
یکشنبه 6 آبان 1397  * 18 صفر  1440 * 28  اکتبر  2018   

 

دوست نداريم مردم تحت 
فشارهاي  معيشتي  باشند 
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آنهايي که مي گويند ما اَ بَرتورم 
داريم دروغ مي گويند
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تجليل بزرگان ، قدمی در 
صيانت  از فرهنگ جامعه 

مردم استان خراسان جنوبی از گذشته تا 
کنون ثابت کرده اند که ارادت ویژه ای 
به خاندان اهل بیت )ع( داشته و دارند.

این عالقه و عشق را می توان از شور 
و حال مردم در عزاداری ها ، کمک به 
بازسازی عتبات عالیات ، حضور ویژه در 
پیاده روی اربعین و ... مشاهده کرد. این 
حب و عالقه نسبت به خاندان عصمت و 
طهارت، باعث شده مردم ارادت و احترام 
نیز  خاندان  این  برای خادمان  خاصی 
قائل شوند. برگزاری همایش پیرغالمان 
حسینی هم به نوعی صحه گذاشتن به 

همین احترام ،  ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4200

5همايش خانوادگی اتومبيلرانی در خوسف3حال  و هوای موکب  حضرت ابوالفضل )ع(بيرجند در کاظمين 5از معابر کم عرض شهر تا ايجاد گره های ترافيکی

    صفحه3

انتصابات 
لحظه آخری 

عليرغم قانون 
بازنشستگی !

با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قریب به نیمی از 
مدیران کشور باید کرسی خود را واگذار کنند، در همین زمان در 
اقدامی عجیب  در خراسان جنوبی یک ماه مانده به اجرای این 

ضرب االجل مدیران مشمول ...  ) مشروح در صفحه 5 ( 

درخشش 
ورزشکاران

پرس سينه استان
در مسابقات کشوری

 روز گذشته مراسم استقبال از قهرمانان مسابقات 
کشوری پرس سینه با حضور سرپرست، مدیر کل 
ورزش و جوانان و رئیس هیأت بدنسازی و پرورش 
اندام استان برگزار شد.علی کهنسال، رئیس هیأت 
بدنسازی و پرورش اندام استان بیان کرد: این دوره 
از مسابقات با حضور 10 نفر از ورزشکاران استان 
در رشته پرس سینه در...  )مشروح در صفحه 2( 
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کنسلی پروازهای بیرجند
8 برابر فرودگاه مشهد

در گفتگوی آوا با کاشانی ، فعال حوزه گردشگری خراسان جنوبی عنوان شد : 

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

مرحومـه سکينـه ثميـن
 جلسه یادبودی امروز يکشنبه ۹۷/۸/۶ از ساعت ۱۴/۳۰ 
الی ۱۵/۳۰ در محل حسينيه آيت ا... آيتی برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: نورس مفرد، ثمين

جنـاب آقـای مهنـدس قالسـی
رئيس محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری ببرجند
برگزاری همایش تجلیل از پیر غالمان حسینی سنت حسنه ای 
 است که ترویج  آن توسط آن سازمان برای نسل  آینده ستودنی است

خداوند برتوفیقات شما بیفزاید و اجرتان دهد.
پير غالم حضرت ابا عبدا... الحسين)عليه السالم(

آگهی نتيجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های برق رسانی 
استان خراسان جنوبی

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۱۷ مجمع عمومی 
موسس و جلسه مورخ ۹۷/۷/۲۸ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره انجمن که از تاریخ ۹۷/۷/۱۷ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب 

شده اند،  به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای هاشم رزاقی  رئیس هیئت مدیره

۲- آقای علی کریمدادی نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره
۳- آقای آرش حسین زاده خزانه دار هیئت مدیره

۴- آقای نعمت سلیمانی عضو علی البدل هیئت مدیره
۵- آقای محمود نخعی عضو علی البدل هیئت مدیره

6- آقای علی درویش بازرس اصلی انجمن 
۷- آقای احمدرضا ابراهیمی بجد  بازرس علی البدل انجمن

انجمن مذکور به شماره ۱۴۳-۳/۲-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت 
رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

به دو نفر دارای مدرک پایه سه نظام مهندسی عمران نيازمندیم.
عربی: ۰۹۱۵۸۶۱۲۴۰۰    جعفری: ۰۹۱۵۵۶۴۲۹۶۰

جناب آقای محمدرضا زرگری 
معاون محترم مدیریت شعب بانک ملت خراسان جنوبی

جناب آقای سعيد ناصری  رئيس محترم حوزه یک شعب بانک ملت خراسان جنوبی
 انتصاب شایسته شما بزرگواران را که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستارم.

محمـد خراشـادی

جنـاب آقـای عليرضـا قاسمـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست بانک کشاورزی شعبه مرکزی
که نشان از لیاقت، تجربه،  تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
همچنین از زحمات جناب آقای مهندس ابوذری

 تشکر نموده و برایشان آرزوی توفیق داریم.
مرغداری فربد- فردباف

جنـاب سرهنگ عليرضـا عباسی
 رئيس محترم پليس راهور استان خراسان جنوبی

جنـاب سرهنگ محمد قاسمی
جانشين محترم پليس راهور استان خراسان جنوبی

جنـاب سرهنگ محمدرضا خسروی
رئيس  پليس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بيرجند

انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از شایستگی، تجربه و لیاقت شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده

 آرزوی توفیق روزافزون و موفقیت در امور محوله برای شما را داریم.
هيئت مدیره اتحادیه صنف لودر، کمپرسی و کوره داران بيرجند

جنـاب آقـای مهنـدس  مـودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست معاونت مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
  که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه می باشد 

تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
 ضمنا از خدمات و زحمات صادقانه چندین ساله

 آقـای مهنـدس رجبـی  در حوزه معاونت مهندسی ساخت راه های استان
 تقدیر و تشکر نموده، از خداوند بزرگ سالمتی و موفقیت ، بهروزی و سربلندی برای ایشان خواستاریم.

 شرکت مسيریاب بيرجند

فراخوان مزایده اجاره - مرحله دوم
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد: فضای کافی شاپ واقع 
در هتل جهانگردی بیرجند را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
محترم حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی مهلت دارند، پیشنهادات خود را 

ارسال و جهت دریافت اطالعات و اسناد مزایده با شماره ۰۵6۳۲۲۱۸۰6۱ 
تماس حاصل نمایند.

چلوکباب کوبيـده مخصـوص
چلومرغ سرخ شده مخصـوص
چلو جوجه سرخ شده مخصوص
چلـو رولـت گوشت مخصوص
تـه چيـن مـرغ مخصــوص
بیرجند، ابتدای بیست متری اول مدرس )ضلع غربی( چلــو ژيگـــو مخصــوص

تلفن: 32225780 - 09155611787 - 09370110760

مـــرغ بريــان کامــل
کشک و بادمجان بيرجندی

استانداری  خراسان جنوبی
مدیریت حج  و زیارت خراسان جنوبی

همت واالیتان در راه اندازی دفتر موقت کنسولگری عراق در مرکز 
استان را که گامی ارزنده در سهولت دریافت روادید برای مشتاقان 

اربعین سید و ساالر شهیدان بود، ارج نهاده و از تالش های شبانه روزی 
شرکت مرکزی زیارتی استان و کارگزاران حج و زیارت که نهایت سعی 

و تالش خود را در کوتاه ترین زمان در صدور روادید برای خدمت 
به زائران نمودند، تشکر و قدردانی می نماییم. امیدواریم ایـن حرکت 

در سال های آتی نیز تـداوم یابـد.
رجاء واثق داریم دعای خیر همه 
زوار اربعین پشتوانه این کار نیک 

شما خو اهد بود.
اجرشما با 

حضرت اباعبدا...الحسين )ع( باد

از طرف جمع کثيری از زائران دفاتر
 و شرکت های زیارتی استان
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معیشت مردم دغدغه من است  

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در کنار افزایش رشد اقتصادی، وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد و افزایش 
رفاه اجتماعی با اجرای اهم سیاست ها و اقدامات ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان در جهت عدالت اجتماعی و رفاه 
اقتصادی گام برداشت و بتوانیم شاهد کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد باشیم.

انتقال آب خزر به کویر 
ممکن نیست

معاون رئیس جمهور گفت: طرح انتقال آب دریای خزر 
به کویر، بدون انجام مطالعات، تحقیقات دقیق و بررسی 
های کارشناسی امکان پذیر نیست. نوبخت اظهار کرد: 
دولت همواره خود را مقید به انجام کارهای کارشناسی، 
علمی و تحقیقاتی می داند. در طرح هایی از این دست؛ 
همیشه قبل از مطرح شدن نتایج کارشناسی و علمی، 
جنبه های احساسی، منطقه ای و مالحظات اجتماعی 
آن عنوان شده و این در حالیست که در برخی از 
موارد هم نسبت به واقعیت ها چشم پوشی می شود.

رنگ ۶۰ درصد گران شد

تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  نویس،  چپ  شهال 
تولیدکنندگان رنگ با ارسال نامه ای به واحدهای تولیدی 
از موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان با افزایش 60 درصدی قیمت رنگ، خبر داد.

تشویق کم مصرف ها و تنبیه
 پرمصرف های برق، منتظر ابالغ

مدیر عامل توانیر گفت: برای تشویق مشترکانی که 
مصرف برق شان را مدیریت می کنند، قصد داریم 
هزینه  و  کنیم  تشویق  را  مصرف  کم  مشترکان 
بیشتری از مشترکانی که نمی توانند مصرف شان را 
کنترل کنند، بگیریم اما هنوز مصوبه ای برای اجرای 
این طرح ابالغ نشده است. متولی زاده با اشاره به 
اینکه گرمای تابستان امسال نسبت به سال های 
گذشته بیشتر بوده، افزود: این موضوع موجب شده 
مصرف برق وسایل سرمایشی افزایش پیدا کند و 
قبوضی که دریافت کردند، بهای بیشتری دارد چون 
پلکانی محاسبه می شود و  به صورت  برق  بهای 
قیمت برق به صورت پلکانی قبل افزایش می یابد.

مسکن ارزان می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که پیش 
بینی ها بر کاهش قیمت مسکن داللت دارد به مردم 
توصیه کرد: برای خرید مسکن عجله نکنند. کیانپور 
اظهار کرد: بازار مسکن در آینده ای نزدیک آرامش و 
ثبات را تجربه می کند که این مسئله نشأت گرفته از 
کاهش تالطمات بازار ارز در کشور است. وی با بیان 
این که میزان کاهش یا افزایش ارز تأثیر مستقیمی در 
نرخ نهایی مسکن دارد، افزود: در این بین کسب و کار 
دالالن و واسطه در این بازار به زودی از بین خواهد 
رفت، در شرایط کنونی دالالن تمام تمرکز خود را 
بر تعیین نرخ های کاذب برای مساکن گذاشته اند.

ممنوعیت صادرات مرغ لغو شد

و  محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن 
تجارت در نامه ای به گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
خواستار رفع ممنوعیت صادرات مرغ و احشای آن شد.

سرمقاله

    تجليل بزرگان، قدمی 
در صيانت از فرهنگ جامعه  

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... این حب و عالقه نسبت به 

خاندان عصمت و طهارت، باعث شده مردم ارادت 
و احترام خاصی برای خادمان این خاندان نیز قائل 
هم  حسینی  پیرغالمان  همایش  برگزاری  شوند. 
به نوعی صحه گذاشتن به همین احترام ویژه به 
همایش  است.  درگاه  این  خادمان  و  پیشکسوتان 
خود  دور  به سومین  حالی  در  پیرغالمان حسینی 
که  خالدی  مرحوم  بیت،  اهل  پیرغالم  که  رسید 
به نوعی از ابتدا بنیانگذار این مراسم بوده، امسال 
حضور نداشت که جای خالی ایشان در جمع بزرگ 
شد.  می  احساس  خوبی  به  بیت)ع(  اهل  خادمان 
خوشبختانه اما با همت شهرداری و همچنین هیات 
استان، این برنامه فرهنگی و مذهبی ادامه یافت و 
امسال نیز برگزار شد. مطمئنا پیرغالمان حسینی نیاز 
فعالیت شان  پاداش  و  ندارند  به تشکر و قدردانی 
در این راه را از خداوند متعال خواهند گرفت. این 
بزرگ مردان، پیرغالمی را »نشان« نمی دانند بلکه 
»مرام« می خوانند و سال های سال در کسوت خادم، 
و عزاداران ائمه اطهار خدمت کرده اند. اما نکته ای 
که در این میان حائز اهمیت است، ترویج فرهنگ 
از پیشکسوتان و همچنین گسترش این  قدردانی 
و  جوانان  خصوصا  مردم  آحاد  بین  آیین  و  سنت 
نوجوانان است. بی شک الگو قرار دادن بزرگان، می 
تواند چراغ راه در دنیای امروزی همه ما باشد. تکریم 
بزرگان وظیفه تک تک افراد جامعه است چرا که 
نقش این افراد در رسیدن به رشد همه جانبه یک 
جامعه مهم و بسزاست در نتیجه پاسداشت زحمات و 
ارج نهادن به این قشر واجب است. ابتکار شهرداری 
قولی  به  و  معتمدان  و  پیشکسوتان  تکریم  در 
پیرغالمان حسینی، مطمئنا باعث ترویج این سنت 
خواهد شد و امید می رود اینگونه حرکات توسط 
فعاالن   از  تقدیر  و  تجلیل  برای  و  ها  ارگان  سایر 
عرصه های مختلف و الگو سازی برای نسل جوان، 
ادامه یابد. واقعیت این است که تاکنون در کشور ما 
اغلب پس از فوت یک فرهیخته یا عالم، مقام و 
موفقیت هایش بیان و تجلیل می شود. اما کمتر 
در زمان حیات بزرگان، کسی به یاد تکریم آنان می 
افتد. خوشبختانه راهی که برخی ارگان ها و سازمان 
ها در استان همچون حرکت یاد شده و یا تجلیل 
هایی که تاکنون از نخبه های علمی و فرهنگی 
استان شده است، در پیش گرفته اند مطمئنا سرانجام 
و نتیجه روشنی خواهد داشت. مسلما گرامیداشت 
و نکوداشت انسان های شایسته ای است که سهم 
جامعه  هدایت  و  معنوی  رشد  در  غیرقابل انکاری 
هدایت  برای  راهبردی  کار،  این  مطمئنا  داشته اند 
هرچند  قدمی  بزرگان  از  تجلیل  و  است  جوانان 
کوچک در صیانت از فرهنگ جامعه به شمار می رود.

جدیدترین نرخ سکه و طال

جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام   سکه  آزاد  بازار  در 
سکه  قطعه  هر  و  تومان  هزار   340 و  میلیون   4
 150 و  میلیون   4 قدیم  طرح  آزادی  تمام  بهار 
هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه 
نیم سکه بهار آزادی دو میلیون و 130 هزار تومان، 
هر  و  تومان  هزار   140 و  میلیون  یک  ربع سکه 
سکه گرمی 660 هزار تومان فروخته می شود. هر 
گرم طالی 18عیار 407 هزار تومان ارزش گذاری 
شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای 
می شود. معامله  دالر   1234 قیمت  با  جهانی 

تازه ترین قیمت 
خودروهای داخلی در بازار

گزارش بازار خودرو حکایت از افزایش یک میلیون 
بازار  در  دارد.  داخلی  خودروهای  از  تعدادی  تومانی 
معامالت خرید و فروش خودرو پژو پارس با قیمت 
66 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 69 میلیون 
تومان و سمند ال ایکس با قیمت52 میلیون و 800 
هزار تومان فروخته می شود. پژو 207 اتوماتیک با 
قیمت 106 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 
یک میلیون تومانی با قیمت 58 میلیون و 500 هزار 
و  میلیون   50 قیمت  با    GLX  405 پژو  تومان، 
800 هزار تومان و پژو 206 صندوق دار با قیمت 69 
میلیون و 200 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.

درخشش ورزشکاران پرس سینه خراسان جنوبی در مسابقات کشوری
افتخاری دیگر برای ورزش استان

از  استقبال  مراسم  گذشته  روز   - رضایی  جواد 
حضور  با  سینه  پرس  کشوری  مسابقات  قهرمانان 
سرپرست، مدیر کل ورزش و جوانان و رئیس هیأت 

بدنسازی و پرورش اندام استان برگزار شد.
علی کهنسال، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام 
استان بیان کرد: این دوره از مسابقات با حضور 10 
در  سینه  پرس  رشته  در  استان  ورزشکاران  از  نفر 
استان مرکزی، شهرستان اراک برگزار شد که 4 نفر 
از ورزشکاران استان؛ آقایان لطفی نیا از شهرستان 
در  اول، خزیمه  مقام  کیلوگرم  وزن 60  در  طبس 
رتبه  پیشکسوتان  سنی  رده  کیلوگرم   100 وزن 
کیلوگرم   140 مثبت  در  خسروی  مصطفی  اول، 
بزرگساالن نایب قهرمان و علیرضا محمودآبادی در 
مثبت 140 کیلوگرم نوجوان دوم کشوری را کسب 
کرده اند. کهنسال با اشاره به اینکه این مسابقات با 
شرکت بیش از 430 ورزشکار برگزار شده، ادامه داد: 
با توجه به تعداد شرکت کنندگان و همچنین با وجود 
اینکه تیم کاملی نداشته ایم، انتظار این تعداد مدال از 
این مسابقات نمی رفت ولی در عین حال ورزشکاران 

استان خوش درخشیدند.
 9 کمیته زیر مجموعه هیأت بدنسازی و پرورش 

اندام استان است
وی بر لزوم حمایت از هیأت بدنسازی  و پرورش اندام 
استان توسط مسئوالن تاکید کرد و افزود: چنانچه 
از ورزشکاران این هیأت حمایت صورت گیرد تعداد 
یافت،  افزایش خواهد  آینده  مسابقات  در  ها  مدال 

چرا که این هیأت 9 کمیته زیر مجموعه دارد و در 
رشته های مچ اندازی آقایان و بانوان، پرس سینه، 
پاورلیفتینگ، لیفت قدرتی، تک پرس در رده های 
سنی نوجوانان، جوانان بزرگساالن تیم اعزام می شود 
و حمایت مسئوالن باعث خواهد شد موفقیت های 
بیشتری در زمینه داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
با  که  است  ای  دوره  اولین  مسابقات  از  دوره  این  
هزینه هیأت، تیم به مسابقات اعزام شده، اظهار کرد: 
باالیی  گستردگی  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیأت 
دارد ولی از بودجه بسیار کمی برخوردار است و در 
 بیشتر مسابقات ورزشکاران با هزینه شخصی شرکت

می کنند که اگر بخش خصوصی در این زمینه ورود 
پیدا کند بسیار موثر خواهد بود و شاهد درخشش 
بیش از پیش ورزشکاران استان خواهیم بود. کهنسال 
با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات، ورزشکاران 
توانسته اند در رده سنگین وزن مقام کسب کنند که 
کار بسیار مشکلی است، بیان کرد: از مسئوالنی که 
هیأت بدنسازی و پرورش اندام را در راستای اعزام این 
به مسابقات یاری کردند، تشکر می کنیم و امیدواریم 
شرمنده  تا  باشد  داشته  تداوم  ها  حمایت  این  که 
ورزشکاران نشویم و جایگاه ورزش  استان در کشور  

ارتقا پیدا کند. 
مصطفی محمودآبادی مقام دوم پرس سینه کشور 
بیان کرد: نزدیک به 3 سال است که شاگرد آقای 
مدیون  را  هایم  موفقیت  تمام  و  هستم  کهنسال 
زحمات ایشان می باشم. محمودآبادی با بیان اینکه 

در  وی  شرکت  دوره  اولین  مسابقات  از  دوره  این 
مسابقات کشوری بوده است،گفت: بیش تر هزینه 
های اعزام به مسابقات توسط ورزشکاران پرداخت 
می شود که  امیدواریم این رشته از طرف مسئوالن 

بیش تر دیده شود و به آن بها داده شود. 
رده  سینه  پرس  دوم  مقام  خسروی  مرتضی 
بزرگساالن مثبت 140 کیلوگرم بیان کرد: دو سال به 
دلیل شرایط شغلی و بیماری نتوانستم در مسابقات 
کشوری شرکت کنم. وی ادامه داد: برای اولین بار 
در مسابقات کشوری سال 88 در رشته پاورلیفتینگ 
جوانان  سنی  رده  در  توانستم  که  کردم  شرکت 
عضویت تیم ملی را کسب کنم، در سال 89 همچنین 
قهرمانی کشور و در سال 94 هم در رده بزرگساالن 
مقام سوم کشوری پاورلیفتینگ را کسب کرده ام. وی 
 با بیان اینکه 12 سال است که به صورت حرفه ای

در این زمینه فعالیت دارد، اظهار کرد: در طول 6 
بسیار  پیشرفت  هیأت  کهنسال  آقای  ریاست  ماه 
خوبی داشته که امیداوریم ادامه داشته باشد. مرتضی 
خسروی ادامه داد: در این حوزه استعداد بسیاری در 
استان وجود دارند که اگر مورد توجه مسئوالن قرار 

گیرند، پیشرفت خواهند کرد. 
رده  در  که  ساله   48 ورزشکار  خزیمه،  محتشم 
پیشکسوتان مقام اول کشور را کسب کرده، بیان کرد: 
بیش از 30 سال است که در این حوزه فعالیت دارم 
و در این دوره توانستم در وزن 100 کیلوگرم مستر 

یک مدال طالی کشوری را کسب کنم.

عکس: رضایی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 ۰9159۶39۰۶5- علـی آبادی 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی تغییرات شرکت معیار فن آوران قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 64221 و شناسه ملی 14005259929 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/14 و نامه شماره 5013/3/14/3/97 مورخ 97/4/9 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: )موضوع 
شرکت »نشر دیجیتال« می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری 
و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق 
حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض 
دسترس عمـوم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای 
مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. طراحی سایت ، طراحی و تولید نرم افزار ، برنامه نویسی موبایل ، قبول پروژه های نرم افزاری 
، سخت افزاری ، شبکه، خدمات مرتبط با آموزش در بستر آنالین پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 2 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر91 ماده و 25 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )2۶9159(

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بيرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل پالک 15735 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای علیرضا بذرگر در روز یکشنبه مورخ 1397/8/27 ساعت 10 صبح در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 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 15 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 20 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: 139۷/۰۸/۶            علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجند

شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان قاینات به شماره ثبت 34 و شناسه ملی 10360002590 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ 1397/05/4 و مجوز شماره 4802/342/3/11/205 مورخ 1397/05/11 اداره تعاون روستایی شهرستان قاین 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از قرائت گزارش بازرس و هیئت مدیره ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 96 به تصویب 
رسید. 2 - شرکت تعاونی روستایی اسفدن به شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10861904950 با نمایندگی آقای حسین ذالبیکی با کد 
ملی 0889802531 و شرکت تعاونی روستایی سده به شماره ثبت 31 و شناسه ملی 10360002396 با نمایندگی آقای محمد حسین 
زاده با کد ملی 0652688470 و شرکت تعاونی روستایی امید دهستان کرغند به شماره ثبت 92 و شناسه ملی 10861157843 
با نمایندگی آقای محمدرضا درویش با کد ملی 0889607621و شرکت تعاونی روستایی آبیز به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 
10861072915 با نمایندگی آقای غالمرضا شکوهی زاده با کد ملی 6529896694 و شرکت تعاونی روستایی گلستان به شماره ثبت 
18 و شناسه ملی 10360001469 با نمایندگی آقای محمدرضا زراعتکار با کد ملی 0889360197 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره و شرکت تعاونی روستایی رسالت به شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10360000020 با نمایندگی آقای عباس قربانپور با کد ملی 
0889323747 و شرکت تعاونی روستایی قهستان به شماره ثبت 35 و شناسه ملی 10360002630 با نمایندگی آقای اسحاق نادری 
با کد ملی 0889351619 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - شرکت تعاونی روستایی 
اتحاد به شماره ثبت 37 و شناسه ملی 10861904279 با نمایندگی آقای محمدرضا زراعتکار فرد با کد ملی 0889595216 به سمت 
بازرس اصلی و شرکت تعاونی روستایی دشت بیاض به شماره ثبت 2 و شناسه ملی 10861067442 با نمایندگی آقای سیدمحمود 

بسکابادی با کد ملی 0888349424 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )2۷۶424(

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538
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ختم قرآن برای شهدای استان

صداوسیما- زائران حسینی در مسیر پیاده روی اربعین ۵ قرآن برای شهدا ختم کردند. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد  استان گفت: زائران حسینی که در موکب مهدی موعود )عج( مستقر در کاظمین، 
حضور یافتند پنج قرآن برای ۲ هزار شهید این استان و شهدای مدافع حرم ختم کردند. حجت االسالم سبزه کار با بیان اینکه طرح ختم قرآن در ۶ دقیقه به همت واحد فرهنگی این موکب از اولین روز برپایی موکب 
اجرا شده است، افزود: در این مدت با توزیع صفحات قرآن کریم بین زائران منتظر در صفوف نماز، نانوایی، پیرایشگاه و توزیع غذا، پنج ختم قرآن به نیابت شهدای خراسان جنوبی و شهدای مدافع حرم انجام شده است.

با سالم در مورخ جمعه ۴ آبان ساعت ١۵مأمورین 
شهرداری شاهد کار بنایی بودند که طرف دو ساعته 
دیوار حیاط خود را کشید و یک درب حیاط هم به در 
زمین زدند انگار نه انگار که انجا ساخت وساز میشود 
چقدر از صاحب ملک حق سکوت گرفتید تا ما هم 
بدهیم مهر شهر ابوذر غفاری ١۲زمین پهلوی دوطبقه
937....١۴۲
سالم اتوبوس های شرکت واحد خیابان توحید خیلی 
دیر می آیند باتوجه به اینکه در این خیابان دو مدرسه 
نواب صفوی ونمونه تقوی وجود دارد خواهش می 

کنم رسیدگی فرمایید.
9١۵....۶۵۶

لطفا پیگیر بشین اداره آب و فاضالب گفته به خاطر 
تورم پروژه های فاضالب متوقف شده ولی چرا برای 
مهرشهر شروع نمی کنند در حالی که خیابان صدف 

در غفاری را دارند انجام می دهند.
9١۵....١38
را  ما  به مسئوالن شهرداری سالم  آوا جان  سالم 
برسانید و بگویید که ما جوونا کجا باید بریم برای پیاده 
روی و تفریح واقعا ؟! پارک های شهر که آنقدر تاریک 
هستند که آدم اصال دلش می گیرد  )بخصوص پارک 
توحید و آزادگان که با توجه به شلوغی پارک باید از 
روشنایی مناسبی برخوردار باشد( متاسفم واقعا از اینکه 
ما بیرجندی ها در مصرف برق معابرمون آنقدر صرفه 
جویی می کنیم تا کالن شهرها آنقدر پارک ها و 
خیابان هایشان روشن باشد که وقتی در خیابانهایشان 

قدم میزنی شب و روز رو از هم تشخیص ندهی
9١۵....3١3
بنده هم در شرکت مخابرات شهرستان قاین  مشغول 
به کارم از اول امسال کلیه نیروها رو به صورت حجمی 
به پیمانکار محلی واگذار کردند که نارضایتی در بین 
همکاران از این قضیه بیشتر شد ودر چند ماه اول با 
پشتیبانی مخابرات استان شرکت در پرداخت حداقل 
حقوق که به ما میدهند به موقع پرداخت می شد ولی 
این ماه هنوز از حقوق خبری نیست و پیمانکار عنوان 
می کند که من پول ندارم و حقوق شما رو پرداخت 
نمی کنم تا اداره به من پول ندهد ضمنا موارد مطرح 
شده در مقاله کامال صحیح می باشد و همکاران از این 

موضوع هم بشدت ناراحت می باشند
یک شهروند
سالم . استاندار محترم و امام جمعه محترم شهرستان 
استان  مخابرات  در  اعتراض  اینهمه  شاهد  بیرجند، 
هستید. چرا برای ساماندهی بهتر مدیریتی کاری صورت 
نمی پذیرد؟  در یک یا دو ماه اخیر صحبت از برداشتن 
مدیر منطقه مخابرات بوده که آن هم متأسفانه میسر 
نگردیده است.  این چه وضعی است که در مخابرات 

استان حاکم است و هیچکس جوابگو نیست .
990-377
سالم. 7سال است که واحد های مجتمع ستاره کویر 
واقع درانتهای پاسداران راتحویل داده اند ولی متاسفانه 
هنوزپیاده روهارو آسفالت نکرده اند... فضای سبزم که 

شده آشغالی. لطفامسئوالن رسیدگی کنند.
9١۵....78۵
بسیار عالی . من از طرف همه همکاران مخابرات از 
شما کمال تشکر رو دارم باور کنید خیلی بی عدالت 

وظلم در مخابرات خراسان جنوبی بیداد می کند
یک شهروند
انتهای اردیبهشت ده چند خانوار گازندارند... خواهشمندیم 
نسبت به گازکشی اقدام کنید هوا دارد سرد می شود ... 

دیگر خود دانید و  وجدانتان
9١۵....۲۵9

بنده از نیروهای اخراج شده ١١8 سال 9۶ هستم که 
متاسفانه بدون دلیل در سن 3۴ سالگی با داشتن دو 
فرزند بیکار شدم وهمچنان بیکارم به خاطر سن تمام 
فرصت های استخدامی رو از دست دادم از بیست 
سالگی وارد مخابرات شدم بعد چهارده سال اخراج 
مرگ  از  پس  دارو  نوش  شما  امروز  گزارش  شدم 
که  شد  می  چام  باید  زمانی  گزارش  سهراب.این 
مدیرمخابرات تو جلسه در جواب چرایی اخراج ما گفت 
نیروهای قرار دادی از دید  من ... هستند دقیقا کالم 
اقای ... و با اعتراض من وچند نفر دیگه همون لحظه 
مارا اخراج کرد این گزارش اگر نتیجه ای هم داشته 
باشه برا نیروهای که به بدترین شکل اخراج بیکار 

شدند چه نتیجه ای خواهد داشت؟
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پروازی  مسیر  در  پروازها  تاخیر  و  لغو  قصه  کاری-  نسرین 
خراسان جنوبی پایانی ندارد اما آن چه در روزهای گوناگون سال 
در کتاب پروازهای فرودگاهی این استان نوشته می شود، سخن 
ها و اظهار نظرهای مختلف متولیان امر است که  بر نارضایتی 
مردم و مسئوالن دامن می زند. تکرار تاخیر و لغو پرواز دیگر پای 
ثابت و عادی پروازها در خراسان جنوبی شده است تا آن جا که 
 اگر هفته ای این مشکل پیش نیاید تعجب برانگیز خواهد بود!  
با وجود پیگیری های متعدد مسئوالن، متاسفانه مشکالت ناشی 
از کمبود ناوگان کشور بیشتر متوجه این استان است و گویا 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و شرکت های هواپیمایی 

دیواری کوتاه تر از خراسان جنوبی نمی بینند.
چندی قبل هادی سالمی مدیرکل فرودگاه های استان در 
گفتگو با خبرنگار آوا مواردی از دالیل این مشکل را بیان کرد.

مدیرعامل شرکت آسیا پرواز گوشه ای از این معضل را بیان 
می کند که امیدواریم با پیگیری های همه دست اندرکاران 
این مشکل حل شود، چرا که وجود پروازهای منظم و متعدد در 
فرودگاه بیرجند، یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه استان 

به شمار می رود. 

در مهر امسال بیش از 20 پرواز
 فرودگاه بیرجند کنسل شد!

احمد کاشانی، مدیرعامل آژانس هواپیمایی و شرکت آسیا پرواز با 
اشاره به اینکه  مهر امسال بیش از ۲0 پرواز شرکت های ایران ایر 
و ماهان ایر به فرودگاه بیرجند کنسل شده، می افزاید: گردشگری 
در خراسان جنوبی صنعتی نوپاست و کنسلی پروازهای بیرجند 

ضربه سنگینی به رشد این صنعت وارد می کند. 
وی یادآور می شود: به دلیل کویری بودن و وضع خاص آب 
و هوایی در خراسان جنوبی فقط  ۵ ماه از سال )مهر، آبان، آذر، 
فروردین و اردیبهشت( امکان تورگردانی حرفه ای وجود دارد که 
متاسفانه در فروردین و مهر سال جاری با کنسلی متعدد پروازها 
روبرو شدیم که موجب لغو برگزاری تعداد بسیاری از تورهای 

گردشگری ورودی به استان شد! 
وی می افزاید: حدود 30 اقامتگاه بومگردی در استان و چندین 
هتل در بیرجند، فردوس، طبس و دیگر شهرهای استان داریم که 
کنسلی پروازها موجب کاهش چشمگیر ضریب اشغال آنها شده و 
به مشکالت اقتصادی آن ها دامن زده است. وی با اشاره به اینکه 

به گفته برخی از مسئوالن استان انجام پروازهای حج تمتع باعث 
این کنسلی های پرشمار بوده است اما بعد از اتمام پرواز های حج  
باز هم شاهد ادامه روند این کنسلی ها بودیم، می افزاید: بعد از 
اتمام پروازهای حج با حضور نماینده بیرجند، استاندار و مدیر عامل 
ایران ایر نشستی در تهران برگزار شد اما نتیجه این جلسه منجر 
به حذف 3 پرواز هفتگی تهران و حذف ۲ پرواز هفتگی مشهد از 
برنامه زمستانه فرودگاه بیرجند شد! وی خاطر نشان می کند: از 
ششم آبان سال جاری پرواز روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه 
بیرجند به تهران و بالعکس و پرواز روزهای شنبه و دوشنبه مسیر 

بیرجند به مشهد و بالعکس حذف شده است.

 نیاز به تعامل بخش خصوصی و دولتی 
در استان کامال محسوس است

وی با اشاره به اینکه فشار سیاسی استانداری به شرکت های 
 هواپیمایی تنها راه حل این مشکالت نیست، ادامه می دهد:

از  متشکل  کارگروهی  باید  مشکالت  این  پیگیری  برای 
متخصصان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی در استان 
تشکیل شود و در فضایی کامال تخصصی  چاره اندیشی شود.  
وی می افزاید: اگر ادعای کمک به توسعه استان را داریم چرا 

با کمک همدیگر مشکل را حل نمی کنیم.
کاشانی با بیان اینکه قبول داریم ناوگان شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران )هما( و دیگر شرکت های هواپیمایی 
 به علت تحریم های ظالمانه دچار مشکل است، ادامه می دهد:

این بدان معنا نیست که حل مشکل لغو پروازهای فرودگاه 
بیرجند، امکان پذیر نیست.!! وی با بیان اینکه توسعه استان 
بیرجند و طبس  فرودگاه های  پروازهای  توسعه  به  وابسته 
با پایتخت و تردد آسان  ارتباط موثر  است، تاکید می کند: 
استان  این  به  ارشد دولتی  آمدن مدیران  و  سرمایه گذاران 

موجب اشتغالزایی و منشا خیر و برکت برای مردم است.

18 کنسلی پرواز از بین 51 پرواز در مهر امسال
مدیر عامل آسیا پرواز با بیان اینکه مجموع تعداد پروازهای 
تهران - بیرجند و بالعکس در مهر ماه ۵١ پرواز بوده و ١8 
می  ادامه  پرواز(  کنسلی  درصد   3۵( شده  کنسل  آن  پرواز 
فرودگاه  مثال  جنوبی  خراسان  مجاور  های  استان  در  دهد: 
کرمان،تعداد پروازهای کرمان - تهران در مهر، ١۴3 پرواز بود 

که فقط ۵ پرواز ایران ایر کنسلی داشته )فقط 3 درصد کنسلی 
پرواز ( و در فرودگاه مشهد در مهر سال جاری، مشهد - تهران 
9١١ پرواز داشته که ۴0 پرواز ایران ایر آن کنسل شده است. 
)تنها ۴ درصد کنسلی پرواز ( وی خاطر نشان می کند: بیان 

ایران دچار  ایر در تمام فرودگاه های  ایران  این مطلب که 
کنسلی پرواز شده است و فرودگاه بیرجند هم مشابه دیگر 
فرودگاه های کشور است، مقایسه درستی نیست، زیرا نسبت 
تعداد تمام پروازها به تعداد پروازهای کنسل شده، بیانگر میزان 

آسیب رسانی لغو پروازهاست.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تعداد فراوان پروازها در فرودگاه 
هایی چون کرمان، زاهدان، مشهد، اصفهان علیرغم مشکالت 
ناوگان شرکت هایی چون ایران ایر و لغو تعدادی پرواز، مردم 

کند:  می  تاکید  دارند،  را  جایگزین  پروازهای  انتخاب   قدرت 
در صورتی که در فرودگاه بیرجند غیر از تعداد محدودی پرواز 
که شرکت های ایران ایر و ماهان ایر انجام می دهند، مسافر  
هیچ پرواز دیگری را نمی تواند جایگزین پرواز لغو شده قرار دهد!    

راه حل نیازمند تعامل دو طرفه 
استانداری و شرکت هواپیمایی است

به گفته وی، با برقراری تعامل اقتصادی از سوی استانداری با 
شرکت های هواپیمایی می توان این مشکالت را در فضایی کامال 

اقتصادی و تخصصی حل و فصل کرد.
وی ادامه می دهد: استان یک بار طعم خوش ایجاد این تعامل 
را در برقراری پروازهای ماهان چشیده است و این راه می تواند 
کوتاه ترین و موثرترین مسیر حل مشکالت موجود باشد. ایران ایر، 
تنها شرکت هواپیمایی است که در فرودگاه بیرجند مجهز به تیم 
کارآزموده هندلینگ پرواز ، تجهیزات مربوط به آن و مهندس پرواز 
است ، پس برای برقراری این تعامل باید از ایران ایر شروع کنیم. 

چرا از مدیر ایران ایر برای بررسی
 ظرفیت های استان دعوت نمی کنید؟

مدیر آسیا پرواز خاطر نشان می کند: این سوال اساسی است، 
چرا هیچگاه از مدیرعامل ایران ایر دعوت نکرده ایم که به 
استان بیاید و از نزدیک ظرفیت های گردشگری، دانشگاهی، 
تجاری و صنعتی ما را بررسی کند، با مردم نجیب استان رو 
در رو شود و مشکالت لغو و کمبود پروازها را چهره به چهره از 
مردم بشنود؟ استانداری و نمایندگان استان چرا مقدمات این سفر 
را فراهم نمی کنند؟ وی با اشاره به اینکه تا زمانی که خراسان 
جنوبی و بیرجند فقط نامی روی کاغذ برای مدیران شرکت های 
هواپیمایی باشد، هیچگاه این مشکالت به صورت ریشه ای 
مرتفع نمی شود، می افزاید:  هرگاه مقام ارشد دولتی، لشکری یا 
کشوری به این منطقه آمده و فضای استان را از نزدیک درک 
کرده، دیدگاهش نسبت به خدمت رسانی به مردم شریف و 
نجیب استان بهبود یافته است.وی می افزاید: پیشنهاد می کنیم 
کارگروهی متشکل از متخصصان بخش خصوصی و مدیران 
ارشد دولتی در استان تشکیل شود و شیوه های رایزنی با شرکت 
های هواپیمایی و ایجاد تعامل اقتصادی دوجانبه استان با این 
شرکت ها در مسیر حل مشکالت و برقراری پروازهای بیشتر 
به خراسان جنوبی مورد بررسی قرارگیرد.کاشانی تاکید می کند: 
به نظر می رسد اولویت با برقراری پروازهای سیستمی شرکت 
های هواپیمایی ، سپس پروازهای چارتری و در نهایت تاسیس 
ایرالین مختص استان آن هم با تیم سرمایه گذار توانمند و 

متخصص برای حل این مشکل باشد.

کاوش- عشق به اباعبدا... الحسین)ع( هر ساله شمار بیشتری 
معلی  کربالی  در  دلدادگی  میعادگاه  سوی  به  را  زائران  از 
رهنمون می سازد. عشق و دلدادگی در خدمت به زائران امام 
اربعین حسینی  فرا رسیدن  با  ندارد.  ... خستگی  حسین)ع( 
مرزهای میان کشورهای اسالمی برداشته می شود و عالوه 
بر شیعیان از تمام مذاهب مختلف در کنار همدیگر قرار دارند 
و فریاد »لبیک یا حسین« را سر می دهند. راهپیمایی بزرگ 
اربعین نمادی از قدرت شیعیان است و نشان می دهد که آنهااز 

هیچ تهدیدی ترسی ندارند.
امروز غرب و استکبار جهانی بیش از همه از این راهپیمایی 
بزرگ لطمه خورده است و آمریکا تا مدت ها در اغمای ناشی از 
ضربه اربعین باقی می ماند. حضور بیش از ۲۵ میلیونی شیعیان 
و شیفتگان اهل بیت )ع( قدرت نرم مسلمانان و به ویژه پیروان 
این حضور سبب  را به رخ دشمنان می کشد و  این مکتب 
آشنایی بیشتر افکار عمومی بین المللی با ماهیت ظلم ستیزی 
نیز  )ع(  ابوالفضل  موکب حضرت  می شود.  حسینی  مکتب 
در اولین سال برای خدمت  رسانی به زائران حسینی حضور 
پررنگی در شهر کاظمین دارد. مدیر اجرایی موکب حضرت 
ابوالفضل )ع( هیئت ابوالفضلی بیرجند درباره خدمات رسانی به 
زائران اربعین حسینی افزود: موکب حضرت ابوالفضل )ع( از 
روز بیست و هفتم مهر  در شهر کاظمین مستقر شده و تا دو 
روز بعد از اربعین نیز حضور دارد. غالمرضا حسین پور با بیان 
اینکه این موکب شبانه روزی صبحانه، ناهار و شام را میان 
زائران توزیع می کند، تصریح کرد: 38 نیروی مستقر در موکب 
خدمت رسانی به زائران را انجام می دهند که از این تعداد ١۴ 
نفر در نانوایی و ۲۴ نفر در اسکان و پذیرایی خدمات می دهند.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات آشپزی و پذیرایی با یک 

دستگاه تریلی و یک دستگاه ده تن و یک دستگاه خاور از 
بیرجند به کاظمین آورده شده است، گفت: خدمت رسانی به 
زائران یکی از افتخارات ما در هیئت ابوالفضلی بیرجند است و 
این هیئت در هر مکانی که عزاداری بوده، حضور فعالی داشته 
است. حسین پور گفت: این خدمت رسانی ها مقدس است و هر 
قدر در راه امام حسین)ع( هزینه کنیم، کم است.مدیر اجرایی 
موکب حضرت ابوالفضل )ع( با بیان اینکه اگر حضرت زینب 
)س( نبودند پیام عاشورا به جهان مخابره نمی شد، افزود: به 
لطف خدا پیاده روی از چند سال گذشته شکل گرفته و امروز 
نیز توسعه پیدا کرده است و سال به سال بر تعداد زائران اربعین 
افزوده می شود. حسین پور ادامه داد: جریان کربال را حضرت 
زینب )س( تکمیل کرد و این نقطه عطفی در کربالست وی 
با بیان اینکه خدمت کردن به زائران حسینی ثواب بسیاری 
دارد، عنوان کرد: برای سال اول و به نیابت از ۲000 شهید 
استان خراسان جنوبی در شهر کاظمین حضور داریم و تالش 

می کنیم در راهپیمایی بزرگ اربعین نقشی داشته باشیم.
حضرت  موکب  آشپزخانه  مسئول  فوائدی  محمد  همچنین 
ابوالفضل )ع( گفت: به عشق ابا عبدا... )ع( فعالیت می کنیم و به هیچ 
عنوان خسته نمی شویم. فوائدی با بیان اینکه امام حسین )ع( تمام 
کارها را درست می کنند، گفت: در بسیاری از کارها دچار مشکل 
 شدیم اما این مشکالت با عنایت امام حسین )ع( حل شده است.

وی با بیان اینکه در این موکب خدمات صبحانه، ناهار، شام، 
چای و میان وعده به زائران ارائه می  شود، بیان کرد: در شبانه 
 روز حدود هفت هزار پرس غذا بین زائران توزیع می شود.

وی از خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی ابراز خوشحالی 
کرد و ادامه داد: در این موکب 38 نفر از خادمان هیئت ابوالفضلی 

بیرجند خدمات دهی می کنند.

  جوابیه شهرداری بیرجند
در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/7/١7 در خصوص بهتر نیست شهرداری به جای 
یک  شهر  شمال  در  بازار  چهارشنبه  فاز ۲  احداث 
روز در اوایل هفته را به آن اختصاص دهد تا مردم 
از همه جای شهر بتوانند از آن استفاده کنند بنا بر 
اعالم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری به استحضار می رساند: 
یکی از دالیل احداث چهارشنبه بازار جدید واقع در 
بلوار مسافر،کاهش بار ترافیکی در محدوده چهارشنبه 
بازار فعلی )خیابان بهشتی و بلوار فایده( می باشد و از 
طرفی احداث چهارشنبه بازار جدید سهولت دسترسی 
و برخورداری از خدمات را برای شهرورندان محترم 
شمال شهر، مهرشهر و ... ایجاد خواهد کرد. از این رو 
با بررسی های کارشناسی مقرر گردید در حال حاضر 
بهره برداری از بازارچه احداثی جدید واقع در میدان 
بار سابق )بلوارمسافر( در روز چهارشنبه و همزمان با 

چهارشنبه بازار فعلی فعالیت نماید.

کنسلی پرواز در فرودگاه بیرجند ۳۵ درصد  در مشهد ۴ درصد!

حال  و هوای موکب  حضرت ابوالفضل )ع(بیرجند در کاظمین

مهمترین راهکار برون رفت از مشکالت موجود، ایجاد تعامالت اقتصادی با شرکت های هواپیمایی است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

ری
 کا

س :
عک

می
غال

س : 
عک

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 
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سکته قلبی با مصرف
 این قرص معروف

مسکنی که خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
سکته مغزی را چندین برابر افزایش می دهد و 

عواقب مرگباری به همراه دارد.
موثر  و  قوی  بسیار  مسکن  یک  ایبوپروفن 
است که بیشتر بیماران از آن برای کاهش درد 
استفاده می کنند. اما این مسکن خطر ابتال به 
بیماری های قلبی و سکته مغزی را چندین 

برابر افزایش می دهد.

نسبت به افکارتان آگاه باشید

انتخاب  را  بهترین ها  پس  می گیرند.  خود  به  خارجی  ماهیت  افکار، 
کنید. هر فکری که به ذهن شما خطور می کند، بر شما اثر می گذارد. 
زمانی که مثبت و شاد و زنده فکر می کنید، این افکار ماهیت خارجی 
به خود می گیرند. این امر یک شبه اتفاق نمی افتد، شاید هم بیفتد. 
هر کدام از ما با دیگری متفاوتیم. با یک فکر کوچک مثبت شروع 
کنید و بعد همان را ادامه دهید. زمانی که فکری منفی به ذهن تان 
خطور می کند، برای اینکه به شما سری زده، تشکر کنید و بعد آن را 
بفرستید برود پی کارش. هر چه این کار را بیشتر انجام دهید، بیشتر 

شاهد حضور افکار مثبت خواهید بود.

موفقیت و انرژی

خوش بینی در سختی ها

حقایق طاقت فرسای زندگی روزمره

برای کمی  فضای  روزمره،  زندگی  فرسای  طاقت   حقایق 
 خوش بینی باقی می گذارد. خبرهای متفاوت به این دلیل بر سر زبان ها

می افتد که نشانه هایی از اعمال خشونت، خون و خونریزی در آنها 
وجود دارد. 

همه روزه افرادی بدون هیچ دلیل خاصی در خیابان های کشورهای 
مختلف کشته می شوند، فاجعه های هواشناسی با گرم شدن جهانی 
 کره زمین وخیم تر می شوند. در صحبت های روزمره کودکان شاهد 

بی حرمتی ها و دشنام دادن های بیشتری هستیم.
 با چنین وضعیت منفی که ایجاد شده، تعجبی ندارد که سازمان آمارگیری 
 آمریکا اعالم می کند از هر 10 نفر یک نفر به افسردگی مبتالست.
خود شما هم ممکن است با خواندن پاراگراف اول دچار یاس و افسردگی 
شوید. اما صبر کنید! هنوز جای امیدواری باقی است؛ در این دنیا چیزی به 

نام “هوش خوش بینی” نیز وجود دارد.
انکار  را  امروز  دنیای  تلخ  حقایق  از  یک  هیچ  بینی  خوش  نوع  این    
است.  با مشکالت  مقابله  برای  راهی  یافتن  دنبال  به  بلکه  نمی کند، 
“مارتین سلیگمن” که کار اصلی زندگی خود را بررسی و مطالعه بر روی 
خوش بینی و شادی قرار داده، معتقد است که می توان هنر خوش بینی 

را آموزش دید و یاد گرفت.
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یک لحظه مکث کن . . . 

هنگام شب از خوردن 
میوه خودداری کنید

توصیه  را  خواب  از  قبل  میوه  مصرف 
قند  رفتن سطح  باال  باعث  زیرا  نمی کنیم! 
خون و همچنین انسولین بدن شده که این 
مشکل  بدن  برای  را  رفتن  خواب  شرایط 
خواهد کرد. در نتیجه از خوردن میوه هنگام 
شب خودداری کنید و همچنین تا ٣ ساعت 
قبل از خواب از خوردن هرگونه وعده غذایی 

نیز خودداری کنید.

ماست را به تنهایی نخورید!

بهتر است  و  دارای طبع سرد است  ماست 
ماست به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرد و 
همراه با مصلحات یا برخی سبزیجات معطر 
و  بهتر  آن  و خواص  تا طعم  شود  استفاده 
بیشتر شود. البته این موضوع در مورد افراد با 
طبع های مختلف متفاوت است و بهتر است 
افراد با طبع سرد حتما ماست را همراه با یک 

مصلح گرم مصرف کنند.

با رعایت چند نکته ساده مي توانیم از خودمان در برابر گزش حشرات 
محافظت کنیم. 

- برای پیشگیری از گزش حشرات می توان عالوه بر نصب توري به 
پنجره ها، پوشیدن لباس هاي محافظت کننده و آستین بلند در محیط 
های باز غیر شهری، از پشه بند و مواد حشره کش در شب استفاده 

نمود.
- نگهداري حیوانات خانگي باعث تجمع بیشتر حشرات مي شود. بنابراین 

الزم است نگهداري حیوانات اهلي توام با رعایت بهداشت باشد. 
- از پوشیدن لباس هایي با رنگ روشن و استفاده از عطرهاي تند در 
مناطقي که حشرات زیادي دارند، خودداري کنید؛ زیرا تمام این موارد 

باعث جذب زنبور ها مي شود. 
-در محیط  هاي باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشانید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه
 علوم پزشکی بیرجند - تلفن 1490

ششم آبان ماه، روز پیشگیري از مسمومیت ناشي ازگزیدگي ها

آیات روز

و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و ]خدا[ بر کسانی که نمی اندیشند پلیدی 
را قرار می  دهد. )سوره یونس / آیه 100(

جدول 4200                        

عملي   - نعلبکي  یار  افقي:1- 
براي رفع سرماخوردگي 2- یاري 
و کمک - فرو ریختن -٣ عنصر 
کوهستاني  قسمت   - شیمیایي 
یار  گیالن - سردسته غالت ۴- 
نمو   - آسیایی  کشوري   - ویس 
 - مسافرتي  چک   - آشکار    -۵
آرام  اقیانوس  در  است  جزیره ای 
 - قران   در  ای  سوره  غربی۶-  
سوار نیست - کارکنان ۷- سعي 
- 92 سانتیمتر - پرچم  ۸- ضمیر 
باز   - مفرد  دوم  شخص  متصل 
طرز   - پهن  رشته   - پرچم  هم 
سرطان  ضد  سبزي   -9 پوشاك 
- گازي غیر قابل رویت - شجاع 
، نترس 10- تهمت - هماهنگ، 
جور - شهر آرزو11- پلکان زین - 
نوعي ساز - مستحضر،واقف -12 
سخنان بیمارگونه - گوهرها - از 
برتري-   -1٣ همدان  ارتفاعات 
 -1۴ ورزشي  عدد   - گرم  نیمه 
فوق  غده   - شیفتگي  و  عاشقي 
بینایي  اختالل  نوعي   -1۵ کلیه 

- دوره تحصیلي ابتدایي 

فرنگی  گیر  کشتی  عمودي: 1- 
2-برادر  -پراکندگي  ایرانی  کار 
هوایي  آسانسور  اي  گونه   - مادر 
٣-  انتها - کشوري در اروپا - گاز 
مرداب - خرس فلکي ۴- بازیگر 
فیلمهاي خنده دار - عضو صورت 
- مایه حیات - با منال آید ۵- نام 
 - عاقبت   - بایرن  ستاره  روبن 
مقابل کلي ۶- ني توخالي - نوعي 
پیراهن آستین کوتاه - کلید خودرو 
استان  در  شهري   - همخانه   -۷
در  ویتامیني   -۸ جنوبي  خراسان 

عدس - بیابان - سخن نغز - مادر 
 - ارتشي  تقسیمات  از   -9 عرب 
شهري در استان لرستان 10- پای 
ثابت بستنی -   شهری در استان 
یکي   -11 اروپایي  لقب  گیالن- 
دادگستري   - آشپزی  وسایل  از 
- از صور فلکي جنوبي -12 عدد 
ترتیبي - امر به گفتن -افزوني - 
کردن  اضافه   -1٣ خالص  کربن 
- سلوب - آبگوشت روسي - لنگه 
در 1۴-  محصل - نظیر -1۵ اثر 
رطوبت - گیر افتادن و گرفتار شدن

جدول کلمات

حدیث روز

بپرهیز از انجام کارهایی که نیاز به عذرخواهی دارد؛ زیرا مؤمن کار بد انجام نمی دهد و به عذرخواهی 
هم نیاز پیدا نمی کند. اّما منافق همواره بدی می کند و عذر می خواهد. امام حسین )علیه السالم(
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رابطه خوش بینی
 و موفقیت در زندگی

بر روی چیزی تمرکز کنید که قدرت کنترل
 آن را داشته باشید

نکنید. شاید  تان خارج است،  از عهده  را درگیر مسائلی که  خود 
در  توانید  می  اما  کنید،  کنترل  را  زمین  کره  شدن  گرم  نتوانید 
مصرف انرژی صرفه جویی کنید. شاید نتوانید کل سیستم شرکت 
را کامپیوتری کنید، اما می توانید خودتان را با مهارت های عرضه 

و تقاضا مدرن مجهز کنید.
وقایع را ارزیابی کرده و از متهم کردن خود دست بردارید

همیشه یک راه دیگر برای نگاه کردن به شرایط و موقعیت های 
مختلف وجود دارد. “لغو سفر هوایی باعث شد من به مالقات مهمی 
که برنامه ریزی کرده بودم نرسم.” کاری است که شده؛ تنها کاری 
که از دست تان بر می آید، این است که ببینید چه کاری را می توانید 

جایگزین آن امر کنسل شده کنید.
به اندازه “کافی” فکر کنید

زمانی که توجه خود را به نداشته ها معطوف می کنیم، به راحتی 
از فکر کردن به چیزهایی که داریم، محروم می شویم. به عنوان 
مثال اگر در حال خواندن این مطلب هستید، می توانید به خود 
بگویید به اندازه کافی وقت، هوش و ذکاوت دارید و به کامپیوتر و 

اینترنت هم دسترسی دارید.
 به دنبال جمع آوری واکنش های خوش بینانه باشید

 مانند یک کشاورز که از زمین زراعی خود مراقبت می کند شما هم 
وظیفه دارید تا از خوش بینی خود مراقبت کرده و آن را آبیاری کنید، 
و در صورت لزوم هرس نمایید. همه ما در زندگی خود شاهد روزهایی 

بودیم که بدبینی به سراغ مان آمده، همیشه باید با حقیقت مواجه شوید 
و مراقب باشید تا تخیل و تفکرات پوچ و منفی ذهن تان را اشغال نکند. 
حدس و گمان را کنار بگذارید و با مسائل و مشکالت خود منطقی 
برخورد کنید. از خود بپرسید توانایی انجام چه کارهایی را دارید تا با پاسخ 
به آن احساس قدرت بیشتری در وجودتان ایجاد شود. باید به حقایق 
رجوع کنید و به دنبال گزینه های متفاوت باشید تا خدای نکرده به دام 
مطلبی که الکساندر گراهام بل به ما اخطار داده، نیفتیم: “آنقدر به یک در 

بسته خیره نشوید تا دری را که باز است از خاطر ببرید.”
به قدرت نسل آینده توجه کنید

کودکانی که از پدر و مادرهای افسرده متولد می شوند گرایش بیشتری 
بین هستند،  والدین خوش  دارای  دارند. کودکانی که  افسردگی  به 
خودشان نیز خوش بین تر هستند. البته باید توجه داشته باشید که حتی 
اگر والدین شما منفی گرا بودند، خودتان باید مصمم شوید که بدبینی 
را کنار بگذارید و افکار منفی را از خود دور کنید. شاید انجام این کار 
قدری دشوار باشد اما اگر قدری تمرین کنید، خوش بینی به مرور زمان 
ملکه ذهن تان خواهد شد. سرانجام باید اظهار داشت که هوش خوش 
بین به درستی می داند که تغییر و بی نظمی غیر قابل اجتناب است و 
باید از آن مانند سایر موانع عبور کرد. در زمان بروز چنین شرایطی باید 
هر اقدامی که از دست تان بر می آید انجام دهید؛ همین که مستعد 

تالش کردن باشید، کفایت می کند.
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به یک نفر آقا جهت امور کارپردازی 
و رانندگی با خودرو نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

کارت بازرگانی اینجانب مرضیه  خزاعی
 به شماره ۰۶۴۰۰۶۵۸۷۲ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه سادات مشکات 
به شماره دانشجویی ۹۶۱۱۱۰۵۰۱۶۶۰۳۷ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

   هزارپا
۱۸شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
۱۴:۳۰۲۰۱۶:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  

خدمات تایر در همان مکان انجام می شود
باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 

با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲۸ و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶۲۲۲۹۱

۳۲۲۱۱۶۸۴

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : ۳۲۲۱۹۳۶۱ - ۰۵۶ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۲۱۸۱

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به همکار خانم )دیپلم به باال(
 آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر 
نمایندگی بیمه دی واقع در خیابان 

غفاری نیازمندیم.  )یک شیفت کاری(  
۳۲۴۵۴۲۶۷-۰۹۱۵۱۶۵۲۲۸۵

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

۰۹۱۵۱۶۳۳۹۰۳

خدمات تاسیساتی دهشیبی

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری



5
یکشنبه * 6 آبان 1397* شماره 4200

یادمان شهدای استان

“ دنیا جای ماندن نیست، باید به فکر آخرت بود و باید از خود گذشتگی داشت
 تا بتوان برای آخرت خانه ای درست کرد. “     

شهید  غالمحسین گوسفندار

اخبار  ورزشی 

حوادث 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند خبر داد:

*رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه گفت: در شش ماهه 
نخست امسال بیش از 93 هزار نوبت سر دام عشایر 
علیه بیماری های مشترک و واگیر دامی واکسینه شدند.

*دبیر اجرایی دومین جشنواره منطقه    ای شعر ابن حسام   
از ارسال 160 اثر شعر و دو مقاله به دبیرخانه جشنواره 

منطقه    ای شعر ابن حسام  خبر داد.
*معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری اختتامیه 

جشنواره تئاتر استان همزمان با 26 آبان خبر داد.
*به مناسبت هفته بهداشت روان مرکز مشاوره و درمان 
دانشگاه بیرجند، کارگاه آشنایی با زندگی دانشجویی را 
با همکاری کانون مهارت های زندگی برگزار کرد.
*رئیس جهاد دانشگاهی گفت: کتاب “آپوکاروتنوئیدهای 
زعفران از بیوسنتز تا خواص درمانی” ترجمه مهدی 
ابراهیمی، عضو مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی توسط انتشارات مرندیز مشهد و با همکاری 

جهاد دانشگاهی استان به چاپ رسید.
*مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: پیش 
بینی می شود امسال درآمدی بالغ بر 18 میلیارد ریال 

نصیب کشاورزان ارزن کار شود.
*فرمانده انتظامی از کشف انواع کاالی قاچاق به ارزش 

17 میلیارد و 470 میلیون ریال از مهر تاکنون خبر داد.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: یک هزار و 830 زعفران کار در استان امسال ۵7 
تن طالی سرخ را برداشت کرده و 4۵6 میلیارد تومان 

درآمد نصیب شان می شود.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
تاکنون بیش از 290 تن روغن خوراکی توزیع شده است.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

 گروه خبر-مدیرکل تعزیرات حکومتی اظهار 
کرد: در 7 ماهه امسال دو هزار و 248 فقره 
پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و 
است  شده  انجام  پرونده ها  همه  به  رسیدگی 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  این  که 
قبل از نظر پرونده ها 36 درصد و از نظر پرونده 
االسالم  دارد.حجت  رشد  درصد  مختومه 33 
عبادی نیز روز گذشته در دیدار مدیرکل، معاونان 
و کارکنان تعزیرات حکومتی استان گفت: یکی از 

راه های پیشگیری از مشکالت سرعت عمل باال 
است و سرعت عمل سبب می شود افرادی که 
بالقوه در معرض سقوط هستند از خطر حفظ شوند. 
امام جمعه بیرجند افزود: اگر نسبت به جامعه بی 
تفاوت باشیم انسان فاسد می شود و اگر انسان 
فاسد شود عالم فاسد می شود، به این معنا که 
محصوالت کارخانه هستی که باید انسان اشرف 
مخلوقات تولید کند، اگر فاسد شود نظام می 

چرخد اما فاسد و تباه است.
اجرای طرح نظارتی اربعین تا 18 آبان

مدیرکل تعزیرات حکومتی  در ادامه اظهار کرد:طرح 
نظارتی اربعین با هدف هماهنگی و تعامل بین 
خدمات  ارائه  برای  مرتبط  نظارتی  دستگاه های 

بهینه و مطلوب به زوار با رویکرد پیشگیری در 
حوزه های تغذیه، حمل و نقل، سالمت در چارچوب 
صالحیت ها و وظایف سازمانی تا 18 آبان اجرا 
می شود. اشرفی با بیان اینکه احقاق حقوق مردم از 
اهدافی است که در سازمان پیگیری و به آن توجه 
می شود، افزود: در زمان حاضر عالوه بر تعزیرات در 
مرکز استان، این اداره در شهرهای قاین، نهبندان، 
طبس و فردوس به طور ثابت مستقر است و به 

پرونده ها  رسیدگی می شود.

انتصابات دقيقه ٩٠  استاندار
 با وجود قانون بازنشستگی !

با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قریب 
به نیمی از مدیران کشور باید کرسی خود را واگذار کنند، 
 در همین زمان در اقدامی عجیب در خراسان جنوبی 

یک ماه مانده به اجرای این ضرب االجل، مدیران 
مشمول اقدام به انتصاب افراد در پست های گوناگون 
کرده اند.طی هفته گذشته جلسات استانداری خراسان 
 3 ! جنوبی درحالی میزبان تودیع و معارفه ضربتی 
مدیرکل ستادی بود که قریب به یک سال است برخی 
از این پست ها مدیر ندارند و در همین زمان شهرستان 
های قاین و زیرکوه نیز بدون فرماندار بوده اند. در حالی 
که در روزهای حساس و پرکار  دستگاه عظیم  آموزش 
و پرورش یعنی ابتدای مهر که نیاز به حضور مدیر کل 
و سیاستگذاری برای سال تحصیلی جدید، بیش از هر 
زمان دیگری حس می شود  همتی برای انتصاب 
مدیر جدید وجود نداشت، به یکباره این ضرب االجل 
انتصاباتی !؟ ابهاماتی را ایجاد کرده است. از همه جالب تر 
که شاید بدعتی در تمام کشور نیز باشد انتصاب  وصدور 
احکام معاونان مدیرکل یک حوزه  در نبود مدیر کل این 
حوزه است !به نظر می رسد این تغییرات به سمتی می رود 
تا حلقه  “تغییرات کوچک” پیش از  “تغییر بزرگ” کامل 
شود!  تغییر و تحوالت اخیر، در حالي که تغییر استاندار بر 
اساس قانون بازنشستگی مشخص  است و یا هنوز ابقای 
وی بر اساس تبصره هایی که در حال پیگیری است  مورد 
موافقت قرار نگرفته، قطعا برای استاندار بعدی مشکالتی 
ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن عدم ثبات سیاسی و 
تزلزل در تصمیم گیری خواهد بود. سکوت نمایندگان هم 
در جای خود تعجب برانگیز است . نمایندگانی که در زمان 
انتصابات قبلی  در صحن مجلس به وزیر کشور تذکر داده 

بودند حال درباره اتفافات اخیر ساکتند .
یک کارشناس مسائل سیاسی استان در این زمینه به آوا 
گفت: انفعال نمایندگان و رسانه ها و همچنین  نبود وفاق 
بین گروه های سیاسی استان در موضوعات کالن بستری 
را ایجاد کرده است که در سایه آن اتفاقات غیر ممکن  ودور 
از ذهن در سایر نقاط کشور به مسائل روزمره استان تبدیل 
گردیده است . وی با نقد نوع نگاه نمایندگان و فعاالن سیاسی 
به حوزه های گوناگون در استان عنوان کرد: در بسیاری از 
مواقع پاسخ نمایندگان مجلس به مطالبات جامعه، استناد به 
قانون و ترجیح در دخالت نکردن در انتصابات بوده است، 
حال آنکه شنیده ها حاکی از آن است که گاهی حتی در 
حد انتصابات مدیرکل های ستادی و حتی دسته چندم نیز 
برخی البی ها در این زمینه وجود داشته و حتی در مرحله 
ای شنیده شده که برخی نمایندگان در سال های گذشته 
خط قرمز خود را آن قدر تنزل داده اند وماندن مدیران میانی 
یا پایین دستی در برخی سازمان ها را وجه المصالحه در 
 مسایل سیاسی استان در نظر  گرفته اند که وضع فعلی را  
نمی توان بی ارتباط با همین نوع نگاه و تعامالت فی مابین 

دولت و مجلس و فعاالن سیاسی استان دانست . 
گزارش ها حاکی از آن است که در مدت باقی مانده 
به اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان و به تبع 
آن تغییرات در استانداری خراسان جنوبی تعداد تغییرات 
لحظه نودی در استان نسبت به ماه های قبل افزایش 
یافته  است. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
 @ avasardabir را درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند (

چهارمين آزمون ویژه مسئوالن فنی 
واحدهای توليدی  برگزار شد

دادرس مقدم-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
ومنابع طبیعی استان با اشاره به برگزاری چهارمین آزمون 
مسئولین فنی واحدهای تولیدی گفت: به منظور ارزیابی 
علمی 44 نفر از متقاضیان، چهارمین آزمون مسئوالن 
فنی واحدهای دام وطیور، کلینیک های گیاه پزشکی، 
سم فروشی و گلخانه ها در اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای  استان برگزار شد. جاده گی افزود: متقاضیان بعد از 
قبولی در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی و گذراندن 
دوره آموزشی تخصصی وکارآموزی به عنوان مسئول 
فنی در واحدهای مذکور مشغول به کار خواهند شد.

کشف و ضبط 35٠ کيلوگرم مرغ و آالیش 
در  بيرجند

در  کرد:  اظهار  بیرجند  دامپزشکی  شبکه  جانشین 
بازرسی های بهداشتی از شهر، 3۵0 کیلوگرم مرغ و 
آالیش از یک خودروی حمل فرآورده خام دامی که 
در شرایط دمایی نامناسب اقدام به توزیع مرغ و آالیش 
 می کرد، توقیف شد. حمزه ای افزود: از این محموله 
نمونه گیری اخذ و پس از انجام آزمایشات الزم به دلیل 

آلودگی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

هواشناسی به کشاورزان و دامداران 
منطقه هشدار داد

تسنیم-مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه از عصر دیروز 
وزش بادهای شدید،گرد و خاک، کاهش دید افقی را داریم، 
گفت: با توجه به جاری شدن روان آب و باران کشاورزان 
محصوالت خود را جمع آوری کرده و دامداران در مسیر 
رودخانه قرار نگیرند. وی اظهار کرد: تا پایان هفته با انتقال 
رطوبت به جو استان به تناوب افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و 

در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود.

احيای واحد توليدی 
مصداق بارز  اقتصاد مقاومتی است

 

واحد  احیای  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا- 
اقتصادی و تولیدی مصداق بارز و عینی اقتصاد مقاومتی 
و  مسائل  بررسی  نشست  در  الشریعه  مروج  است. 
این  در  فردوس  منیزیم  شمش  کارخانه  مشکالت 
شهرستان افزود: شمش منیزیم واحدی منحصر به 
فرد است که تعطیلی آن ضربه بزرگی به اقتصاد استان 
و شرق کشور وارد می کند. وی اظهار کرد: فردوس 
قلب اقتصاد استان است و باید با همت و وحدت این 
واحد تولیدی عظیم را احیا و همچنین در تکثیر دیگر 
واحدهای تولیدی تالش کنیم. استاندار همچنین از 

کارخانه نساجی فردوس بازدید کرد.

آغاز سرشماری پایيزه   پستانداران  
در استان 

دادرس مقدم-مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: 
سرشماری پاییزه پستانداران استان با کمک گروه های 
ناظر اعم از تشکل های مردمی، شکارچیان معتمد و 
قانونمند، جوامع محلی و اساتید دانشگاه آغاز شد. اکبری 
افزود: آگاهی از جمعیت و پراکندگی حیات وحش تاثیر 
بسزایی در نحوه حفاظت از زیستگاه ها و جلوگیری 
از انجام تخلفات داشته است و به تبع آن درک بیشتر 
شرایط زیست گونه ها را میسر و در رسیدگی به وضع 
آنان، کمک شایانی به حفاظت محیط زیست می کند. 
وی اظهار کرد: در سال جاری گروه های ناظر )تشکل 
های مردمی، شکارچیان معتمد و قانونمند، جوامع محلی 
و اساتید دانشگاه( در سرشماری حیات وحش با محیط 
بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان همکاری 
خواهند کرد.اکبری گفت: در این برنامه مشارکتی گونه 
های شاخص پستانداران از قبیل آهو، کل و بز، قوچ و 
میش، جبیر و سایر پستانداران سرشماری خواهند شد.

همایش خانوادگی اتومبيلرانی در خوسف

 همایش خانوادگی اتومبیلرانی با هدف ترویج فرهنگ 
صحیح رانندگی روز جمعه در شهرستان خوسف برگزار 
شد. در حاشیه این همایش تیم دوچرخه سواری رشته 

تریال خوسف حرکات نمایشی اجرا کرد.

قاینات بر سکوی قهرمانی ایستاد

در  استان  کبدی  قهرمانی  مسابقات  دوره  نخستین 
راستای شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی 
به میزبانی شهرستان قاین برگزار شد. دبیر هیئت کبدی 
خراسان جنوبی از قهرمانی شهرستان قاینات در نخستین 
دوره مسابقات قهرمانی کبدی نوجوانان استان خبر داد 
و گفت: برترین  کبدی کاران دختر و پسر در المپیاد 

استعدادهای  نخبه ایران هنرنمایی می کنند.

نجمه خدمتی ، بر سکوی
 نخست ليگ برتر تيراندازی

نجمه خدمتی بر سکوی نخست لیگ برتر تیراندازی 
بانوان کشور قرار گرفت. نجمه خدمتی تیرانداز ملی 
پوش بیرجندی، در ترکیب تیم مقاومت در هفته نخست 
لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور بر سکوی نخست 
رشته تفنگ ایستاد. این مسابقات با شرکت 7 تیم در 

سالن تیراندازی ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

با  بیرجند  شهر  شورای  دیروز  حسینی- صبح 
حضور رئیس پلیس راهور استان با موضوع  مسائل 
ترافیکی شهر برگزار شد. سرهنگ عباسی رئیس 
پلیس راهور ابتدا گزارش عملکردی از 7 ماهه 
نخست سال جاری همچون تعداد بازدیدهای فنی 
خودرو، شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت، نقل 
و انتقاالت و تعویض رایگان پالک های مخدوش 
ارائه داد و افزود: مجموعه خدمات ارائه شده در 
این زمینه 33 هزار و 236 مورد بوده است ولی 
در کل به دلیل شرایط اقتصادی امسال و عدم 
توازن قیمت خودرو بیشتر کاهش داشته ایم. وی 
با اشاره به این که در این مدت 7 هزار و 947 
گواهینامه خودرو و موتورسیکلت صادر شده است، 
اضافه کرد: 2هزار و 879 جمع ناوگان حمل و نقل 
عمومی درون شهری با ظرفیت جابه جایی 18 
هزار مسافر در هر سرویس دهی است. وی با انتقاد 
از افزایش قارچ گونه تاکسی های اینترنتی گفت: 
هیچ آماری از این سرویس ها نداریم و برخی نیز با 
تبلیغات وسیعی که روی بدنه اتومبیل دارند چهره 

شهر را برهم زده اند.

معضل تردد  اتوبوس های
 درون شهری در معابر کم عرض

رئیس پلیس راهور استان همچنین با اشاره به این 
که تردد اتوبوس های شهری با وضع فعلی معابر 
و کم عرض بودن آن ها ، تبدیل به معضل شده 
است، خاطرنشان کرد: زمانی که شورا اتوبوس ها 
را نیم خطی کرد وضع خوب بود اما در این حالت 
چرخشی فعلی گاهی 8 اتوبوس در یک خیابان 
مثل جمهوری یا طالقانی پشت سرهم تردد می 
با بیان این که عمده گره های  کنند. عباسی 
ترافیکی چهارشنبه و شنبه بعدازظهر، به دلیل تردد 
اتوبوس هاست، افزود: 90 هزار و 70۵ دستگاه 
وسیله نقلیه در شهر تردد می کنند ولی وضع 
معابر از سال 1340 تغییر چندانی نکرده است. وی 
خواستار تغییر در جانمایی و مکانیزه شدن برخی 
پل های هوایی شهر برای مثال در بلوار پیامبر 
اعظم )ص(، پارک توحید، بلوار شهدای عبادی 

و میدان آزادی شد و ادامه داد: برخی پل های 
هوایی تا استاندارد سازی و استفاده از آن اجباری 
نشود، عمال کاربردی ندارند. وی از انجام 89 هزار 
و 3۵۵ اعمال قانون در تخلفات رانندگی و 6 هزار و 
33۵ برخورد با تخلفات حادثه ساز خبر داد و گفت: 
طی این مدت 24 فقره تصادف فوتی و جرحی در 
بیرجند رخ داده است که تعداد متوفیان 14 نفر بوده 
و ۵8 درصد از متوفیان استان را تشکیل می دهند. 
عباسی از کاهش چشمگیر متوفیان و مجروحان 
موتورسیکلت ها سخن گفت و بیان کرد: چند 
سرنشینان  کمربند  بستن  درباره  است  ماهی 
خودروها کار می کنیم و پس از آن تذکر را شروع 
خواهیم کرد. وی با اشاره به این که تعداد زیادی از 
متوفیان عابران پیاده هستند، تصریح کرد: باید خط 
کشی معابر با نگاه ویژه به عابران پیاده انجام گیرد.

وضع نامناسب تبلیغات  محیطی
 و افزایش بی رویه بیلبوردها

وی در ادامه با تاکید بر این که هر جا دست به 
قبض می شویم اجبار است و برای جلوگیری از 
تکرار تخلف است، عنوان کرد: هزینه پرداخت 
شده برای دیه افراد فوتی یا در بیمارستان ها برای 
تصادفات جرحی در 7 ماهه 97 ، 38 میلیارد و 293 
میلیون بوده است که با این هزینه می توان 38 
پل مکانیزه و یا 380 پل هوایی نصب کرد. رئیس 
پلیس راهور استان خواستار تخصیص یک دستگاه 
خودروی 206 مجهز به دوربین هوشمند شد و 
افزود: جابه جایی برخی ایستگاه های اتوبوس و 

تاکسی، برخی تابلوهای هشداری ، بهبود وضع 
تبلیغات محیطی شهر به ویژه در تقاطع معلم با 
توجه به افزایش ابعاد و تعداد بیلبوردها، میدان اول 
و سوم و چهارراه دوم مدرس و تشکیل جلسات 
هم اندیشی با شورا به صورت فصلی از دیگر 

پیشنهادات و خواسته هاست. 

اتمام طرح جامع ترافیکی
 شهر تا 9 ماه آینده

جاوید شهردار بیرجند نیز با بیان این که خالء 
نبود شورای ترافیک شهر به عنوان مرجعی برای 
پیگیری مشکالت ترافیکی احساس می شود، 
ادامه داد: خیلی از مشکالتی که اکنون مطرح 
شد در شورای ترافیک شهر به راحتی قابل رفع 
و رجوع هستند و نیازی به مطرح کردن آن در 

شورای ترافیک شهرستان با حجم کاری باالیی 
که دارند، نیست. وی از پیگیری ها برای انجام 
طرح جامع ترافیکی بیرجند پس از سال ها توقف 
نیز خبر داد و عنوان کرد: طبق گفته پیمانکار 
مطالعات ظرف 9 ماه آینده به اتمام خواهد رسید 
و موارد مرتبط با مسائل ترافیکی همچون احداث 
معابر جدید در آن بررسی خواهد شد. شهردار با 
اشاره به این که برخی مشکالت ضروری شهر 
همچون معبر طالقانی زودتر از تکمیل طرح جامع 
ترافیکی قرار است بررسی شود، اضافه کرد: طی 
8 ماه گذشته اکثر مصوبات شورای ترافیک که 
بالتکلیف مانده بودند را اجرایی کردیم، احداث 6 

میدان جدید، به خصوص تقاطع پاسداران، جماران 
و اتصال موسی بن جعفر)ع( به سه راه اسدی از 

جمله این موارد است.

ایجاد زیرگذر در بلوار پیامبر اعظم)ص(
 به جای پل هوایی

تابلوهای  نصب  برای  که  این  بیان  با  جاوید 
هدایت مسیر از نقطه ورودی شهر تا خروجی 
مشاور تعیین شده و امسال پیمانکاری در این 
رابطه انتخاب خواهد شد، ادامه داد: نصب عالئم 
راهنمایی و رانندگی و اصالح آسفالت نیز در حال 
انجام می باشد. وی به ضرورت ایجاد زیرگذر 
در بلوار پیامبر اعظم)ص( اشاره و افزود: پس از 
تکمیل طرح جامع ترافیکی چند تقاطع شهر غیر 
همسطح کارخواهند شد.به گفته وی 69 درصد از 

جرائم رانندگی متعلق به شهرداری بیرجند و برای 
خدمت رسانی به مردم است اما سال گذشته به 
شد.شهردار،  داده  تحویل  خزانه  اسناد  صورت 
هوشمند کردن چراغ های راهنمایی و رانندگی 
را از سیاست های کلی در دست اجرا عنوان کرد 
و ادامه داد: در جهت پرداخت عوارض خودرویی، 
مراکز شماره گذاری یا معاینه فنی همکاری کرده 
و کار در صورتی انجام شود که خودرو عوارض 
را پرداخت کرده باشد.جاوید خواستار جرثقیلی 
برای حمل ماشین های پارک شده در حاشیه 
و مناطق ممنوع شد و افزود: حاضریم حسابی 
را برای عوارض خودرویی در جهت آن چه که 

پلیس راهور برای حل مشکل ترافیکی پیشنهاد 
می دهد، اختصاص دهیم. 

جدیت اعمال قانون پلیس راهنمایی
 و رانندگی برای پارک های حاشیه ای

نجاری از حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
نیز خواستار جدیت اعمال قانون پلیس راهنمایی و 
رانندگی در تقاطع غفاری به بلوار ناصری شد و 
گفت: اکنون یک الین بلوار به دلیل پارک حاشیه 
ای گرفته می شود در صورتی که این کار ممنوع 
بوده و به دلیل عدم برخورد پلیس رخ می دهد.وی 
همچنین با بیان این که اگر موردی در شورای 
ترافیک به تصویب برسد اما اجرا نشود ، شهرداری 
۵0 درصد مقصر شناخته می شود، ادامه داد: تقاطع 
پاسداران - جماران نمونه ای از این موضوع است 
که مصوبه داشت اما به دلیل مشکالت بر سر 
جابه جایی تیرهای برق 2 سال معطل ماند. به 
گفته وی، شهرداری بیش از ۵0 مورد پیشنهاد 
برای شورای ترافیک دارد اما تا زمانی که قانون 
۵0 درصد مقصر شناخته شدن این نهاد پس از 
تصویب برداشته نشود، ارائه نمی کند.نجاری از 
باال رفتن قیمت شب رنگ ها، رنگ برای خط 
کشی عابر پیاده، پایه های تابلوهای راهنمایی 
سخن گفت و افزود: شورای شهر در بودجه امسال 
حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تجدید 
نظر کنند. وی 2 برابر شدن تعداد مالکان خودرو 
در شهر طی سال های گذشته را معضلی برای 
ترافیک شهری دانست و اضافه کرد: امروزه در 
مدیریت شهری، کسی به سراغ مدیریت عرضه 
همچون احداث تقاطع همسطح و ... نمی رود 
بلکه تقاضا را مدیریت کرده و در جهت فرهنگ 
سازی استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی گام 
بر می دارد.وی خواستار جمع آوری برخی سرعت 
گیرها پشت چراغ های قرمز شد و افزود: اگر پلیس 
راهور، خودرو در اختیار شهرداری بگذارد، قول می 
دهیم ظرف یک ماه عملیاتی آن را به دوربین های 
هوشمند مجهز کنیم.رئیس پلیس راهور در این 

زمینه قول همکاری و تامین خودرو را داد.

از معابر کم عرض شهر تا ایجاد گره های ترافیکی
مسائل ترافیکی بیرجند در شورای شهر بررسی شد

رشد 36 درصدی تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی استان
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  خراسان 
جنوبی گفت: با توجه به متمرکز بودن تسهیالتی 
که به صورت قرض الحسنه به شهرداری های 
استان ها واگذار می شود باید طرح های عمرانی 
بدون فوت وقت تهیه و پیشنهاد شود. به گزارش 
ایرنا، سید مجتبی علوی مقدم در جلسه کارگروه 
به  الحسنه  قرض  تسهیالت  اعطای  استانی 
شهرداری های استان افزود: هر استانی که سریع 
تر اقدام کند اعتبارات و تسهیالت بیشتری نیز 
دریافت خواهد کرد.وی گفت: این امر نباید منجر 
شود که دقت در تهیه طرح ها و رعایت نکات 

قانونی و ضوابط و دستورالعمل ها مورد کم توجهی 
قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه باید با تالش و 
جدیت بیشتری در این زمینه حرکت نمود، اظهار  
کرد: دفتر فنی، دفتر شهری و شوراها، اداره کل 
حراست و دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور 
حقوقی استانداری از جنبه های مختلف حقوقی، 
قانونی و فنی این طرح ها را مورد نظارت قرار 
خواهند داد تا اشکاالت احتمالی در این زمینه نیز 
به حداقل کاهش یابد.علوی مقدم با اشاره به اینکه 
تسهیالت دریافتی باید در محل موردنظر هزینه 
شود، گفت: از وظایف مهم کارگروه استانی بررسی 

جوانب قانونی، سیاست گذاری و برنامه ریزی 
کالن، تصویب طرح ها و پروژه ها و نیز معرفی 
به مرکز برای اخذ تسهیالت است. وی تاکید 
کرد: چک لیست های ارسالی از سوی مرکز در 
خصوص قوانین مربوط به دریافت این تسهیالت 
باید بومی سازی شود.در این جلسه طرح های 
فرهنگسرای شهرداری بیرجند، پارک جنگلی 
بیرجند، سنگ شکن شهرداری عشق آباد، شن 
شویی شهرداری حاجی آباد و نیز طرح آزادسازی 
باقیمانده تسهیالت پروژه مجتمع تجاری طبس 

بررسی و در این کارگروه تصویب شد.

تسهیالت قرض الحسنه به شهرداری ها متمرکز است
معاون امور عمرانی استاندار:

غالمی-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بیرجند از آزاد سازی ۵100 هکتار از مراتع قرق 

شده این شهرستان  از آبان  ماه خبر داد. 
 علیپور با بیان اینکه کل عرصه های مرتعی 
این  و  باشد  می  هکتار   320۵۵9 شهرستان، 
عرصه ها  در تامین معیشت جمعیت کشاورزان  
و دامداران نقش بسزایی دارد، افزود: خشکسالی 
رویه  بی  رشد  همچنین  و  بارندگی  کمبود  و 
جمعیت سبب افزایش بهره برداری از عرصه 
های منابع طبیعی شده، این مسائل عرصه های 
مرتعی را نیز دچار آسیب و تخریب کرده است 
که به این علت در سطح ۵100 هکتار از سطح 

مراتع شهرستان ، جهت حفظ پوشش گیاهی 
و جلوگیری هدررفت خاک، عملیات بیولوژیک 
آبگیر،کپه  بیومکانیک )هاللی  و  )بوته کاری( 
کاری(  اجرا و جهت تثبیت و استقرار گونه های 
کاشت شده این عرصه ها قرق گردیده است. 
وی اظهار کرد: توان تولیدی عرصه های قرق 
شده  منابع طبیعی دارای بهره بردار در شهرستان 
اعم از مراتع، جنگل ها و تاغزارهای دست کاشت 
و بیشه زار و درختچه زارها، 107 تن علوفه خشک 
است که این میزان علوفه پاسخگوی نیاز غذایی 
خانوار  به 2۵۵  متعلق  که  دامی  واحد   3۵00
مرتع دار دامدار روستایی می باشد، خواهد بود. 

علیپور بیان کرد: متوسط تولید علوفه قابل برداشت 
در عرصه های احیا شده سنوات قبل معادل 21 
کیلوگرم در هکتار  و قیمت هر کیلوگرم علوفه 
7140 ریال است که مبلغ علوفه تولیدی در سطح 
مناطق قرق 746 میلیون ریال برآورد می گردد. 
وی افزود: افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی 
بهره برداری  و  تولید  پتانسیل  به  رسیدن  برای 
پایدار مهم ترین هدفی است که در اصالح، احیا 
و مدیریت مرتع دنبال می شود. وی بیان کرد: 
وضعیت  بهبود  خاک،  فرسایش  از  جلوگیری 
پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک و ایجاد 

تعادل دام و مرتع از مهم ترین اهداف است.

آزاد سازی 5100 هکتار از مراتع قرق شده بیرجند
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند : 
نیا تُكثُِر الَْهمَّ َوالُْحزَن غبَُة فِي الدُّ اَلرَّ

 گرایش به دنیا، غم و اندوه را زیاد می کند. 
 )الخصال، ص ۷3( 

نظارت بر سیاست های کلی به هیئت 
نظارت مجمع تفویض شده است

تشخیص  مجمع  عضو  کرمانی،  موحدی  ا...  آیت 
ایجاد  با  دارند  نظام گفت: عده ای سعی  مصلحت 
اجرای  حسن  بر  مجمع  نظارت  اصل  شبهه، 
در  ببرند  سوال  زیر  را  نظام  کلی  سیاست های 
حالی که بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر 
سیاست های کلی نظام از سوی رهبری به مجمع 
تشخیص و هیئت نظارت مجمع تفویض شده،لذا 
همان گونه که شورای نگهبان موظف به انطباق 
مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این 
هیئت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را 
نسبت به سیاست های کلی ابالغ شده انجام دهد.

جهانگیري حق دارد که بخندد

ولی ملکی، نماینده مشکین شهر در مجلس خطاب 
گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  به 
نمی تواند  وقتی  بخندد،  که  دارد  حق  جهانگیری 
رئیس دفترش را عوض کند، طبیعی است که در 
چنین شرایطی نتوانیم موانع تولید را برطرف کنیم.

فعالیت  شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان  تحریم شد

جبهه اصالح طلبان ایران طی بیانیه ای در خصوص 
تحریم شورای سیاستگذاری اصالح طلبان نوشت: 
با گذشت بیش از ۳ سال از ورود فراکسیون امید به 
خانه ملت و سپری شدن بیش از یک سال از استقرار 
لیست امید در شورای شهر تهران، هیچ گزارش مثبتی 
از عملکرد این دو به محضر ملت ارائه نشده است.

برخی نمایندگان در حمایت از
 شریعتمداری پیامک  ارسال می کنند

 
ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان والیی با بیان 
اینکه شریعتمداری توانایی الزم برای اداره وزارت کار 
را ندارد، گفت: در این روزها برخی نمایندگان فعالیت 
هایی را در حمایت از شریعتمداری انجام می دهند. 
این نمایندگان در حمایت از وی پیامک هایی حاوی 
تعریف و تمجید از این وزیر پیشنهادی را به دیگر 
نمایندگان ارسال می کنند و به دنبال آن هستند که 
نظر مجلس را نسبت به رای آوری وی جلب کنند.

»پمپئو« اروپا را علیه ایران فراخواند

این  بیان  با  امور خارجه آمریکا  پامپئو، وزیر  مایک 
ادعا که ایران، موشک هایی را برای شلیک به سمت 
اختیار  در  کشور  این  فرودگاه  و  سعودی  عربستان 
گروه انصارا... یمن قرار می دهد، گفت: این اقدامات 
اروپایی مان  شریکان  از  ما  است.  دردسرساز  ایران 
خواستیم به ما برای مقابله با این اقدام کمک کنند.

دیدار پادشاه عمان با نتانیاهو به دور 
از حکمت شناخته شده در وی است 

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پادشاه عمان را 
از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس  به دور 
دانست.امیرعبداللهیان گفت: دیدار نتانیاهو نخست 
با  صهیونیستی  نامشروع  رژیم  جنایتکار  وزیر 
سلطان قابوس در کشور عمان، به دور از حکمت 
شناخته شده در سلطان قابوس است. برای ترامپ 
داشت. نخواهد  ثمری  قرن«  »معامله  نتانیاهو  و 

برخی سازمان های ضد فساد 
خود درگیر فساد شده اند

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: اگر 
مسئولین ما خودشان به فساد آلوده شوند دیگر سیستم 
سازمان های  برخی  کند.  دفاع  از خودش  نمی تواند 
مسئول که وظیفه جلوگیری از این فسادها را دارند 
خود درگیر فساد شده اند و به درستی عمل نمی کنند 
می شود. یافته  سازمان  فساد  یک  آن  نتیجه  که 

اگر اصالح طلبان از روحاني حمایت 
نمي کردند رئیس جمهور نمی شد

مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران درباره اتاق فکر 
مشترک حزب کارگزاران و دولت گفت: در اتاق فکر، 
راهکارها به جهانگیری ارائه می شود و او بخشی از 
این راهکارها را به روحانی منتقل می کند یا خودش 
تصمیم گیری می کند، لذا حزب کارگزاران فقط ایده 
ارائه می کند. مرعشی با اشاره به حمایت اصالح طلبان 
اگر  گفت:  سال ۹۲  انتخابات  در  روحانی  از حسن 
اصالح طلبان از روحانی حمایت نمی کردند، رأی ذاتی 
روحانی به گونه ای نبود که بتواند رئیس جمهور شود.

ادعای وزیرخارجه بحرین در
 حمایت تهران از »حوثي ها«  

خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین ادعا کرد: مداخالت 
به  »حوثی ها«  از  تهران  حمایت  و  یمن  در  ایران 
یمن  ثبات  عدم  بر  و  شده  تبدیل  ثابت  موضوعی 
تأثیر می گذارد اما ائتالف بین المللی تالش می کند 
امنیت و ثبات را به این کشور برگرداند. ایران تعدادی 
را برای قاچاق سالح در برخی کشورها به خدمت 
گرفته و همه اینها در راستای عدم ثبات منطقه است. 

برنامه های اقتصاد بدون نفت را مدنظر دارم

دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: خدا را شکر 
می کنم از سال 75-74 که در سمت مدیرکل اقتصاد 
کالن سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشتم، توانستم 
در پی یک تعامل چندجانبه برنامه اقتصاد بدون نفت را 
طراحی و تدوین کنم. همچنین آن زمان برنامه تحقق 
عدالت اجتماعی را نیز تدوین کردم که در شرایط کنونی می تواند در جهت 
حمایت از اقشار آسیب پذیر که تحت فشار قرار گرفته اند، موثر واقع شود.

دوست نداریم مردم تحت فشارهاي معیشتي باشند 

سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با بیان اینکه روز ۱۳ آبان تمامی بغض های مبارکی 
را که امام )ره( فرمود در سینه هایتان حفظ کنید، به 
دشمنان نشان خواهیم داد، گفت: فشار علیه مردم 
دوست  و  می بینیم  هم  را  گرانی ها  و  دارد  وجود 
به  که  نیست  این گونه  اما  باشند  معیشتی  فشارهای  تحت  مردم  نداریم 
واسطه شیطنت رئیس جمهور بی عقل آمریکا، ما از اسالم دست برداریم.

دو  در  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی، 
باید  اقتصادی  و  اجتماعی  موضوع 
در کنار هم باشیم و آمریکا را به زانو 
در آوریم، بیان کرد: دولت به عنوان 

خواهد  جبهه  این  مقدم  سربازان 
بود؛ اما بدون مجلس و قوه قضائیه 
و  مسلح  نیروهای  حمایت  بدون  و 
باالتر از آن بدون هدایت مقام معظم 
رهبری حتما نمی توانیم پیروز شویم. 

خوشحالیم که هدایت جامعه را در این 
مقطع حساس رهبر انقالب بر عهده 
دارد و دولت با امید فراوان و با توان 
الزم معتقد است با هدایت رهبری و 

حمایت مردم از این مشکل به خوبی 
عبور خواهیم کرد. وی گفت: مردم در 
رنج و فشار هستند و زندگی مردم 
مخصوصا آنهایی که درآمد مقطوع 
دارند به سختی می گذرد، بی تردید 

مردم از ما می خواهند که مشکالت 
مردم  این حق  و  کنیم  را حل  آنها 
است و ما موظفیم کشور را از این 
یکپارچگی  و  وحدت  با  مشکالت 
بیان  با  جمهور  رئیس  دهیم.  عبور 
ما  اعالم می کنم  با صراحت  اینکه 
و  استقامت  با  و  اتحاد  و  وحدت  با 
ایستادگی ملت نه در زمان طوالنی 
بلکه در زمان کوتاه از این مشکالت 
عبور خواهیم کرد، گفت: آنهایی که 
به مردم می گویند ما اَبر تورم داریم 
ایران  اقتصاد  یا  می گویند،  دروغ  یا 
ابر تورم نخواهیم  را نمی فهمند. ما 
داشت؛ این حرف نادرست است، از 
سیاسی  و  اقتصادی  تحلیل  لحاظ 
یک  از  متاسفانه  ما  است.  نادرست 
اقتصاد تورم تک رقمی عبور کردیم 
مهار  را  تورم  می توانیم  حتما  ولی 
کنیم، مهار تورم امکان پذیر است. 

آنهایي که به مردم مي گویند ما َاَبرتورم داریم 
یا دروغ مي گویند یا اقتصاد ایران را نمي فهمند

عضو  مقدم،  مصباحی  غالمرضا 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
آمریکا  تحریم های  اثر  مورد  در 
علیه ایران که روز ۱۳ آبان اجرایی 
می شود، گفت: تصورم این است در 
این روز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و 
افرادی که از این موضوع ابراز نگرانی 
نگرانی  ابراز  این  بسا  چه  می کنند، 
است  ممکن  احیانا  و  نیست  به جا 
بزنند،  دامن  مسئله  این  به  دالالن 
زیرا نان آنها در منفعت برد این فضا 
سازی ها است. وی افزود: اکنون بازار 
ارز و طال نسبتا از یک ثبات نسبی 
برخوردار شده است، گرچه هنوز معتقد 
هستم قیمت ارز و سکه باید بیشتر از 
این ها کاهش پیدا کند و یک رفت و 
برگشت داشته است، در واقع یک اوج 
داشت و سپس یک فرود رخ داد. وی 
ادامه داد: تصور می کنم آمریکایی ها 

در مورد تحریم نفتی ایران و کاهش 
صادرات نفت ایران به صفر، شکست 
خورده اند؛ زیرا اطالعاتی که منتشر 
می شود مبنی بر این است که چین، 

هند و کشورهای اروپایی خرید نفت 
از ایران را ادامه خواهند داد و اتفاق 
جدیدی نخواهد افتاد. مصباحی مقدم 
گفت: عملکرد اقتصادی دولت نشان 
از مسلط نبودن بر اوضاع دارد؛ یعنی 

دولت  اختیار  در  وضعیت  این   مهار 
افتاده و  اتفاقی هم که  این  نیست. 
شاهد کاهش نرخ ارز بودیم شاید به 
دلیل اندکی مدیریت است و نشان 

می دهد که اگر دولت و بانک مرکزی 
مدیریت  قوی تر و همه جانبه را در 
انجام می دادند،  دستور کار داشته و 
امروز دچار این مشکالت نمی شدیم 
نبودیم. شاهد  را  مشکالت  این  و 

اگر دولت و بانک مرکزی مدیریت  قوی تری را انجام 
می دادند، امروز دچار این مشکالت نمی شدیم

افراطي های هر دو طیف با جمهوریت نظام مخالفند

ناصر ایماني، فعال سیاسي گفت: مردم به این حکومت 
رأي داده اند و این نظام را انتخاب کرده اند. اینکه 
بگویند رأي مردم اشتباه بوده و ساختار نظام صحیح 
است یا اساس نظام غلط است، هر دو مخالفت با 
جمهوریت نظام است. گروه هاي افراطي از هر دو 
طیف، با جمهوریت نظام مخالفت مي کنند. اینکه فردي با ماهیت، ساختارها و 
اسالمیت این حکومت مخالفت مي کند، در واقع با آراي مردم مخالفت مي کند.

خادمان هیئت ابوالفضلی)ع( بیرجند در شهر مقدس کاظمینمسابقات استعدادیابی دو و میدانی در ورزشگاه غدیر بیرجند * عکس: مجتبی گرگیهمایش خانوادگی اتومبیلرانی در خوسف * عکس: حسین محمودی
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شماره تلفن های جدید آژانس ایمان
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