استان آماری برای 
مقایسه با سایر استان ها نداریم اما در خراسان جنوبی 
این مشکل اجتماعی وضع خوبی ندارد.سرفرازی ضمن 
تشکر از روزنامه آوای خراسان جنوبی برای برگزاری 
جلساتی پیرامون این معضل، ادامه داد: عنوان کردن 
آسیب های اجتماعی با هدف ملتهب کردن فضای 
جامعه نیست بلکه آگاهی رسانی و آموزش به مردم را 
دنبال می کند.سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا هم 
از اعالم آمادگی این بخش برای همکاری با خبرنگاران 
در تمام ساعات شبانه روز خبر داد و اضافه کرد: فضای 
حقیقی استان متاثر از فضای مجازی شده و بسیاری 
از اخبار از این طریق به اطالع عموم می رسد.وی با 
تاکید بر ایجاد نهضت سواد فضای مجازی در استان، 
تصریح کرد: اکنون در بستر فضای مجازی فرزندان 
از والدین جلوتر هستند و این گونه نمی توان آن ها 
را کنترل کرد.به گفته وی افزایش بسیار باالی درصد 
جرائم فضای مجازی نشان دهنده کوچ افراد و کاربران 
 از فضای حقیقی و به تبع آن کوچ مجرمان است. 
به حدی که 67 درصد از جرائم فضای مجازی را جرائم 

مالی اختصاص داده است.

 اعزام اولین گروه حجاج از فرودگاه 
بیرجند به سرزمین وحی 

 

کاری- روز گذشته اولین گروه از زائران خراسان جنوبی    
از فرودگاه بین المللي بیرجند به فرودگاه جده اعزام شدند 
مدیر کل فرودگاه ها در این باره گفت: جمعا 2 هزار و 
344  نفر از  زائران خانه خدا امسال از فرودگاه بیرجند  
اعزام مي شوند.سالمی افزود : این تعداد زائر با 10 پرواز 
به عربستان اعزام خواهند شد و با توجه به اهمیت این 
سفر معنوي تمهیدات خاصي براي رفاه بیشتر زائران 
اندیشیده شده است. هادی سالمی گفت: اولین پرواز 
حج تمتع بدون تاخیر ساعت 6:30 با تعداد  260 مسافر 
بیرجند را به مقصد جده ترک کرد. وی اضافه کرد: همه 
پروازهای فرودگاه بیرجند توسط ناوگان ایرباس 300 

هواپیمایی ایران ایر انجام خواهد شد . 

کاهش ۳۴ درصدی بارندگی

 مهر-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کاهش بیالن 
آبی استان را شدید توصیف کرد و گفت: اکنون میزان 
آب مصرفی استان نسبت به مقدار آب تجدیدپذیر 
ساالنه 1.18 است. امامی با بیان اینکه در سال آبی 
97-96 میانگین بارندگی استان در مقایسه با دوره بلند 
مدت با 34 درصد کاهش روبه رو بوده است، بیان کرد: 
همچنین در پاییز 96 میانگین دمایی استان نسبت به 
میانگین بلند مدت 0.7 درجه سلسیوس افزایش داشته 
است.وی همچنین بحران بیالن آبی را فوق العاده شدید 
توصیف کرد و گفت: در حال حاضر میزان آب مصرفی 
استان نسبت به مقدار آب تجدیدپذیر ساالنه 1.18 بوده 
که این رقم عدم تعادل بیالن آبی را نشان می دهد. 
امامی با اشاره به کاهش آبدهی قنوات استان به 194 
میلیون متر مکعب به دنبال دو دهه خشکسالی، عنوان 
کرد: پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور حداقل 
50 درصد آب شرب استان  با استفاده از سیستم های 

تصفیه آب قابل استفاده باشد.

مردم خراسان جنوبی در حوزه 
منابع طبیعی با مشکل مواجه هستند

مدیر امور اجرایی دفتر نماینده ولی فقیه گفت: مردم  
زیادی  با مشکالت  طبیعی  منابع  حوزه  در  استان 
مواجه هستند و خبرنگاران باید در این حوزه فعالیت 
داشته کنند. خضری روز گذشته در گفت و گو ایرنا 
افزود: امالک مردم که بیش از 100 سال در اختیار 
آنها بوده و با سند عادی معامله شده در مقطعی از 
جانب دولت ملی اعالم شد که برای مردم سرگردانی 
و مشکالت زیادی ایجاد کرده است. وی بیان کرد: 
کارگر  قشر  و  محروم  طبقه  بر  اقتصادی  فشار 
مضاعف است و کارگرانی که در واحدهای صنعتی 
بزرگ مشغول کارند با مشکالتی از جمله تاخیر در 
پرداخت حقوق مواجه هستند. خضری اظهار کرد: 
روزانه مراجعات زیادی از مردم در حوزه های مختلف 
داریم ولی دفتر نماینده ولی فقیه اعتبار و اختیار الزم 

را ندارد و بیشتر ارشاد، راهنمایی و پیگیری است.

*رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بیرجند گفت: چهارمین جشنواره تابستانه نقاشی خانوادگی 
و دست سازه های گلی به همت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی در محل پارک آزادگان برگزار شد.

*اثر تولیدی معاونت فضای مجازی صدا و سیمای 
خراسان جنوبی در کشور برتر شد.

*مسئول صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی گفت: 33 
فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی از 

آغاز امسال در استان صادر شد.
با  باد شدید همراه  از وزش  *کارشناس هواشناسی 
گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا  تا سه روز 

آینده در استان خبرداد. 
*به گفته مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان 

امسال در طرح یاوران، 200 دانش آموز شرکت دارند.
*نمایشگاه شعر تصویر از آثار آقای تقی،هنرمند سیستان 
و بلوچستانی برای اولین بار در بیرجند گشایش یافت.

*سرپرست اداره کل آموزش و پرورش از ورود  398 
معلم جدید در سال تحصیلی  98 - 97 در استان خبرداد.
*مرحله اول مرمت مسجد محله تاریخی باب الحوائج 

شهر خوسف به پایان رسید.
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  پیامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله :
ال تَتَِّكْل إلی َغیِر ا... فیَِكلََک ا... إلَیِه

به کسی غیر از خدا تكیه نكن، که خداوند تو را به همو وا می  گذارد.
)مستدرك الوسائل : 12۷۹0/21۷/11(

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.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

ه روز
تحویـل بـ

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

بـاغ فـروشی
جاده خوسف ، روبروی مجتمع زندان ، چاه رستمی ، 3700 متر زمین

 1/5 ساعت آب ، ساختمان مسکونی و پروار بندی )با مجوز(

 20 میلیون تومان زیر قیمت کارشناسی   09151649426
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روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

لیست مراکز عرضه مستقیم مرغ منجمد تنظیم بازار 
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