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مدیر کل کمیته امداد استان در بازدید از روزنامه آوا عنوان کرد:

خبرنگار ، مددکار جامعه است
صفحه  5

*امین جم

روز خبرنگار 
و امیدهای تازه

امسال هفته خبرنگار با شور و نشاطی 
بیشتر از قبل برگزار شد. جدیت مسئوالن 
در برخورد با رسانه  ها و دیدی که نشان 
از درک جایگاه و اهمیت رسانه است در 
رفتارهای این چند روزه آنان به خوبی 
حضور  روند  بررسی  بود.  لمس  قابل 
نیز  مسئوالن در رسانه های گوناگون 
لحاظ  از  نکته است که چه  این  موید 
کیفی و چه از منظر کمی، نوع بازدید ها 
تفاوت چشمگیری با سنوات قبل دارد. 
این موضوع از میزان وقتی که به رسانه 
ها اختصاص داده شد و یا نوع گفتمان 
مسئوالن نیز قابل دریافت است. به نظر 
می رسد بی راه  ...  مشروح در صفحه 2

 

 

 

اسرائیلکارینکندکه
دودازتلآویوبلندشود
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دلواپساندرنیمهکاره
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حقشناس:

هیچرئیسجمهوریبهاندازه
روحانیاختیارنداشتهاست

قاضیپور:

صفحه  2

صفحه  2

ازخاطردلهانرودیادتوهرگزایآنکهبهنیکیهمهجاوردزبانی
ضمن سپاس و تشّکر از ابراز همدردی و الطاف تمامی سروران گرامی که در مراسم ترحیم عزیزمان 

 شادروان مهندس سلیمان کاهنی
ما را همراهی کردند به استحضار می رساند:

  به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده جلسه یادبودی 
بعدازظهر الی6 ازساعت۵ یکشنبه1398/۵/20 امروز
درمحلهیئتحسینی)واقعدرخیابانانقالب(برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران ارجمند در این جلسه موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.

 خانواده های :کاهنی و خادمی

فـروش بـره آمـاده کشتـار
 مناسب عید قربان

09335707650  - 09155615119   

به یک مدرک مهندسی عمران ، با 
حداقل 3 سال سابقه بیمه در زمینه 
ساختمان نیازمندیم.  09157719371

مزایده نوبت اول اداره کل فرهنگ و  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
شرح در صفحه 2

جناب آقای هادی محمد پور
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس امور حسابرسی مالیاتی
 که نشان از تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

کوشکی ، ندا ، فضلی نژاد

جناب آقاي ابراهیم پردل 
مدير عامل محترم صنايع پالستیك سازي اويژه 

انتخاب شایسته آن شرکت محترم  را به عنوان
 واحدنمونهصنعتيودریافتلوحوتندیسواحدنمونهدرروزصنعت

که حاصل سال ها تالش و زحمات ارزشمند شما در عرصه صنعت، تولید و اشتغال مي باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خداوند بزرگ خواهانیم.

شرکت تیز پاك خراسان )تیرك(- شرکت تروند زعفران قاين 
شرکت صنايع چاپ و بسته بندي میناي سرخ  بیرجند

مادرشهیدجاویداالثربهفرزندشپیوست
ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین مرحومه

 حاجیه گوهر رفیعی
 مادر شهید واالمقام جاويداالثر

 محمد رفیعی
 و همسر مرحوم مظفر گلکاری

  شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروزیکشنبه98/۵/20ازساعت17الی18درمحلمجتمعفرهنگی-مذهبی
ابنحسام)واقعدرطالقانی13( برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

 موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: گلکاری، رفیعی، موسوی ، جالینوس

اذاماتالعالمثلمفیاالسالمثلمهالیسدهاشئ
 ارتحال استاد بزرگوار، عالم ربانی و معلم اخالق

 حضرت آيت ا... 
حاج محمد هادی فقهی )رحمه ا... علیه(

 از شاگردان عالمه طباطبايی ، مترجم کتاب
 سنن النبی )ص( و اولین امام جمعه بیرجند

 پس از پیروزی انقالب اسالمی را تسلیت گفته ، از خدای 
 بزرگ برای آن عالم فرزانه علّو درجات و حشر با اهل بیت )ع( 

و صبر و اجر برای بازماندگان را خواستارم.
محمدرضا مجیدی- دبیرکل مجمع مجالس آسیايی

درگذشت ناگهانی پدری دلسوز ، مادری مهربان
 و برادری فداکار مرحومین

علی اکبر عربی، انیس حاجی آبادی
 و محمد حسین عربی

را به اطالع تمامی اقوام،دوستان،آشنایان و همکاران محترم می رساند:
مراسم تشییع و تدفین این عزیزانامروزیکشنبه1398/0۵/20

ازساعت17الی18ازمحلبهشتمتقین»غسالخانه« برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیزان سفر کرده

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: عربی ، حاجی آبادی ، حسنی و ساير بستگان

قابل توجه همکاران محترم فرهنگی شاغل ، بازنشسته 
و در حال تحصیل استان خراسان جنوبی

از آنجا که تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند در نظر دارد: در محدوده خیابان مالصدرا بیرجند 
نسبت به ساخت حدودا 120واحد آپارتمان 75 ، 120 و160متری اقدام نماید لذا از همکاران 

فرهنگی که دارای تمکن مالی مناسب می باشند، به صورت محدود عضو جدید می پذیرد. 
مبلغقسطاول120/000/000تومان بوده و هزینه های بعدی به اقساط طی ۴ فقره چک در ۳0 
 ماه دریافت خواهد شد. بدیهی است اولویت براساس عدم عضویت در تعاونی های مشابه زمان ثبت نام
  و واریز وجه خواهد بود. ضمنا هیئت مدیره و مدیرعامل در رد یا قبول تمامی اعضا مختار می باشند
  متقاضیان حداکثر تا 10 روز همه روزه از ساعت 1۸ الی 20 به دفتر شرکت واقع در خیابان نارنج 7 

 مجتمع انوشه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
مدير عامل تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند - امینی

ثبت نام رشته های مهارتی 

دانشگاه علمی  -کاربردی 

بـه زودی...

آگهـی استخـدام
شرکت گروه صنعتی لینا جهت تکمیل کادر 

فروش استخدام می نماید:
* سرپرست فروش )لیسانس با سابقه مکفی(

* ویزیتور مویرگی )حداقل دیپلم با سابقه(
* حسابدار )حداقل دیپلم با سابقه کار مرتبط(

شماره تماس : 09156049663
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خبر خوش رئیس قوه قضاییه برای زندانیان

مهر-  بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم و ایام 
سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( از سوی آیت ا... رئیسی رئیس قوه 

قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابالغ شد.

روز خبرنگار وامیدهای تازه
* امین جم

بیشتر   نشاطی  و  شور  با  خبرنگار  هفته  امسال   
از قبل برگزار شد.جدیت مسئوالن در برخورد با 
و  از درک جایگاه  نشان  و دیدی که  رسانه  ها 
روزه   چند  این  رفتارهای  در  است  رسانه  اهمیت 
آنان به خوبی قابل لمس بود.بررسی روند حضور 
این  نیز موید  مسئوالن در رسانه های گوناگون 
نکته است که چه از لحاظ کیفی و چه از منظر 
کمی ، نوع بازدید ها تفاوت چشمگیری با سنوات 
قبل دارد. این موضوع از میزان وقتی که به رسانه 
ها اختصاص داده شد و یا نوع گفتمان مسئوالن 
راه  بی  رسد  می  نظر  است.به  دریافت  قابل  نیز 
نیست اگر بگوییم این نگاه نشات گرفته از رفتار و 
عمل استاندار خراسان جنوبی است.رفتار و عملی 
خود  به  را  گوناگون  های  رسانه  خبرنگاران  که 
عالقه مند کرده و حاالکار به جایی رسیده است 
که گاه خبرنگاران از صبر و حوصله ی استاندار 

خسته می شوند!
مدیرعالی دولت در جلسه روز خبرنگار نیز در ساعات 
پایانی شب خود را به جلسه رساند و روز بعد  نیزچند 
ساعت پای درد و دل خبرنگاران نشست و از آنان 
قدردانی کرد.نگاه ویژه او به رسانه ها در طول این 
دوره به خوبی اثبات شده است و نیاز به ذکر مصداق 
رفتار مسئوالن   تغییر  رسد  نظر می  به  ندارد!  هم 
استان نیز از نوع نگاه استاندار در راس هرم مدیریتی 
نشات گرفته است.نگاهی که در سطوح دیگر نیز 
منتشر شده و نمود واقعی آن در روز خبرنگار قابل 
لمس است.نگاهی که منشا امیدهای بسیاری است 
و مطمئنا اگر تداوم یابد سال آینده نیز رسانه ها نیز 
به مراتب پرقدرت تر از قبل برای همراهی با مردم 
میان  این  در  که  دیگری  شد.نکته  خواهند  ظاهر 
حائز اهمیت است ، به نوعی پایان فضای فرار از 
پاسخگویی برخی مسئوالن با امنیتی نشان دادن 
و  استاندار  از سخنان  را  موضوع  است.این  مسائل 
معاون سیاسی استاندار نیز می توان برداشت کرد.
در جایی که استاندار خطاب به مسئوالن عنوان می 
کند که در استان خط قرمز های جدید نسازید و به 
سمتی نروید که خراسان جنوبی چون جزیره ای جدا 
از کشور نشان داده شود.مطمئنا رویکرد تعاملی رسانه 
و نهادهای گوناگون ضمن ایجاد شفافیت و افزایش 
اعتماد عمومی ، باعث می شود مردم احساس کنند 
سخنان و مشکالتشان شنیده شده و به نتیجه خواهد 
رسید.نکته دیگر اینکه برای حفظ این نوع نگرش 
ارزشمند به مردم و رسانه ها ، باید اقدام به فرهنگ 
سازی در جامعه کرد. بایدتازمانی که کادر فعلی در 
مدیریت استان با دیدی باز نسبت به رسانه ها و 
پاسخگویی به مطالبات مردم وجود دارد ، باید نهایت 
استفاده را از زمان برد.برای ایجاد فرهنگ مطالبه 
گری ، پاسخگو کردن مسئوالن و رساندن تعامل 
مسئوالن به میانگین کشوری ، باید فرصت را قدر 
دانست و دوره فعلی را به یک دوره فرهنگی مهم 
و پایدار در تاریخ استان بدل نماییم.اینگونه می توان 
امیدوار بود که امتیازات بدست آمده ازدست نرود و 
روز به روز سطح مطالبه گری مردم و پاسخگویی و 

سعه صدر مسئوالن  نیزافزایش یابد.

اعتراف »هاآرتص« در مورد 
استراتژی ترامپ علیه ایران

روزنامه هآرتص رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان 
کرد که اقدامات ضد ایرانی آمریکا در منطقه به طور 
سلسله وار به نتایجی ختم می شود که به نفع اسرائیل 
قلم  به  گزارش  این  نیست.در  سعودی  عربستان  و 
»عاموس هادل« آمده است که چند دستگی میان 
است؛  مشهود  ایران  علیه  آمریکا  منطقه ای  ائتالف 
در  »انسجام«  از  نمی توان  اکنون  که  گونه ای  به 
سیاست ترامپ سخن گفت و کامال واضح است که 
رئیس جمهور آمرکا در خصوص موضوع ایران دچار 

اشتباه فاحشی شده است.

سازمان امور مالیاتی: بعد از پزشکان 
سر وقت وکال می رویم

فارس- مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب 
دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته اند، 
گفت:پس از آن نیز وکال، فعاالن حوزه فوالد، حوزه قیر، 
شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران 

مورد رسیدگی قرار می گیرند.

قیمت سکه کاهش یافت؛ 
طال گرمی ۴۱۶ هزار تومان

خبرآنالین- در پی کاهش قیمت ارز در بازار، بهای هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی با کاهشی محسوس در بازار 
روبرو شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار در حال 
حاضر با کاهشی نزدیک به چهل هزار تومانی به قیمت ۴ 

میلیون و ۱۹۳ هزار تومان فروخته می شود.
نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب به قیمت ۲ میلیون و 
۲۴۲ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۲ هزار تومان قیمت 
خورد.  قیمت هر گرم طال در بازار به ۴۱۶ هزار تومان 
رسیده است.  بررسی ها نشان می دهد حباب سکه در 
حال حاضر با کاهشی قابل توجه روبرو شد. هر قطعه 
سکه امامی در حال حاضر تنها ۷ هزار تومان حباب دارد.

نرخ بیکاری در روستاهای
 کشور 2 درصد کاهش یافت

تسنیم- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
و  روستایی  اشتغال  ارائه تسهیالت  به  توجه  با  گفت: 
عشایری نرخ بیکاری در روستاهای کشور ۲ درصد )۱.۹ 
درصد(  کاهش یافت و نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد به ۷ 

درصد رسید.

نسبت بیکاران باسواد
 به بی سواد ۳ به ۱ شد

با  کارگران  نمایندگان  عالی  مجمع  بازرس  تسنیم- 
سواد بی  به  باسواد  بیکاران  نسبت  اینکه  به   اشاره 
۳ به ۱ است، گفت: عدم تناسب رشته های دانشگاهی 
با نیاز بازار کار و عدم نظارت بر اجرای صحیح آموزش 
، بیکاران بی سواد را تبدیل به بیکار با سواد کرده است.

وزیر علوم: دیوارهای 
دانشگاه ها برداشته می شود

ایرنا- منصور غالمی وزیر علوم، گفت: این وزارتخانه در 
نظر دارد برای ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه دیوارهای 
دانشگاه ها را حذف کند تا همگان با بخش های مختلف 

مراکز آموزشی آشنا شوند.

هیچ رئیس جمهوری به اندازه 
آقای روحانی اختیار نداشته است

نادر قاضی پور  گفت: اختیارات آقای روحانی در شرایط 
فعلی بیش از مشکالت کشور است و اگر وی و دولتش 
بنای رفع این مشکالت را با فعالیت گسترده داشته 
باشند، خیلی سریع از این بحران عبور خواهیم کرد.

افشاگری هسته ای آیت ا... یزدی

 آیت ا... محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم طی سخنانی گفته است: »اخیراً طرحی 
که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای 
آنکه  از  است  عبارت  این طرح  آورده شد.  نگهبان 
انرژی  پسماندهای  بتوانند  استکباری  دولت های 
اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این 
پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می کند و 
همه می دانیم که اشعه های این نوع پسماندها برای 

افراد کشور ضرر خواهد داشت.«

حق شناس: دلواپسان در نیمه کاره 
ماندن برجام سهم دارند

فعال سیاسی اصالح طلب،  محمدجواد حق شناس، 
گفت: به تندروها می گویم اگر برجام نیمه کاره مانده 
است، حتماً شما هم در این نیمه کاره ماندن سهیم 

هستید و نقش خود را نشان می دهید.

امیرعبداللهیان: اسرائیل کاری نکند 
که دود از تل آویو بلند شود

حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس اظهار 
هرمز  تنگه  به  را  خود  پای  غاصب  اسرائیل  کرد: 
بکشاند، در آتش خشم منطقه می سوزد و دودش از 

تل آویو بلند خواهد شد.

احمدی نژاد  برآیند
 جریان اصولگرا نبود

انتخابات  اینکه در  بیان  با  غالمرضا مصباحی مقدم 
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ جریان اصولگرا، جامعه 
روحانیت مبارز را محور قرار ندادند و نتیجه این شد که 
کاندیداهای متعدد پیدا کردیم و در دور اول انتخابات 
هیچ کس به نتیجه نرسید ، گفت : رقابت، میان آقای 
نژاد بود، در دور دوم آقای  هاشمی و آقای احمدی 
احمدی نژاد پیروز شد اما فراموش نکنیم که احمدی نژاد 
برآیند اساسی جریان اصولگرا نبود. این هم نتیجه عدم 
محوریت روحانیت مبارز در انتخابات ریاست جمهوری 
بود.  وی افزود: از زمانی که برخی احزاب گفتند خودمان 
می توانیم به ائتالف و نتیجه برسیم ، ما شاهد تفرق در 

جریان اصولگرا هستیم.

آخرین خبر- دو غول خودروسازی ایران خبرساز 
شدند. این بار نه برای گران کردن خودرو، بلکه 
خبرهایی از برخورد قانون با مدیران سایپا و ایران 
خودرو رسانه ای شده است. براساس خبرهای 
منتشر شده مدیر عامل سایپا به مدت ۶ ماه 
از  گمانه زنی ها  برخی  و  بوده  الخروج  ممنوع 
مسدود شدن حساب مدیر عامل ایران خودرو 
ممنوع  حکم  فارس  خبرگزاری  دارد.  حکایت 
الخروجی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را 
منتشر کرد. براساس تصویری که این خبرگزاری 
منتشر کرده است سید جواد سلیمانی مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه 
پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال 
گذشته به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شده است. 

در همین رابطه اخیراً اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضاییه نیز با تشریح جزئیات بازداشت مدیران 
و  تشکیل شده  پرونده  بود:  گفته  ارشد سایپا 
افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ 
متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند. به گفته 
وی، برخی از بازداشتی ها از مدیران شرکت سایپا 
هستند و برخی از نمایندگی ها و شرکت هایی 
که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و 

واگذاری خودرو می کردند.

حساب بانکی مدیرعامل
 ایران خودرو مسدود شد؟

نیوز«  »تجارت  اخیرا  دیگر  سوی  از 
منتشر  مرکزی  بانک  نامه  از  تصویری 

تمام  شده  عنوان  آن  در  که  کرده 
ایران خودرو  مدیرعامل  حساب های 
بانکی  خدمات  هیچ  و  است  شده  مسدود 
بنا به ادعای تجارت  او داده نمی شود.  به 
دستورالعمل  به  منتسب  نامه   این  نیوز، 
و  مرکزی  بانک  حقوقی  دعاوی  اداره 
ناحیه   ۱۴ شعبه  بازپرس  قضایی  حکم 
تهران  انقالب  و  عمومی  دادسرای   ۲۸
صنعتی  گروه  مدیرعامل  پرونده  مورد  در 

ایران خودرو است. در این نامه اشاره شده 
نامه  بانک ها  تمام  به  مرکزی  بانک  که 
حساب های  همه  که  داده  دستور  و  زده 
ایران  شرکت  )مدیر عامل  یکه زارع  هاشم 
خدمات  هیچ  و  کنند  مسدود  را  خودرو( 
او ندهند. تصویر مدرک مسدود  بانکی به 
اجتماعی  شبکه های  در  حساب  شدن 
واکنشی  ایران خودرو  هنوز  و  شده  منتشر 

نسبت به آن نشان نداده است.

مدیران سایپا و ایران خودرو زیر منگنه

منابع  نوشت:  الیوم  رای  انتخاب- 
نزدیکتر  ایران  به  اغلب  که  متعددی 
ها  سعودی  موضع  در  تحول  از  هستند، 
نسبت به ایران، صحبت می کنند و بر این 
اساس، به نظر می رسد عربستان به دنبال 
مورد  در  تهران  با  جدی  مذاکره  شروع 
منطقه  در  استقرار  و  دریانوردی  امنیت 

است. فارس،  خلیج 
الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
آمده  مطلب  این  ادامه  در  »انتخاب«؛ 
دروازه ای  تنها  عنوان  این  اما  است: 
برای ورود به دیگر پرونده هایی است که 
آبی  امنیت  پرونده  از  کمتر  آن ها  اهمیت 

پرونده یمن  نیست.  دریانوردی  و سالمت 
که  می گیرد  جای  موضوعاتی  مقدمه  در 
عربستان،  و  ایران  بین  مذاکره  جریان  در 

خواهد شد. مطرح 
مشخص است که عربستان در حال آماده 
جنگ  توقف  برای  مناسب  زمینه  سازی 
توانسته  می رسد  نظر  به  و  است  یمن 
است از طریق یک کانال سّری، این پیام 
این  پایان  که  کند  منتقل  تهران  به  را 
جنگ باید به شکلی باشد که ریاض، یک 
شکست خورده محسوب نشود. این شرط 
مساله  یک  را  آن  و  است  ریاض  محکم 
همسایه  با  مذاکره  برای  مهم  و  اساسی 

که  تحوالتی  می داند.ظاهرا،  خود  ایرانی 
ایجاد  امارات در مورد نقش خود در یمن 
نیز  سعودی  موضع  بر  را  خود  سایه  کرد، 
اختالف  ها،  گزارش  و طبق  است  افکنده 
به  امارات،  و  عربستان  روز های  این 
موضع گیری جدید امارات در مورد ایران 

و جنگ در یمن باز می گردد.
می شود،  دیدگاه  این  تقویت  باعث  آنچه 
بین  عدن  در  کننده  نابود  نبرد های 
حمایت  مورد  جنوبی  انتقالی  شورای 
هادی،  منصور  حامی  نیرو های  و  امارات 
عالوه  است.  عربستان،  حمایت  مورد 
مورد  در  اماراتی  مسئوالن  اینکه  بر 
هادی  منصور  صالحیت  و  مشروعیت 
رئیس  که  طور  همان  دارند؛  تردید 
حساب  در  خلفان«  »ضاحی  دبی،  پلیس 
متوجه  را  گسترده ای  انتقادات  خود  توئیتر 
که  است  کرده  تصریح  و  نموده  هادی 
داخل  از  نمی تواند  واقعی،  فرمانده  یک 
آورد. دست  به  پیروزی  ها،  هتل  اتاق 
و  رابطه  عمق  به  باید  میان،  این  در  اما 
همچنین  و  ابوظبی  و  ریاض  بین  ائتالف 
زاید و بن  بین بن  رابطه شخصی نزدیک 

سلمان هم نظری داشته باشیم، تا بتوانیم 
از  بیش  ابوظبی،  که  بگوییم  قاطعیت  با 
مستقیم  غیر  ارتباطی  کانال  یک  چیز  هر 
بین ریاض و ایران است و تمام تحرکات 

انجام می شود. ریاض  با هماهنگی  آن 
در  بهتری  نقش  می تواند  نفر  یک  اما 
نیست  کسی  آن  و  کند  ایفا  زمینه  این 
جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر  جز 
و  سلمان  بن  با  نزدیکی  رابطه  که  روسیه 
سیاستمداران ایرانی دارد. به همین دلیل، 
انتقال  برای  مناسبی  کانال  قرار است  اگر 
شود،  انتخاب  تهران  و  ریاض  بین  پیام ها 

است. گزینه  بهترین  روسیه 
و  سیاست ها  تغییر  در  همواره  ریاض 
گام  یک  ها،  پرونده  و  بحران ها  با  تعامل 
به  مساله  این  و  است  عقب تر  ابوظبی  از 
سر  از  مورد  در  امارات  اقدام  در  وضوح 
دیده  دمشق  با  دیپلماتیک  روابط  گیری 
این  در  ابتدا  عربستان  که  حالی  در  شد، 
ما،  ارزیابی  طبق  داد.  نشان  تردید  باره 
می یابد  پایان  زودی  به  ریاض  تردید  این 
با  رابطه  در  مهمی  گام  سعودی ها  و 

با ایران بر می دارند. دمشق و مذاکره 

رای الیوم: عربستان به دنبال شروع مذاکره جدی با ایران است

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص(
 شماره ثبت: 932

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/31 در محل 

کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه - انتهای خیابان شهاب تشکیل می شود.
مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.

دستور جلسه:
افزایش سرمایه از مبلغ 1/800/000/000 ریال به مبلغ 30/000/000/000 ریال. 

هیئت مدیره

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی )آگهی مزایده - نوبت اول(          شناسه آگهی: 560725
  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

)شماره 2( و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری سالن های آمفی تئاتر و مجتمع های فرهنگی و هنری اداره کل و ادارات تابعه در 
سطح استان از طریق مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس www. setadiran .ir به شماره فراخوان 5098000189000001 و 
با شرایط اعالم شده به شرح جدول ذیل به صورت اجاره به مدت یک سال به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صالحیت فنی و اخالقی الزم و 

دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرح ذیل اقدام نماید :
  1- واگذاری مراکز ردیف های 1 الی 4 حداقل بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عالوه پرداخت هزینه های آب، برق ، 

تلفن و گاز مصرفی و سایر هزینه های مرتبط با قرارداد خواهد بود.
 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد ردیف های 1 الی 4 جدول ذیل معادل پنج درصد ) 5%( مبلغ اجاره تعیین شده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری می باشد که می بایست به صورت "ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده " در وجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با 

اعتبار 3 ماه تهیه و به همراه اسناد مزایده تحویل گردد.
3- هزینه آگهی روزنامه بابت مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد. ضمنا برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره معادل سه )3( برابر مبلغ 
پیشنهادی بعالوه هزینه های مصرفی حامل های انرژی ساالنه برای هر مورد را به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره 

کل تسلیم نماید.
4- اداره کل در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات در چهارچوب قوانین و مقررات مختار است و اولویت با انجمن ها ، کانون ها ، آموزشگاه های آزاد هنری و 

سینمایی و مؤسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود . 
5- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1398/05/17 لغایت 1398/05/31 نسبت به تکمیل اسناد مزایده اقدام نمایند. 

6- داوطلبین برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم به امور مالی اداره کل و یا پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نموده و پس از بازدید از محل های مذکور در 
ساعات اداری ، پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 به همراه اصل ضمانت نامه بانکی معتبر در پاکت سربسته و مهر 
شده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند .  7- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/06/02  به آدرس : بیرجند - خیابان شهید 

محالتی - حد فاصل توحید و مدرس - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی - طبقه دوم - سالن کنفرانس برگزار خواهد گردید. 
 SETADIRAN.IR نشانی سامانه ستاد ایران

قیمت پایه برایشهرستانعنوان محلردیف 
 یک سال )ریال(

مدیریت 
پیمان

نوع تعیین اجاره

ساالنه-96/000/000فردوستاالر محراب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فردوس1

ساالنه-66/000/000قاینمجتمع فرهنگی و هنری ارشاد قاین )صرفا سالن(2

ساالنه-33/600/000سربیشهسالن آمفی تئاتر استاد فرزین سربیشه3

ساالنه-72/000/000بیرجندسالن اجتماعات گلبانگ بیرجند4
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید 2- 20 ۴۳ ۴2 ۶۶/۳2 ۶۶ ۴۴ ۳2     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان سربیشه
 حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت

 پیرو آگهی های تحدید حدود عمومی منتشره در روزنامه آوای خراسان جنوبی شماره 4284 مورخ 1397/11/18 و به موجب 
ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید شماره زیر 1- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 301 فرعي از 888- اصلی مزرعه دستجرد مود بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای راضیه دستجردی روز 1398/07/14 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست 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 در غیر 
این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 98/5/20                                                                                   محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860308308000046 مورخ 1398/4/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
کهنسال فرزند علی به شماره شناسنامه 19 صادره از سربیشه در یک باب مغازه قدیمی به مساحت 70/46  مترمربع تحت پالک 763 
فرعی از 28 - اصلی واقع در بخش 6 سربیشه، خریداری از مالک رسمی آقای محمد نجاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/5/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/20
محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139860308308000054 مورخ 98/05/15 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محسن شیخ زاده 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 5 صادره از در یک باب منزل مسکونی به مساحت 430/76 مترمربع پالک 2902 فرعی از 19 فرعی از 28 - اصلی واقع در بخش 6 سربیشه خریداری از وراث مالک 

رسمی مرحوم موسی شربت دار فرزند محمدحسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.     تاریخ انتشار نوبت اول : 98/05/20         تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/06/04 
محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند ساعت 16:30 روز یکشنبه 1398/06/24 در محل تاالر 
میالد پادگان 04 بیرجند واقع در انتهای خیابان ارتش برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 1398/06/22 به دفتر 
 شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه 

را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1397 2- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 1397/12/30 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی 5- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی 6- تصمیم گیری در خصوص تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت خرید زمین به صورت آزاد ، مشارکتی ، طرح واگذاری دولتی و یا هر طرح دیگر 7- تعیین 
خط مشی آتی شرکت تعاونی .                                                                                      هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

به اطالع تمامی همشهریان عزیز می رساند

مراسم دعای پرفیض عرفه 
طبق سنوات گذشته با حضور مداحان 

برگزار می گردد
 زمان : روز یکشنبه 98/5/20 ساعت 14:30
 مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی

مجتمع فرهنگی مذهبی 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
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سهمیه فروش سوخت مرزنشینان  واریز شد

ایرنا- معاون امور اقتصادی استاندار گفت: سهمیه فروش سوخت مرزنشینان استان به حساب سرپرستان خانوار شامل در طرح واریز  شد. مشیرالحق عابدی این مبلغ را ۷۱۴ هزار تومان اعالم کرد و افزود: استاندار 
پیگیری های ویژه ای را برای افزایش سهمیه سوخت مرزنشینان انجام دادند که منجر به نتایج خوبی نیز شده است. وی گفت: با توجه به برگزاری مزایده هایی به روال قاعده و قانون، پیگیری های استاندار و فروش 

قانون سوخت به برنده، وجه حاصله از ۲۰ درصد سهم مرزنشینان سه برابر تمام مدت اجرای طرح بوده است. وی گفت: برآورد افزایش سه برابر سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینان در ماه های آینده اعالم خواهد شد.  ۵۵ ماده  استناد  به  احتراما  محترم  استانداری 
شهرداری ها در جهت ساماندهی وانت بارها و دستفروشان 
و دفاع از حقوق شهروندی، بنظر می رسد اخیرا به این 
قانون کمتر توجه می شود و دلیل آن هم حضور وقت 
و بی وقت وانت بارها و دستفروشان در نقاط مختلف 
شهر و خصوصا نقاط مسکونی می باشد. که نظارت و 
توجه بیشتر مامورین محترم شهرداری را می طلبد.  و 
بایستی این نظارت مستمر و پیوسته باشد و مسلما قانون 
باید دائمی باشد نه مقطعی و گذرا. از استانداری محترم 
عاجزانه درخواست دارم به این مشکالت شهری و قانون 

بوجود آمده پیگیری نمایید. 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. بنده  ساکن  خیابان ظفر هستم. منطقه ما زمین 
رس و سفت هست . چتد بار تلفنی با اداره آب و فاضالب 
صحبت کردم برای لوله کشی فاضالب که متاسفانه هیچ 
جواب مثبتی نگرفتم و  در شب گذشته متأسفانه در جلوی 
پارک ظفر بنده خدایی چاه فاضالبش پر می شود که باعث 
کشته شدن ۴ نفر انسان بی گناه در ماه حرام می شود.
مسئولیت با کیست؟ مسئوالن پاسخ دهند اگر مسلمانند 

9۱۵...۴۴۵
دعا می کنم از ته دل آمین بگویید. الهی شهرستان خوسف 
هرچه زودتر از یک بیمارستان برخوردار شود.  الهی استاندار 
هر چه زودتر به شهرستان محروم و بی پناه و عقب 
نگه داشته خوسف بیاید به این شهرستان فراموش شده  

خوسف و گرفتار در غبار  محرومیت
ارسالی به تلگرام آوا
احتراما با توجه به حضور افراد نمازگزار، دستفروشان و 
کودکان در پارک وحدت جنب مسجد امام حسین )ع( 
در زمان اذان و اقامه نماز جماعت به استحضار می رساند 
با توجه به وجود چهار راه و عرض کم خیابان موجبات 
ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی و بروز تصادفات فراهم 
می آید لذا خواهشمند است با هدف رفع مشکالت فوق 
اقدامات مقتضی را در راستای افزایش عرض خیابان و یا 
انتقال درب ورود و خروج مسجد به خیابان پاسداران ۳ 
مبذول فرمایید. امید که با عنایت حضرتعالی موجبات رفع 

مشکالت مطروحه فراهم آید. با آرزوی توفیق روز افزون
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ماشا ا... جاده ی علی آباد )شهرک بعثت( شده اتوبان 
تهران شمال. اونقدر آروم پیش میره که فکر کنم چندین 
سال طول بکشه تو رو خدا هرچی زودتر تموم کنین این 
جاده رو بس که سنگ توی جاده ریخته میشه موقع 
کارکردن  ماچه گناهی کردیم که باید الستیک و جلوبندی 

ماشینمون خراب  بشه
99۰...۴۲۰

با توجه به بیکاری جوانان تحصیل کرده از بازنشستگان 
فرهنگی عاجزانه تقاضا می شود با یک حرکت دسته 
جمعی از حضور در کالسهای درس خودداری کنند باور 
کنید با این کارتان به جامعه لطف نمی کنید خود را مدیون 

این عزیزان توی این شرایط بد اقتصادی می کنید.
99۰...۴۲۰

داشتن  با  جنوبی  خراسان  دامپزشکی   - محمودآبادی 
بهترین کارنامه در مهار بیماری های مشترک بین انسان و 
دام توانست  در تعامالت بین المللی سه جانبه با کشورهای 
افغانستان،پاکستان مسئولیت دبیرخانه این تعامالت را از 
آن خود کند. روز گذشته در نشست خبری به واسطه 
خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  قربان،  عید  به  نزدیکی 
جنوبی از موفقیت جدید دیگری برای این اداره کل خبر 
داد و گفت: تفاهم نامه ای بین سه کشور ایران،افغانستان 
و پاکستان امضا شده که تعامالت بین المللی در حوزه 
بیماری های مشترک دامی داشته باشند و خراسان جنوبی  
شد.محمد  انتخاب  نامه  تفاهم  این  دبیرخانه  عنوان  به 
واسطه  به  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  افزود:  اصغرزاده 
بیماری  حفاظت  و  کنترل  و  بهداشتی  مطلوب  شرایط 
های دام و طیور در  کشور مقام سوم را کسب کرد.وی 
با اشاره به شرایط سخت استان در بحث خشکسالی و 
همسایگی با استان های پر خطر و هم چنین هم مرزی 
این مقام باعث شد  با کشورهای پر ریسک اعالم کرد: 
در تفاهم نامه ای که برای همکاری های بهداشتی در 
حوزه بیماری های مشترک انسان و دام بین کشورهای 
 افغانستان،پاکستان و ایران به امضا رسیده است دبیرخانه ای 
ایران  باشد در  المللی  بین  تعامالت  این  باید پیگیر  که 
این  چند  شود.هر  ایجاد  جنوبی  خراسان  استان  و 
انتخاب پیش شرط هایی نیز داشته است که مهمترین 
است. دامپزشکی  تخصصی  آزمایشگاه  اندازی  راه   آن 

قول یک میلیارد تومانی 
مدیرکل دامپزشکی در این باره تصریح کرد: اختصاص یک 
میلیارد تومان از سوی ستاد اجرایی فرامین امام برای ساخت 
آزمایشگاه شرق کشور بسیار امیدوار کننده بود و امید 
 است این پروژه طی هفته دولت سال آینده به بهره برداری

برسد.اصغرزاده اعالم کرد: سال ۹۰ این پروژه در استان 
با هشت میلیارد تومان کلید خورد، از این میزان چهار 
میلیارد تومان اختصاص یافته و تکمیل آن نیازمند هفت 
میلیارد تومان دیگر است.وی پیشرفت فیزیکی این پروژه 

دامپزشکی  و گفت:  سازمان  عنوان کرد  را ۶۵ درصد 
کشور برای تکمیل تجهیزات این آزمایشگاه 2۰ میلیارد 

تومان اعتبار تخصیص داده است.
یک  نیازمند  آزمایشگاه  این   hplc دستگاه  افزود:  وی 
میلیارد تومان اعتبار است، این آزمایشگاه به دلیل شرقی 
بودن استان و صادرات آن به افغانستان دارای اهمیت 
است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات این پروژه تا هفته 

دولت سال آینده افتتاح شود.

فعالیت ۷۳ اکیپ نظارت به مناسبت عید قربان
اصغرزاده با اشاره به تب کریمه کنگو گفت: متاسفانه در 
سطح کشور از ابتدای امسال، ۷۷ نفر مبتال به تب کریمه 

کنگو شده که پنج نفر از مبتالیان فوت شده اند.
از تب  اینکه خراسان جنوبی همچنان  بر  تاکید  با  وی 
کریمه کنگو پاک است، اضافه کرد: ویروس این بیماری از 
طریق الشه و کنه منتقل می شود، بنابراین از شهروندان 

خواستاریم توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
فرا  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
رسیدن عید قربان گفت: طی این ایام ۷۳ اکیپ نظارت 
ثابت و سیار، ۷2 نفر بازرس بهداشتی گوشت و ۱۵ ناظر 
شرعی در سطح استان فعالیت می کنند.وی از فعالیت 
تعداد ۱۴ اکیپ ثابت و ۱۴ اکیپ سیار در مرکز استان 
خبر داد و  افزود: این اکیپ ها با اولویت وجود کشتارها 
و مناطق روستایی و عشایری فعالیت می کنند.اصغرزاده 
تاکید کرد: بهتر است شهروندان از ذبح گوسفند و یا دام 
سنگین در معابر عمومی و حتی منازل شان به مناسبت 
عید قربان و یا استقبال از حجاج خود داری کنند. وی 
با بیان اینکه اکیپ های سیار دامپزشکی در بقاع متبرکه 
استانی ها  از هم   داد:  ادامه  نیز مستقر می شوند،   استان 
درخواست می شود گوشت قربانی را 2۴ ساعت در دمای 2 
تا ۶ درجه سانتی گراد نگهداری کنند و سپس این نذری را 
به افراد نیازمند بدهند.مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
خاطرنشان کرد: هم استانی ها دام را از میدان دام خریداری 
و یا از دامداری هایی که تحت نظارت دامپزشکی هستند 

تهیه کنند و به هیچ عنوان دام بیمار و بی حال را ذبح 
نکنند.اصغرزاده گفت: ذبحی که در خارج از کشتارگاه ها 
انجام شود به عنوان تهدید برای بهداشت عمومی تلقی 
می شود و طبق قانون مجازات اسالمی افراد به یک سال 
حبس تعزیزی محکوم خواهند شد و بهداشت مردم خط 

قرمز دستگاه قضایی و دامپزشکی است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این 
مدت نیز ۳8 میلیون و ۴82 مورد بازدید و مراجعه به 
 درمانگاه های دولتی و غیردولتی دامپزشکی انجام شده است.

به گفته وی، طی عید قربان سال گذشته هشت هزار دام 
معاینه شدند که از این تعداد ۳۰۰ الشه دارای مشکل 
بوده و حذف موضعی شدند.مدیرکل دامپزشکی خراسان 
جنوبی با اشاره به نظارت های انجام شده امسال گفت: طی 
این مدت ۱۱ هزار بازدید از مراکز مختلف عرضه و توزیع 
فرآورده های خام دامی استان انجام شده است. وی با بیان 
اینکه در این نظارت ها ۴۳۷ مورد غیر بهداشتی تشخیص 
داده شده است، افزود: طی بازدیدهای انجام شده ۱۰ تن 

فرآورده خام دامی ضبط شده است.

نظارت ویژه
اصغرزاده با بیان اینکه از این تعداد ۵۴ نمونه گیری انجام 
شده است، گفت: همچنین در این بازدیدها ۱۱ پرونده به 
مراجع قضایی ارجاع و ۶ تن فرآورده خام دامی از چرخه 

مصرف خارج شده است.
و  بره  راس  و ۶۰۰  هزار  پنج  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
نفر  بزغاله، 2۵۷  و  بز  راس  و 2۰۰  گوسفند، سه هزار 
شتر و ۳2۷ شتر مرغ در کشتارگاه ها کشتار شده اند، 
شده  انجام  کشتار  و ۳۰۰  هزار  مجموع ۱۰  در  افزود: 
جوجه  قطعه  میلیون  پنج  شد:  آور  یاد  است.اصغرزاده 
تعداد ۴۰  این  از  استان شدند که  وارد کشتارگاه های 
اند. شده  معدوم  تن   ۷8 و  ضبط  جوجه  قطعه  هزار 
خصوصی و  دولتی  های  بخش  در  اینکه  بیان  با   وی 

۳8 میلیون و ۴82 هزار مورد معالجه و درمان انجام شده است، 
افزود: ۱۱2 دامپزشک دولتی و خصوصی در استان فعالیت 

می کنند و چهار دامپزشک دیگر هم جذب خواهند شد.

تولید ۴۰ تن تخم مرغ مازاد
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال 
۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که از این میزان 
۳۰ درصد مصرف استان و ۷۰ درصد مازاد نیاز بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۷ مرغداری تخم گذار با دو میلیون قطعه 
در سطح استان فعال هستند، افزود: روزانه قریب به ۶۵ تن 
تخم مرغ تولید می شود که از این میزان 2۵ تن در استان 

مصرف و ۴۰ تن به خارج استان صادر می شود.
اصغرزاده با بیان اینکه طی هفته گذشته 2۵ تن تخم مرغ 
به افغانستان صادر شده است، افزود: همچنین امسال ۴۵۱ 
تن تخم مرغ به ارزش 2۴۳ هزار و ۷۵۰ دالر و ۱۴ تن مرغ 
منجمد به ارزش هفت هزار و ۵۶۰ دالر به کشور افغانستان 

صادر شده است.

۲۶ میلیون ُدز واکسن
وی همچنین از توقیف 2۳ محموله دام سبک و سنگین 
غیر مجاز در چهار ماه گذشته خبر داد و افزود: 2۳ پرونده 
تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که بخشی از این 
موارد نیز استرداد شده اند. اصغر زاده با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری 2۶ میلیون ُدز واکسن طیور در استان استفاده 
شده است، افزود: هم اکنون فعالیت های مراقبتی همچنان 
دنبال می شود. وی در خصوص مبارزه با بیماری های 
مشترک انسان و دام بیان کرد: در چهار ماهه گذشته ۵2۳ 
هزار و ۷۴۶ راس دام را علیه بیماری های مشترک انسان و 
دام واکسینه کرده ایم. مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
ادامه داد: عالوه بر این یک میلیون و 28۹ هزار مورد در 
بیماری های دامی واکسیناسیون انجام شده است.در انتهای 

این نشست از خبرنگاران حوزه دامپزشکی تجلیل شد.

دامپزشکی خراسان جنوبی، انتخاب غرب آسیا
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آدرس: خیابان شهید مطهری 8 
 تلفن تماس: 32227322 - 32227878 - 09155615843 - 09151613171

ضمنا گوسفند زنده در محل موجود و از ساعت ۶ صبح آماده خدمات رسانی می باشد
مجتمع مسجد عاشورا )هیئت فاطمیه - دارالشفاء فاطمه زهرا)س( - داراالیتام فاطمه زهرا )س((

عید  بر عاشقان مبارک داراالیتام هیئت فاطمیه آماده دریافت هدایا و نذورات )گوسفند قربانی( 
شهروندان محترم در روز عید سعید قربان می باشد.

با عرض تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و دهه والیت به نیکوکاران خیر اندیش
 موسسه خیریه مهر ماندگار  زیر نظر سازمان بهزیستی 

با تحت پوشش داشتن فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست و خانواده های نیازمند 
آمادگی دارد کمک های خیرین بزرگوار شامل وجه نقد ، گوشت قربانی ، ارزاق و کاالهای 

مختلف را به نحو شایسته توزیع نماید .
دفترموسسه : خیابان جمهوری اسالمی ، بین جمهوری 1 و خیابان قائم ، طبقه فوقانی 
پخش رنگ محمد زاده                 تلفن همراه:  09370371133-  ثابت: 32210932
شماره کارت   5029081018125449  بانک توسعه تعاون به نام موسسه خیریه مهر ماندگار

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:
   سخنران و مداح : خانم نخعی

زمان : یکشنبه 98/5/۲۰ ساعت 15:۳۰  مکان: مدرس ۳۷ - پالک 11
حسینیه شهید زواری )کانون هالل 1۴(

دعای عرفه

۰۰:1۰ سفرنامه
۰۰:۴۳ آب و رنگ

۰۲:18 سینمایی ماری کوری -  بازپخش
۰۲:۴5 رویدادهای ورزشی- بازپخش

۰۳:۰5 شادمانه
۰۳:۳۰ حبله رود

۰۴:۲۴ اذان صبح به افق بیرجند
۰۴:۴۰ مراسم جمع خوانی قرآن کریم

۰5:۴5 سخنرانی
۰۶:18 دعای عهد

۰۶:۳۰ مستند روستا
۰۷:۰۰ صبحانه - زنده

۰8:۰5 پرسمان - بازپخش
۰8:۳5 مجموعه در حاشیه - بازپخش

۰9:۲۰ مزه غذای ایرانی
۰9:۴۷ سیمای سالمت- زنده

11:۰۰ خبر استان
11:15 دختری به نام نل

11:۳8 پازل

1۲:۰8 شاهدان
1۲:۳8 اذان ظهر به افق بیرجند

1۳:۰۰ خروس و روباه
1۳:۲۰ شب های زعفرونی - بازپخش 

1۴:۳۰ سینمایی رسوایی ۲
1۶:۰۰ خبر استان

1۶:۲۰ بازتاب - بازپخش
1۶:۴5 دعای روز عرفه - زنده

1۷:۴5  استارت
18:18 چهل تکه

19:18 جلوه های نور
19:۴۲  اذان مغرب به افق بیرجند

۲۰:۰۰ خبر استان
۲۰:۲5 ناخونک

۲1:1۰  شب های زعفرونی - زنده
۲۲:۲۰ چکه

۲۳:۰۰ خبر استان
۲۳:1۷ مجموعه درحاشیه

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

سالم و درود به خیرین گرانقدر که همانند همیشه ما را در امر قربانی در روز عید سعید قربان
 یاری نمودند؛ بدینوسیله به اطالع می رساند موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

 از هم اکنون آمادگی خود را جهت دریافت "قربانی"  اعالم می دارد. خیرین بزرگوارچنانچه نیت قربانی دارند 
باتوجه به این که هزینه گوسفندان باالست لذادرنظرگرفتیم به هر مقدار که نیت دارند به صورت شراکتی با حداقل 
نقدی قربانی انجام پذیرد. الزم به ذکر است خیرین بزرگوار فقط مبلغ در نظر گرفته شده را اعالم فرمایند ما به 
خاطر رفاه حال همه عزیزان تمهیدات الزم اعم از کشتارگاه، توزیع بین ایتام، زیر نظر پزشک و .... انجام شده است. 
جهت اطالع شما عزیزان گوسفند آماده خریداری شده ، در قیمت های متفاوت و در محل کشتارگاه نگهداری 

می شود. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با تماس با شماره ذیل، نذر خود را ادا کنید. ۰9155۶1۶5۲1
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003 

شماره کارت بانک ملی جهت کمک های مردمی:  6037991199511233
 مؤسسه خیریه 

حضرت 
رسول ا...)ص(                                                                                                              



روز عرفه

بی حوصلگی

اعمال روز عرفه

 نهم ذي الحجه روز عرفه است كه در تمام سال ممتاز به 
دعا و عبادت مي باشد. گرچه در روز عرفه حضور در كنار 
قبر مطهر سيد الشهدا عليه السالم و نيز تشرف به حج و 
وقوف در صحراي عرفات فضيلت و توفيق عظيمي است 
كه بسياري از ما از آن محروميم، اما دعا و درخواست 
از پيشگاه خداوند رحمان و رحيم در عصر روز عرفه 
براي هركس در هر كجا كه باشد بسيار مغتنم است.  
بنا بر روایات، دعا و استغفار با فضيلت ترین عمل روز 
عرفه است و در ميان ادعيه، دعای عرفه امام حسين)ع(، 
بسيار توصيه شده، غسل، زیارت امام حسين)ع( ، صدقه 
و روزه از دیگر اعمال این روز است. از طرفي روز نهم ذي 
الحجه روز شهادت مسلم ابن عقيل فرستاده سيد الشهدا 
عليه السالم به كوفه است كه به امر ابن زیاد و پس از بي 
وفایي و پيمان شكني مردم مظلومانه به شهادت رسيد.

غلبه بر بي حوصلگي و دلزدگي

بي حوصلگي هنگامي روي مي دهد كه ما ديگر به 
اطرافيان و اشياء پيرامون خود و فعاليت هاي روزمره 
عالقه مند نبوده و از آنها لذت نمي بريم. بي حوصلگي 
در واقع فقدان تنوع و انگيزه در زندگي است. يكي از 
خصوصيات انسان تنوع طلبي و نياز به تغيير مداوم در 

شكل و نوع محركات بيروني مي باشد.
سازگاري حسي سبب مي شود ما از فعاليت هاي تكراري 
به ستوه آييم. سازگاري حسي يعني كاهش حساسيت 
حواس، زماني كه در معرض مداوم يك عامل محرك 

ثابت و تغييرناپذير قرار مي گيريم.
بنابراين بايد براي برخي امور در تنوع طلبي محدوديت 
قائل شويم و گرنه مجبور خواهيم شد هميشه بي حوصله 

و دلزده باقي بمانيم و طعم رضايت رانچشيم.
خالصه بايد پيش بيني ناپذير باشيم. براي غلبه بر 

بي حوصلگي در زندگي از اين راهكارها سود ببريد:
سعي كنيد هر ازچندگاهي درخود تغييراتي هر چند 

جزئي ايجاد كنيد.
ايجاد  بيكاري و فقدان فعاليت يك عامل مهم در 
بي حوصلگي است. دست به كار شويد با نشستن و به 
نقطه اي خير ه شدن چيزي را عوض نمي كند. برخيزيد و 

به كاري مشغول شويد.
حس پوچي و اين باور كه زندگي،شغل و فعاليت هاي 
شما بي معنا مي باشند، مي تواند شما را تا مرز خودكشي 
پيش برد. شما نبايد زندگي خود را يك دايره بي پايان و 
هدف بدانيد. اين وظيفه خود شما است كه به زندگي 
خود معنا بخشيد. هر روز يك چيز جديد ياد بگيريد 
و به علم خود بيفزاييد. خود را به چالش بكشانيد. به 
فعاليتي دست بزنيد كه در شما استرس ماليمي ايجاد 
مي كند. مانند برد و باخت )در بازي، ورزش( و يا پذيرش 

ايده هاي جديد.

چرا خربزه و عسل 
را نباید همزمان مصرف کرد؟

مصرف همزمان برخی مواد غذایی مانند خربزه و عسل 
می تواند باعث دل درد و آسيب به بدن شود.   در طب 
ایرانی توصيه می شود كه مواد غذایی با مصلحات شان 

مصرف شوند؛ به طور مثال برخی از ما عادت كرده ایم 
غذای عدسی را با گلپر مصرف كنيم و این عادت فراتر 
از آن كه برای طعم غذا باشد به علت آن است كه گلپر 
مصلح عدسی است.  تركيب دو ماده غذایی كنار یكدیگر 
می تواند برای بدن كيفيت نامناسبی ایجاد كند.  خوردن 

همزمان می تواند به بدن ضرر رساند.

کاهش عوارض
 دیابت با ویبره

ویبره كل بدن می تواند عوارض ناشی از دیابت را در 
بيماران كاهش دهد. در مبتالیان به دیابت سطح گلوكز 
و التهاب های مخرب در بدن افزایش پيدا می كند. در این 

شرایط ویبره كل بدن به بهبود چگونگی گلوكز مصرفی 
در بدن به عنوان منبع انرژی كمک كرده و ميكروبيوم و 
سلول های ایمنی را به گونه ای تنظيم می كند تا با التهاب 
مقابله كنند. تكنيک ویبره كل بدن می تواند شرایطی 
فراهم سازد تا سلول های ماكروفاژ بيش از آنچه موجب 

تقویت التهاب شوند با آن مقابله كنند.         

استرس موجب تاخیر 
بهبود زخم های پوستی می شود

به  پوست  توانایی  بر  اپيدرم  تضعيف  با  استرس 
از دست  می گذارد.  منفی  تاثير  مانع،  یک  عنوان 
زخم ها  التيام  در  پوست  توانایی  بدن،  آب  رفتن 

در  است  داده  نشان  می دهد.تحقيقات  كاهش  را 
ترین  كوچک  حتی  استرس،  پر  زمانی  دوره های 
بهبود  طوالنی تری  مدت زمان  در  نيز  زخم ها 
می یابند. سيستم ایمنی ارتباط مستقيمی با بهبود 
این  زخم ها دارد و استرس مانع عملكرد طبيعی 

سيستم می شود. 

میوه معجزه گر
 جمبو را بشناسید

جمبو از جمله ميوه هایی است كه در علم پزشكی قدیم 
به ویژه هند بسيار كاربرد داشته و حتی مطالعات جدید 
 نيز این تاثيرات مفيد را تایيد می كند. به طور تقریبی

۸۰ درصد ميوه جمبو از آب تشكيل شده و هر ۱۴۰ 
گرم آن ۸۰ كيلوكالری ) معادل یک واحد ميوه موز 
یا سيب( دارد. جمبو حاوی ویتامين ب یک )تيامين(، 
ب۲ )ریبوفالوین(، ب۳ )نياسين(، ویتامين سی و همين 
طور مقادیری از كلسيم، آهن و كاروتن ) یا همان پيش 

ساز ویتامين آ ( است.

چرا باید دو قاشق غذاخوری
 سرکه سیب مصرف کنیم؟

قاشق  دو  روزانه  كه  افرادی  دریافتند  كارشناسان 
غذاخوری سركه سيب مصرف می كنند ، بيش از یک 
كيلو وزن از دست دادند. یک مطالعه روی ۱75 فرد 

چاق انجام شد و از آنها خواسته است روزانه یک یا دو 
قاشق غذاخوری سركه سيب را برای یک دوره سه ماهه 
مصرف كنند. با انجام این كار ، همه افرادی كه سركه 
سيب مصرف می كردند متوجه شدند كه الغر می شوند 
و افرادی كه روزانه یک قاشق غذاخوری مصرف كردند 

به طور متوسط   بيش از یک كيلوگرم وزن كم كردند.

فرد را وادار به سرفه كردن كنيد. برای در آوردن جسم خارجی از گلو باید از پشت دور كمرش را با دست چپ به شكل 
مشت جمع كرده و محكم بگيرید. انگشت شست باید به طرف داخل بازشده باشد و مركز قفسه سينه را فشار دهد. اكنون 
دست راست را محكم روی دست چپ قرار داده و با قدرت به طرف باال و داخل فشار داده تا او سرفه كند تا آن جسم 
خارجی به بيرون پرتاب شود.از نان خشک، موز و یا سيب زمينی آب پز كمک بگيرید.باید لقمه های بزرگ نان خشک، 
یک موز و یا تكه هایی از یک سيب زمينی پخته بخورید تا شاید تيغ ماهی هنگام بلع غذا از گلو جدا شده و به همراه غذا 
بليعده شود.از شربت آبليمو و عسل استفاده كنيد.یک راه دیگر نوشيدن شربت آب ليمو و عسل است. بهتر است شربت 
آبليمو و عسل را آهسته مزه مزه كرده و بنوشيد. همچنين می توانيد آن را غرغره كنيد.تركيب دارچين و عسل غرغره 

كنيد. غرغره كردن تركيب دارچين و عسل كمک می كند تا درد گلو كمتر شود.     

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد مصرف قرص های سوزش معده ریسک بروز آلرژی را دو برابر افزایش  
می دهد.محققان می گویند: سركوب اسيد معده مانع دفاعی بدن را از بين می برد و از این طریق موجب 

بروز حساسيت می شود. 
مهاركننده های پروتون پمپ گروهی از داروها هستند كه وظيفه اصلی شان در بدن كاهش پایدار اسيد 
معده است؛ آنها قوی ترین گروه در ميان داروهای متشابه هستند. آنتی اسيدها به طور معمول بی خطر 
تلقی می شوند و عوارض جانبی آنها كم خطر است؛ اما در سال های اخير، برخی از كارشناسان نگران تجویز 

بيش از حد آنها هستند؛ این داروها برای زنان بيشتر تجویز می شود.

قرص درمان سوزش معده را نخوریدنحوه خارج کردن تیغ ماهی ازگلوی بزرگساالن

روز عيد قربان از اعياد مهّم اسالمی است. این روز یادآور اخالص و 
بندگی حضرت ابراهيم)عليه السالم(در برابر پروردگار خویش است، 
آن جا كه فرمان حق برای ذبح اسماعيل صادر شد و ابراهيم آن 
بنده فرمانبردار خداوند آماده اجرای این فرمان شد و اسماعيل را به 
قربانگاه برد و كارد بر حلقومش نهاد، ولی ندایی رسيد كه ای ابراهيم 
از عهده این آزمون الهی برآمدی! دست نگهدار كه فرمانبرداری 
خویش را به درستی اثبات كرده ای. جبرئيل همراه با »قوچی« 
فرود آمد و ابراهيم آن را قربانی كرد و سّنت قربانی در منا از آن 
روز برقرار شد. عبادت در شب و روز عيد قربان بسيار سفارش 
شده و احيای شب عيد قربان به دعا، نماز و نيایش فضليت فراوانی 

دارد. در روز عيد قربان اعمالی مانند غسل، نماز عيد قربان، قربانی 
كردن، زیارت امام حسين)ع( و خواندن دعای ندبه، مستحب است. 
روزه گرفتن در عيد قربان مانند عيد فطر بر اساس منابع دینی 

حرام است.
حكمت قربانی قرب و نزدیک شدن به خداوند است كه اگر عمل بر 

پایه تقوا باشد این نزدیک شدن حاصل می شود. 
گلوی دیو طمع را باید برید و او را كشت.

است.  نيازمندان  و  فقرا  اطعام  كردن  قربانی  حكمت های   از 
رسول خدا )صلی ا... عليه و آله( در حجه الوداع صد شتر برای قربانی 
با خود آوردند. پيامبر اكرم حكمت واجب شدن قربانی را رسيدگی 

به فقرا عنوان كردند كه به وسعت از گوشت بخورند و فرمود: پس 
گوشت را به آن ها بخورانيد

هدف از قربانی یاد خدا و یادآوری همه نعمت ها از جمله دام های 
حالل است و قربانی با یاد خداوند حليت پيدا می كند.

بسيار مناسب است افراد توانگر، در این روز قربانی نمایند و اكثر 
آن را به فقرا و نيازمندان انفاق كنند و به همسایگان و آشنایان نيز 
بدهند. در روایتی است كه امام صادق)عليه السالم( فرمود: امام علی 
بن الحسين و امام باقر)عليهم السالم( گوشت قربانی را سه قسمت 
می كردند؛ یک قسمت آن را به همسایگان می دادند و یک قسمت 
آن را به نيازمندان و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه می داشتند.

عید قربان عید بندگی خدا بر همگان مبارک

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل می  كند كه بيم دهيد كه معبودی جز 
من نيست پس از من پروا كنيد. )سوره نحل/ آیه ۲(

سخن روز

كسی كه اعتقاد دارد ديگران بايد مشكالتش را حل كنند، همانند كسی است كه برای گذر از رودخانه 
منتظر است تا آب آن خشك شود.
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به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۱۱۹۶۴۱
به یک همکار خانم به عنوان حسابدار 
در دفتر مصالح ساختمانی نیازمندیم.   

3222۱3۱۵ -۰۹۱۵2۶۵۹۴33

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
تریلی مایلر با حقوق عالی و بیمه 
نیازمند است. ۰۹۱۵۵۶23۴۴۱

فروش مغازه کبابی و جگرکی حسین 
واقع در خیابان معلم - بین معلم ۱3و ۱۵

جنب گل فروشی نسترن   ۰۹3۵73۵227۹

کلیه مدارک خودروی سایپا ۱۱۱ به شماره پالک 
7۴۹ ط 2۵ ایران ۱2 به نام سبحان نویدی

 به شماره ملی ۶3۵878۵۴۵۱ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی ساینا به شماره پالک 3۹3 د 
۴۴ ایران 32 به نام محمد حسین امیدی نیا 

به شماره ملی ۰۶۵282۹8۱3 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودروی پژو آردی به شماره 
پالک ۵32 ق 3۱ ایران 32 به نام محمد حسین 
طاهرنیا به شماره ملی ۵۶2۹7۶۱۱7۱ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
۱۴:3۰۱8:۱۵شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
2۱:۴۵۱۶:۱۵2۰شروع سانس

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

نقد و اقساط

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
۵/۵ و ۶/۵ متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 
خانم  و آقا با روابط عمومی 

باال نیازمند است. 
آدرس: نبش توحید ۴2 

ساعت مراجعه :
۹ صبح الی ۱2/3۰ ظهر

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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خبر ویژه

مدیر کل کمیته امداد استان در بازدید از روزنامه آوا عنوان کرد:

امین جم - مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در 
بازدید از روزنامه آوا ضمن تبریک روز خبرنگار ، با 
بیان اینکه کسی که دستش از زمین و زمان بریده 
است، در نهایت به یک خبرنگار مراجعه میکند تا 
نیاز خود را مطالبه و درخواست همراهی کند، گفت: 
خبرنگار مددکار جامعه است زیرا مستقیما با مردم 
نشست و برخاست داشته و به راحتی مردم نیز به 

او اعتماد می کنند.
سلم آبادی با اشاره به اینکه رسانه ها و خصوصا 
روزنامه مردمی آوای خراسان جنوبی در حوزه کمیته 
امداد همواره یار و همراه ما بوده اند ، افزود : گاه 
برخی دوستان خبرنگار افرادی را معرفی یا مشکالت 
و نواقص را مطرح می کنند که کمک کننده است و 

ما از اینگونه تعامالت استقبال می کنیم.
وی با اشاره به اینکه عرصه خدمت تغییر کرده و ابزار 
هایی چون فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی و 

... وارد شده و در آنها درخواست نیازانجام می گیرد 
، ادامه داد : ما از همکاری و همراهی سایر نهاد ها 

و مجموعه های خیریه استقبال می کنیم اما اولویت 
برای ما این است که از اعتماد مردم سواستفاده نشود 

و باید درخواست ها منطبق بر نیاز و واقعیت ها باشد.
در  ها  رسانه   : کرد  اضافه  امداد  کمیته  مدیرکل 
اعتمادسازی بین مردم و مسئوالن نقش بسیار پررنگی 

ایفا می کنند . با اطالع رسانی درست است که برای 
مردم مشخص می شود کمک ها به چه کسانی و با 

چه اولویتی شده است.
سلم آبادی با اشاره به اینکه روزنامه آوا همراهی بسیار 
خوبی برای شبیه سازی کارها و جلب اعتماد عمومی 
داشته است ، افزود: مطمئنا یکی از بهترین راه ها 
معرفی خدمات به زبان رسانه و خبر است زیرا مطلبی 

که نوشته می شود هم عملکردها را شفاف کرده و 
هم باعث کمک به مردم می شود.وی با بیان اینکه 
ما همیشه قدردان مهر و محبت مردم بوده و هستیم 
، تصریح کرد: با اینکه شرایط اقتصادی کشور چندان 
مطلوب نیست ، مردم همیشه پای کار بوده و هستند و 
می گویند اگر مطمئن باشیم درست قدم برداشته می 

شود، از همراهی و حمایت دریغ نمی کنیم.
مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه کار برای محرومان 
بسیار سخت است و این سختی در مناطق مرزی 
چندین برابر می شود، ادامه داد : ما در مجموعه 
کمیته امداد وظیفه خود را خدمت رسانی به مردم می 
دانیم و امیدواریم در این عرصه کوتاهی از ما سر نزند.
وی افزود : در موضوع سیل اخیر تمام همت خود را 
به کار بستیم و توانستیم به طور کامل از مرکز بودجه 
گرفته و نیازهای مردم که طبق بررسی ها مشخص 
شده بود را رفع نماییم که مطمئنا این مهم با لطف و 

عنایت الهی محقق شد.

نگاه تعاملی بین کمیته امداد و 
موسسات خیریه قابل تحسین است

مدیرمسئول روزنامه آوا نیز در این جلسه ضمن تشکر 
از حضور مسئوالن کمیته امداد در این روزنامه ، با 
بیان اینکه تعامل بسیار خوب مجموعه کمیته امداد و 
موسسات خیریه و مردم نهاد قابل ستایش و قدردانی 
است ، ادامه داد : به هرحال هر دو بازوان توانمندی 
هستند که می توانند در کنار یکدیگر اتفاقات مثبتی 
رقم بزنند و این نگاه همراهی بسیار قابل تحسین 
است.غالمرضا جعفرپورمقدم با بیان اینکه این روزنامه 
همواره برای نیازمندان و محرومان قلم فرسایی کرده 
است ، در خصوص همراهی در زمینه های مختلف 
برای کمک به مردم و اقشار نیازمند و معرفی خدمات 

مجموعه کمیته امداد استان اعالم آمادگی کرد.

اخبار کوتاه

مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین بهره برداری می شود
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی از برگزاری دعای 
عرفه در 23 امامزاده شاخص استان خبر داد و گفت: از تمامی 
مردم مؤمن و خداجوی استان برای شرکت در این مراسم معنوی 
مختاری  فارس،حجت االسالم  گزارش  به  شود.  می  دعوت  
اظهار کرد: روز عرفه در روایات از روزهای خاص و با اهمیت 
بوده که دارای فضائل بی شماری برای افرادی که در صحرای 
عرفات و یا سایر افرادی که در شهر و دیار خود هستند، است.
 مختاری هدف از برگزاری این مراسم در امامزادگان را آشنایی 
هرچه بیشتر مردم با این مکان های زیارتی و فعالیت های انجام 
شده در این اماکن عنوان کرد و ادامه داد: تقویت روحیه معنوی 

جوانان و نوجوانان از مهم ترین اهداف اوقاف و امور خیریه است. 
وی با اشاره به اینکه تمهیدات الزم برای برگزاری این مراسم 
معنوی در حرم امامزادگان اندیشیده شده، افزود: از تمامی مردم 
مؤمن و خداجوی استان برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت 
به عمل می آید. مختاری با اشاره به نامگذاری دهه والیت از روز 
عرفه تا روز عید غدیر، بیان کرد: اداره کل اوقاف خراسان جنوبی 
برنامه های متنوع و فرهنگی برگزار و ویژه برنامه های دهه والیت 
با حضور مبلغان بومی و غیر بومی در بقاع متبرکه برگزار می شوند. 
وی افزود: در امامزادگن شاخص نیز مراسم باشکوهی با حضور 

سخنرانان و مداحان برجسته برگزار می شود.

زمزمه دعای عرفه در 23 امامزاده 
کاوش-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: در هفته دولت 
سالجاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. خوشایند گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر بیست میلیارد 
ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد که از این میزان  15 میلیارد 
ریال به منظور ساخت و 5 میلیارد ریال نیز جهت تجهیز کارگاهها 
هزینه گردیده است.  وی افزود این مرکز در زمینی به مساحت 
1421 متر مربع با زیربنای 1000 متر مربع ساخته و آماده بهره 
برداری می باشد که در این فضا 5 کارگاه آموزشی، بخش اداری، 
مرکز سنجش مهارت نیروی کار و سالن اجتماعات قرار گرفته 
است. وی با اشاره به حرف آموزشی فعال این مرکز گفت:  این 

مرکز در رشته های فناوری اطالعات، دوخت های سنتی، صنایع 
دستی، گوهر تراشی، صنایع چرم و صنایع غذایی به خواهران این 
منطقه ارائه خدمت می نماید. خوش آیند با اشاره به ظرفیت آموزشی 
این مرکز گفت: سالیانه بیش از 800 نفر می توانند از خدمات این 
مرکز استفاده نمایند و با کارگاههای موجود قابلیت ارائه بیش از 50 
حرفه آموزشی وجود دارد.وی ادامه داد در این راستا اداره کل برای 
کاهش زمان بیکاری جویندگان کار ، کمک به اشتغال جویندگان 
کار، تثبیت اشتغال شاغالن ، برقراری عدالت آموزشی همچنین 
دسترسی آسان به آموزشهای فنی و حرفه ای در هفته دولت اقدام 
به افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران قائن خواهد نمود.

نمازعیدقرباندربیرجندبهامامتآیتا...عبادیاقامهمیشود

تسنیم-قائم مقام نماینده ولی فقیه  گفت: نماز عید سعید قربان در مسجد امام حسین)ع( بیرجند و به امامت  آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در استان اقامه 
می شود. نوفرستی با بیان اینکه  نماز عید ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه هفته جاری اقامه خواهد شد گفت: هماهنگی ها در زمینه وسیله ایاب و ذهاب 

نمازگزاران انجام شده است. وی تصریح کرد: نماز عید قربان همزمان در تمام مصلی های نماز جمعه شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

*پیکر پدر شهید حسن ناصری در روستای شاهرخت 
زیرکوه تشییع و به خاک سپرده شد.

*پیکر مادر شهید اصغر پیر جینان در روستای جینان 
قاین تشییع و به خاک سپرده شد.

*اختتامیه کالس های اوقات فراغت فرزندان همکاران 
مخابرات منطقه با حضور مسئوالن ، سرپرست مخابرات 
منطقه در مجموعه فرهنگی، ورزشی مخابرات برگزار شد.
*کارمندان جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی به 

مناسبت سالروز تاسیس این نهاد، اهدای خون داشتند.
*مدیرعامل شرکت گاز از اجرای طرح قرائت کنتور و چاپ 
آنی صورتحساب گاز خبر داد و گفت: در راستای تکریم 
ارباب رجوع و استفاده از خدمات الکترونیک، قبض گاز 
مشترکان در هنگام قرائت شماره کنتور صادر می شود.
*چهارمین وقف جدید شهرستان طبس در سال جاری 

به ارزش 100 میلیون تومان ثبت شد.
*مأموران انتظامی قاین از یک دستگاه اتوبوس قرص 

غیرمجاز و سیگارقاچاق کشف کردند.
*جهادگران بسیجی از دانشگاه های تهران  از امروز 
به اهالی روستاهای عشایری سرایان خدمات دندان 

پزشکی ارائه می دهند.
*150تن گوشت در واحد های پرورش شترمرغ خراسان 

جنوبی تولید شد.
* رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 
7.5 کیلوگرم ماده مخدر شیشه از سوداگران مرگ در 

بیرجند خبر داد.
*معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از 
اعالم نفرات برگزیده اولین جشنواره خاطره نویسی)تلخ 

و شیرین خبر( خبر داد.
و  هنری  فرهنگی،  پرورشی،  از 20برنامه ی  *بیش 
ورزشی در دهه ی والیت و امامت در آموزش و پرورش 

خراسان جنوبی برگزار می شود.
* مدیرکل امور عشایر گفت:29 میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه  و  تسهیالت یک ساله برای پرداخت به 

عشایر خراسان جنوبی ابالغ شد.

نشتگازچاهفاضالبدر
بیرجندحادثهسازشد

گروه خبر-معاون مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی 
خراسان جنوبی از حادثه نشت گاز فاضالب در خیابان 
ظفر بیرجند خبر داد و گفت: در این حادثه 3 نفر از اعضای  
یک خانواده جان باختند 5 آتش نشان مسموم  و یک نفر 
نیز به دلیل وخامت حال در بیمارستان بستری شد .به 
گفته منابع محلی  یکی از خودروهای تخلیه چاه صبح 
چاه فاضالب را تخلیه کرده و سپس مادر خانواده با ماده 
شوینده وایتکس برای تمیز کردن چاه وارد زیرزمین شده 
که متاسفانه بر اثر نشت شدید گاز دچار تنگی نفس و 
مسموم شده و اعضای خانواده یکی پس از دیگری وارد 
زیرزمین و دچار مسمومیت شدند  عوامل نیروهای اداره 
برق، اورژانس، آتش نشانی و پلیس نیز پس از اطالع از 
وقوع  حادثه در این حادثه در محل حضور یافته و محل 
را ایمن سازی و مردم را ازمحدوده حادثه دور و منازل 
اطراف را تخلیه کردند.. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در این خصوص گفت: 
به دلیل تخلیه بودن و ریختن اسید در چاه فاضالب، 
انتشار گاز تشدید شده به طوری که در آزمایش اولیه 
وجود گاز در محیط 8.5 برابر بیشتر از حدمجاز بود. 
حسینی  به شهروندان توصیه  کرد:  در مکان هایی که 
به شبکه فاضالب متصل است فاضالب منزل را به 
شبکه وصل کنند و از ریختن مواد اسیدی در لوله های 
فاضالب بدون مشورت با مرجع متخصص خودداری 
کنند. وی با بیان اینکه در موارد نشت گاز نباید ورود 
به محل انجام گیرد و فقط به نیروهای امدادی اطالع 
داده شود،وی افزود: ترکیب مواد شوینده و اسیدی از 
مواردی است که همواره در مورد خطرات آن هشدار 
داده شده و به هیچ عنوان نباید انجام شود. روزنامه 
آوای خراسان جنوبی ضمن ابراز همدردی بخاطر این 
حادثه تلخ به بازمندگان تسلیت گفته و برایشان صبر 

جمیل و اجر جزیل آرزومند است.

آیینبزرگداشتدرگذشت
اولینامامجمعهبیرجند

 ایرنا - آیین بزرگداشت آیت ا... شیخ هادی فقهی 
اولین امام جمعه بیرجند در پی درگذشت این عالم 
بزرگوار جمعه شب از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با حضور استاندار 
خراسان جنوبی، جمعی از مردم و مسئوالن در مسجد 

امام حسین )ع( بیرجند برگزار شد.

توسعهفیبرنوریباباالترینسرعت

کاوش-سرپرست  مخابرات منطقه خراسان جنوبی  از 
توسعه فیبر نوری با باالترین سرعت خبر داد. سرپرست 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی روز گذشته با معاون 
عمرانی استاندار در محل دفتر معاون عمرانی دیدار و 
گفتگو کرد.به گزارش آوا در این دیدار آذری نصرآبادبا 
ارتباطات استان در خصوص  از وضع  ارایه گزارشی 
بسترهای ارتباطی،  به بیان عملکرد و دستاوردهای 
مخابرات منطقه در سال جاری پرداخت و افزود: هدف 
ما در سال جدید توسعه فیبر نوری و جایگزینی سیم 
مسی با فیبر نوری در استان می باشد و در همین راستا 
با اجرای پروژه VDSL و FTTH  و توسعه بر بستر فیبر 
نوری گامهای مهمی در استان برداشته شده است  که 
منجر به افزایش پهنای باند ودر نتیجه افزایش سرعت 
اینترنت باکیفیت باالتر می گردد.وی خاطر نشان کرد: با 
ایجاد بستر های جدید مخابراتی به دنبال ارائه خدمات 

نوین و با کیفیت باالتر به مشترکین استانی هستیم.

نتایجسومیندورهانتخاباتانجمنحمایت
ازحقوقمصرفکنندگاناعالمشد

انتخابات  برگزاری  فرآیند  آوا،  گزارش  به  غالمی- 
حقوق  از  حمایت  انجمن  انتخابات  دوره  سومین 
نظارت  تحت  بیرجند  کنندگان شهرستان  مصرف 
مستقیم هیأت نظارت بر انتخابات در فضایی آرام و 
با رعایت عدالت و اصل بی طرفی انجام شد. افراد 
منتخب از بین کاندیداهای تأیید صالحیت شده و 
با رأی مستقیم اعضاء انجمن برگزیده شدند. گفتنی 
است در نهایت برابر نتایج اعالم شده علی سرگلزایی 
با 119 رای، محمد جواد دهقانی با 61 رای، علی 
حاجی پور 50 رای، محمود کیانی خلیران با 48 رای، 
البدل اصلی  علیرضا یادگاری 47 رای، عضو علی 
محمد خزاعی با 46 رای، عضو علی البدل دوم وحید 
دقیقی با 41 رای و همینطور صادق یادگاری با 67 
رای و محدثه نصرآبادی با 61 رای اعضاء اصلی هیأت 
مدیره، بازرس و بازرس علی البدل منتخب در آراء اخذ 

شده این دوره از انتخابات بوده اند.

گروه خبر-با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و 
هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان، 
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان 
مسئوالن  از  تعدادی  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
استان به مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی معرفی شد. سرپرست مدیرکل سابق ورزش 
اظهار  کرد:  این مراسم  و جوانان ظهر دیروز در 
ازساختار  جوانان  و  ورزش  اداره  امروز  خوشبختانه 
هویت درونی استراتژیک برخوردار است و در حوزه 
عملیاتی در مقابل هر بخشی آمادگی داریم و با نگاه 
کارشناسی شده کار می کنیم.سرپرست با بیان اینکه 
سند توسعه بخش جوانان را امروز در دستورکار داریم 
تصریح کرد: در برنامه ورزشی نتوانسته ایم سندی 
اجرایی  دستگاه های  همراهی  چراکه  کنیم  آماده 
مهمترین  از  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  سخت 
صورت  جوانان  و  ورزش  سازمان  در  که  مسائلی 

درون  تشکیالتی  ساختار  بازسازی  است  گرفته 
سیستم بود خاطرنشان کرد: هیئت ورزشی امروز 
در کشور سالن دار شده اما متاسفانه حتی یک هیئت 
ورزشی در خراسان جنوبی سالن ندارد.وی از وجود 

170 پروژه فعال ورزشی در استان خبر داد و یادآور 
شد: اداره کل ورزش و جوانان  در حوزه پژوهشی در 

کشور رتبه دوم را دارد.

اقدامات جزیره ای و منفرد
 به هم افزایی تبدیل شود

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزیر ورزش 
و جوانان نیز گفت: تعامالت اثربخش را از مدیرکل 

اقدامات  و  می خواهیم  استان  در  جوانان  و  ورزش 
جزیره ای و منفرد باید به هم افزایی تبدیل شود. تقی 
زاده گفت: بنده فردی را که به عنوان مدیرکل تعیین 

می کنم، سابقه تشریفاتی برایش قائل نیستم و ممکن 
است 2 هفته دیگر بدون اطالع قبلی به استان بیایم و 
بازدیدهایم را انجام دهم. وی افزود: مهران سرپرست 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز 
شایستگی های خوبی دارد که در حوزه معاونت از 

تجربیات ایشان استفاده می کنیم.

راه رسیدن به توسعه استفاده
 از طرفیت جوانان است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این 
جلسه با بیان اینکه راه رسیدن به توسعه استفاده از 
ظرفیت جوانان است گفت: مدیریت در حوزه ورزش و 
جوانان نیازمند درک درست از توانمندی های این قشر 
دارد. خوش خبر اظهار داشت: مدیریت در حوزه ورزش 
و جوانان نیازمند درک درست از توانمندی های این 
قشر دارد.وی با بیان اینکه اگر با این قشر ارتباط خوبی 

برقرار نشود برنامه ها نمی تواند جامع باشد افزود: یکی از 
سیاست های کاری که بیشترین تاثیر را دارد اعتماد به 

توانمندی ها و ظرفیت های جوانان است.

حوزه  به  افزوده  ارزش  مالیات  ۲۷ صدم 
ورزش و جوانان اختصاص یافته است

رئیس مجمع نمایندگان استان هم با تاکید بر اینکه 
باید به استان های مرزی توجه ویژه ای شود گفت: 27 
صدم مالیات ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان 
اختصاص یافته است.   افضلی با تاکید بر اینکه باید 
به ورزش در استان های مرزی توجه ویژه ای شود 
خاطرنشان کرد: مجلس در یک ماه گذشته اهداف 

سازمان ورزش و جوانان را تصویب کرد.
عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز 
در این جلسه خاطرنشان کرد: امید است فصل جدیدی 

در حوزه ورزش و جوانان استان رقم بخورد. 

شهردار بیرجند گفت: پروژه پارک جنگلی چهار میلیارد 
تومان از منابع داخلی و سه میلیارد تومان از منابع استان 
را به خود اختصاص داده و اوایل سال 99 بخش اعظمی 
از آن به بهره برداری می رسد.  به گزارش مهر، جاوید 

در جلسه شورای شهر بیرجند با اشاره به فعالیت های 
سه ماهه نخست سال 98 شهرداری بیرجند اظهار 
کرد: در این مدت شهرداری بیرجند در حوزه مدیریت 
منابع انسانی برنامه هایی چون آغاز پروژه مدیریت حذف 
فیزیکی کاغذ از مکاتبات اداری، انجام ارزشیابی سال 
97 کارکنان رسمی و پیمانی به صورت الکترونیکی از 
طریق سامانه منابع انسانی و تهیه برنامه های آموزشی 
سال 98 برای تمام پرسنل در حوزه های گوناگون را 
اجرا کرده است.شهردار بیرجند ادامه داد: در این مدت 
در حوزه مدیریت امالک و درآمد اخذ سه فقره سند 
پیگیری  امالک شهرداری،  و  اراضی  از  برگی  تک 
اراضی  سهم شهرداری از بنیاد در خیابان های نسرین، 
موسوی  اراضی  و  مدرس  صدف،  پونه،  مالصدرا، 
امالک  و  اراضی  نوسازی  کد  دریافت  پیگیری  و 
شهرداری در حوزه منطقه یک انجام گرفته است.

 تکمیل ساختمان باغ و عمارت
 شوکت الملک با اعتبار پنج میلیارد ریالی

ماهه  سه  در  نیز  عمرانی  حوزه  در  افزود:  جاوید 
نخست سال 98 اقداماتی چون تکمیل ساختمان باغ 
و عمارت شوکت الملک با اعتبار پنج میلیارد ریال، 
پیگیری فاز یک پارک خطی بلوار پیامبر اعظم)ص(، 
پارک خطی مهر شهر و بهره برداری از خیابان و پل 

خیابان موسی بن جعفر)ص( انجام گرفته است.
بانوان  پارک  به  هکتار  یک  اینکه  بیان  با  وی 
پارک  مورد  در  داد:  ادامه  می شود،  افزوده  بیرجند 
جنگلی)کاجستان( چهار میلیارد تومان از منابع داخلی 
و سه میلیارد تومان از منابع استانی به این پروژه 
اختصاص یافته است و امیدواریم که اوایل سال 99 

بخش اعظمی از آن به بهره برداری برسد.
افزود: تالش مجموعه شهرداری  بیرجند  شهردار 

حضرت  متری  سی  دولت  هفته  تا  است  این  بر 
به  کامل  طور  به  فرزان(  متری  ابوالفضل)سی 
بلوارشعبانیه متصل شود.جاوید با اشاره به اینکه از 
مهمترین برنامه ها بهره برداری از خیابان و پل خیابان 
موسی بن جعفر)ع( بوده است، گفت: مساحت عرصه 
پل  260 متر مربع و طول آیلند 90 متر بوده است.
وی اظهارکرد: تخریب دیوار پادگان 04 حاشیه خیابان 
فرهنگ سرای  محوطه سازی  و  زیرسازی  ارتش، 
بیرجند، خط کشی عابر پیاده مقابل مدارس و اجرای 
خط کشی ایستگاه های اتوبوس نیز در سه ماهه 
نخست سال 98 صورت گرفته است.شهردار بیرجند 
بیان کرد:  از مهمترین اقدامات در حوزه اتوبوسرانی 
بهره برداری از 18 دستگاه اتوبوس و هشت دستگاه 
مینی بوس بوده است که در راستای بهبود حمل 
است. گرفته  انجام  بیرجند  شهر  عمومی  نقل  و 

صدور ۲۵ فقره پروانه اشتغال
 در حوزه اتوبوسرانی

اتوبوسرانی  حوزه  در  داد:  ادامه  بیرجند   شهردار 
حلقه   250 حدود  توزیع  چون  دیگری  اقدامات 
الستیک اتوبوسی و مینی بوسی با نرخ مصوب و 
دولتی برای ناوگان مسافربری، نصب سه ایستگاه در 
خیابان های مدرس، ظفر و شهید فهمیده و صدور 25 

فقره پروانه اشتغال صورت گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت 
پسماند یادآور شد: در این حوزه در سه ماهه نخست 
سال 98 اقداماتی چون شروع تفکیک زباله از مبدأ، 
طراحی و تهیه نقشه جامع پسماند به وسعت 36 
سایت  جاده  ایجاد  پردازش،  سوله  ساخت  هکتار، 
تخلیه نخاله و انعقاد قراردادهای مراکز مختلف جهت 

پسماند انجام شده است.

مدیرکل  جدید ورزش و جوانان معرفی شد

پارک جنگلی بیرجند سال ۹۹ به بهره برداری می رسد

خبرنگار ، مددکار جامعه است
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افزایشسفرهادر
اولینماهازفصلتابستان

دادرس مقدم-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای از افزایش 6 درصدی سفرهای انجام شده در اولین 
ماه از فصل تابستان خبر داد و افزود در اولین ماه از 
سفرهای تابستانی تعداد 170999 نفر مسافر با انجام 
15677 سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا 
شدند که سفرهای انجام شده نسبت به مدت مشابه 
سال 97 از افزایش 6 درصدی برخوردار بوده است.
شهامت تکریم ارباب رجوع، رفتار توأم با احترام و ادب و 
خدمات مطلوب در حین سفر برای مسافران و استفاده 
از محلهای مناسب و مطمئن برای توقف مسافرین در 
طول مسیر را از اولویت های مهم و ضرورت اساسی 
برای شرکتها ، مؤسسه و شعب حمل ونقل مسافر 
استان دانست و افزود: هم اکنون افزون بر 597 دستگاه 
انواع وسیله نقلیه عمومی برون شهری اعم از ناوگان 
اتوبوسی ویژه ، vip ، ناوگان سواری کرایه و مینی بوسی 
در بخش حمل و نقل مسافر فعالیت  می کنند و ارائه 
خدمات به مسافران تابستانی در مقاصد گوناگون درون 
و برون استانی را عهده دار می باشند. دبیر کمیته حمل و 
نقل ستاد خدمات سفر استان ادامه داد: استانهای تهران 
- سیستان و بلوچستان -خراسان رضوی و کرمان 
بیشترین مقاصد سفر مسافرین از مبدأ خراسان جنوبی 
سامانه  و  گویای 141  سامانه  افزود:  است.وی  بوده 
پیامکی 300056141 نیز آماده دریافت پیشنهادات، 
ارائه  نحوه  درخصوص  مسافران  نظرات  و  انتقادات 
خدمات سفرهای تابستانی در خراسان جنوبی خواهد بود.

مهمانانروزششم

امین جم - در جریان هفته خبرنگار و در ششمین روز 
از این هفته، روز  گذشته نیز جمعی از مسئوالن  از 
روزنامه آوا بازدید و با خبرنگاران به گفتگو پرداختند.
ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  سازمان  سرپرست 
شهرداری بیرجند و همکاران ، مدیرکل کتابخانه های 
استان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان ، رییس 
بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( و رییس بیمارستان 
دکتر رحیمی و همکاران ، مدیر بانک صادرات استان 
و همکاران و  همچنین فرمانده یگان ویژه استان از 
جمله این مسئوالن بودند.الزم به ذکر است به دلیل 
محدودیت صفحات وحجم باالی مطالب در روزهای 
آتی  خبرهای حضور مسئوالن منتشر خواهد شد.گفتنی 
است جمعی از مردم و مسئوالن نیز با ارسال پیام یا 

تماس با دفتر روزنامه ، روز خبرنگار را تبریک گفتند.  

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره یکصد و هجده فرعی از چهار هزار و دویست و نود و سه ) ۱۱۸ فرعی از ۴۲۹۳ ( - اصلی بخش یک شهر به نشانی بیرجند، خیابان جمهوری اسالمی ، بازار سرای گلشن پالک ۹۲ ملکی آقای محمد هاشمی به شماره ملی ۰۶۵۲۵۷۳۷۶۲ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۳۱۲۴ 
صفحه ۱۳۳ دفتر جلد ۵۳ امالک بیرجند صادر و تسلیم گردیده و محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : شماال در دو قسمت ، اول به طول ۳.۱۰ متر و دوم درب و دیواریست به طول ۱.۲۰ متر به بازار ، شرقا درب و دیوار به طول ۷.۶۰ متر به پالک ۲۵۷۵ - اصلی ، جنوبا دیواریست به طول ۳.۲۵ متر به پالک ۲۵۷۵ - اصلی ، غربا دیوار به دیوار به طول ۸.۳۰ متر به پالک ۵۲ فرعی که به موجب 

سند رهنی شماره ۱۳۱۰۵۱-۱۳۹۳/۰۹/۰۲ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۶ بیرجند در قبال مبلغ ۵.۸۲۳.۶۱۱.۲۶۲ ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای ابراهیم هاشمی به شماره ملی ۳۶۲۱۱۹۷۴۰۰ برای مدت ۶۰ ماه در رهن بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مرتهن مستند به 
 ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲.۰۲۷.۹۸۵.۷۱۰ ریال طلب خویش به شرح : مبلغ ۱.۵۰۲.۶۵۵.۸۳۴ ریال اصل طلب و مبلغ ۴۲۸.۱۲۹.۸۷۶ ریال سود متعلقه و مبلغ ۹۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۱۱۳۴ 
 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۰۲۶۰۰۱۷۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ مورد رهن با عرصه ای 
به مساحت ۲۹.۹۵ مترمربع که برابر اعالم شهرداری ۹.۱۵ مترمربع آن در تعریض واقع گردیده که بعد از تعریض مساحت عرصه ۲۰.۸۰ مترمربع خواهد بود. ۲- اعیان تجاری در سه طبقه با زیربنای حدود ۹۴ مترمربع مشتمل بر زیرزمین ، همکف و اول ، دارای دیوار باربر ، سقف طاق ضربی ، نما ترکیب سنگ و آلومینیوم ، کف سازی زیرزمین و همکف سرامیک و طبقه اول موزائیک و قدمت بنا حدود ۳۴ سال و دارای یک 
 امتیاز آب و دو امتیاز برق می باشد که با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ نه میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون )۹.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰( ریال ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره ۳۰۱.۹۸.۲۵۶۰-۱۳۹۸/۰۳/۱۳ اداره ثبت اسناد 
و امالک بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و بانک مرتهن نیز طی نامه شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۰۲۶۰۰۳۸۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ضمن گواهی این که مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد ، مانده طلب خویش را به شرح تقاضانامه به انضمام جریمه دیرکرد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ مبلغ ۱.۱۷۸.۵۷۹.۵۹۵  ریال اعالم نموده که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۶۱۰۲۰۰۵۵۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ صادره از شعبه 
دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند اصل تسهیالت اعطایی به مبلغ ۱.۰۶۰.۴۶۴.۲۲۳ ریال کاهش یافته و به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. 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 مهر اقتصاد جایز می باشد. 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: 1398/05/20       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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 رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند: 
اَللُّهمَّ اجَعل ُحبََّک اََحبَّ األشیاِء إلَیَّ 

خدایا! دوستی ات را محبوب ترین چیزها نزد من گردان. 
)بحار األنوار: ج۹1 ، ص۷0(
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همکاران محترم دبستان غیر دولتی آزاده معلمان پایه ششم سرکار خانم مریم خسروی، زهرا ناصحی، نرگس کوثری مقدم و جناب آقای دکتر عبداهلل زاده
زحمات بی دریغ شما در قبولی 11 نفر از دانش آموزان پایه ششم در آزمون مدارس استعدادهای درخشان 

مایه مباهات است. این موفقیت را خدمت کلیه همکاران و دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم شان تبریک عرض نموده ، عزت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم. 
موسسین و مدیریت دبستان غیر دولتی آزاده 

برگ زرینی از افتخارات دبستان غیردولتی آزاده با سه دهه آموزش در استان خراسان جنوبی

ترانه اطمینانی آتنا عبداللهی اندیشه خسروی ثنا خسرو پناه حسنا بابائیان سارا کریمپور فرد

مهال رستگار مقدمغزل سادات موسویمریم بارانیشقایق اردونیستایش حسن زاده

از آنجا که مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند متولی نگهداری 450 معلول ذهنی 
و سالمند به صورت شبانه روزی است؛ می بایست روزانه دو وعده غذای گرم برای افراد تحت پوشش خود آماده و از 
آنان پذیرایی کند. حال با یک حساب سرانگشتی می توان عمق نیاز ساالنه این موسسه خیریه را در تهیه مواد اولیه 
و مایحتاج الینفک خوراکی به ویژه گوشت )قرمز-سفید( را متوجه شد. جای بسی شکر است که یادآور شویم ساالنه 
قریب بر 18 تن گوشت مصرفی این خانه که اکنون 22 سال از عمرش می گذرد با اهدای گوشت قربانی، عقیقه و 

نذری خیرین عزیز تأمین شده است.
یقین داریم که امسال نیز )در این بازار آشفته( 450 معصوم این خانه بر سفره عیدانه و کریمانه نیک اندیشان مهمان 

خواهند بود.

روش های اهدای قربانی به خانه ای که ساالنه بالغ بر 18 تن گوشت مصرف می کند

نیز  و  امروز  محترم  خیرین  مراجعه   )1
ثبت  های  پایگاه  به  عرفه  مراسم  جوار 

سفارش قربانی مؤسسه
*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*میدان قدس

*میدان ولی عصر)عج(
*ورودی مهرشهر

2( مراجعه خیرین محترم در روز عید 
قربان به پایگاه های جمع آوری گوشت 
قربانی و ثبت سفارش مستقر در شهر 

»مجهز شده به محفظه نگهدارنده«
*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*فلکه اول مدرس
*فلکه سوم مدرس

*چهارراه قنادی طوس
*میدان قدس
*میدان آزادی

*میدان حضرت ولی عصر)عج(
*سه راه اسدی
*میدان دام

*ورودی سجادشهر
*ورودی مهرشهر

* میدان دانشگاه آزاد

3( واریز وجه جهت ذبح گوسفند به شماره کارت: 4506 9966 9918 6037 
خواهشمند است پس از واریز وجه از طریق شماره 32252050 داخلی 222 و یا شماره 09153636314 نسبت به اعالم نام

 و نام خانوادگی واریز کننده، تاریخ واریزی، شماره پیگیری و 4 رقم آخر کارت بانکی واریز شده، اقدام فرمایید

نگران قربانی امسال نباشید، ما با »طرح قربانی مشارکتی« )با هر مقدار هزینه و بودجه شما( انجام این امر نیک را به نیابت از شما بر عهده می گیریم.

5( روش طالیی 
امکان انتخاب و خرید از گوسفند موجود )به مبلغ دلخواه( 
تحت  مربوطه  عوامل  توسط  قربانی  انجام  و  مؤسسه  در 
نظارت پزشک و کارشناسان بهداشت دامپزشکی استان 

واقع در  انجام ذبح  و  نذورات  آوری  پایگاه مرکزی جمع 
شهید  خیابان  مفتح،  شهید  شهرک  آدرس:  به  مؤسسه 

شهاب می باشد.
تلفن: 32252050 

www.tavanaliakbar.ir :سایت

4( تماس در هر ساعت از شبانه روز با پایگاه 
سیار » مجهز به سردخانه«  

 09153636314

روش هاي اهداي گوشت قرباني یا وجه معادل

 انجام قربانی در توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( با حفظ موازین شرعی و زیر نظر سازمان دامپزشکی و بهداشت استان  صورت می گیرد


