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5خراسان جنوبی، رتبه اول کشور در مصالحه5فرودگاه بیرجند به نام شهید کاوه نامگذاری می شود3 این خانه از پای بست ویران است

اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره موسیقی جوان بعد از ۱۳ سال در استان برگزار 
می شود گفت: امیدواریم این جشنواره پایدار شود و هر 
سال شاهد برگزاری جشنواره موسیقی در استان باشیم. 
نبی زاده به موضوع راه اندازی اولین هنرستان هنرهای 

زیبا در استان اشاره کرد و   ... مشروح در صفحه 5

جشنواره موسیقی جوان پس از 
۱۳ سال برگزار می شود

صفحه 5

صفحه 5
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نتر
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 2 میلیارد  نذر قربان

 31 طرح ملی و استانی مرمت می شود
مدیر کل میراث فرهنگی در نشست شورای فنی:

نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
* نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

آگهی مزایده عمومی فروش 5 قطعه زمین 
)نوبت اول(

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 
ظفر با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط دعوت می شود جهت دریافت مشخصات اراضی و شرایط و اسناد مزایده به سایت 
www.ets-birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل کلیه اسناد و مدارک آن را 

حداکثر تا پایان وقت اداری )14:30( روز یکشنبه مورخ 98/6/3 به آدرس خراسان جنوبی  
بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند - دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.

شماره ردیف 
قطعه

قیمت پایه کل مساحت )متر مربع(پالک ثبتی 
)ریال(

522/9619/870/000/000 271/371 اصلی11
271/37052717/390/000/000 اصلی22
271/369529/4117/470/000/000 اصلی33
271/325589/5620/630/000/000 اصلی44
271/326587/1820/550/000/000 اصلی55

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است.
تماس حاصل  با شماره 3- 05632222200  بیشتر  اطالعات  به کسب  نیاز   در صورت 
فرمایید.                                                       محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

خاندان محترم عربی و حاجی آبادی 
مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان برای آن عزیزان سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان
 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

فروشگاه درباخ  نماینده انحصاری گالب و عرقیات اشرفی -  پژمان بیرجندی

جناب آقای مهران عربی ، جناب آقای صادق عربی 
و خاندان محترم عربی 

با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت عزیزان تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان سفرکرده و صبر و شکیبایی برای شما و سایر بازماندگان

 از خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت و پرسنل قنادی خوشه - یوسف نژاد

جنـاب آقای حسـن عزیزی
مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 

با احترام، انتصاب ارزشمند و شایسته شما که مدیری مدبر و دلسوز می باشید را خدمت جناب عالی و جامعه 
ورزش استان تبریک عرض نموده و از زحمات و تالش های دلسوزانه جناب آقای مهران سرپرست  

قدردانی می نماییم. امید است این اتفاق فرخنده ، مایه توسعه و تعالی بیش از پیش ورزش استان گردد. 
مجموعه هتل سپهر نیز همچنان خود را خدمتگزار جامعه ورزش استان ،پیشکسوتان و نیز ورزشکاران غیور 

می داند.

مدیریت و کارکنان هتل مجلل سپهر 

جناب آقای دکتر سید رضا سرافرازی 
انتخاب بجا، شایسته و بحق آن استاد فرهیخته را به عنوان 

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
که مبین شخصیت علمی و حرفه ای ارزشمند جناب عالی و مایه مباهات جامعه مهندسی
 و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد،تبریک عرض می نماییم.

امید است با لطف و توجه پروردگار و با تکیه بر دانش و تجارب ارزشمند شما به همراه دیگر اعضای شورای 
مذکور موجب تحقق اهداف عالیه و اعتالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باشید.

بازرسین و اعضای شورای انتظامی  نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر تقی زاده رئیس محترم شورای شهر بیرجند
جناب آقای دکترجاوید  شهـردار محتـرم 

و معاونین ارجمند
از بذل توجه و حضور در خیابان جمهوری اسالمی برای رسیدگی به خواسته های کسبه

 در اجرای طرح زیباسازی تشکر و قدردانی می نماییم.
اتاق اصناف شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر سید مهدی رمضانی 
مدیر کل محترم دفتر امور شرکت های دولتی 

وزارت اموراقتصادی و دارایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت 

و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

همکاران شما در اداره کل
 امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی 

دوست عزیزم 

جناب آقای صادق عربی 
دلم از درد درگذشت عزیزانت شکست 

تسلیتم را پذیرا باش و مرا در غم خودت شریک بدان.
شهریـاری   )آوای خراسان جنوبي(

خانـواده محتـرم عربـی 
با نهایت تأسف و تاثر ضایعه اسفناک درگذشت عزیزان تان را تسلیت 

عرض می نماییم.
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151655537 - بلوچی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6۱66  560  09۱5  - صغیری

به دو نفر نیروی آقا جهت میزبانی و ظرف بانی در 
مجموعه ای معتبر نیازمندیم.  09158645848

با تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در
 مراسم تشییع و خاکسپاری پدر عزیزمان

 بزرگ خاندان 

شادروان حاج محمدحسن اختری
شرکت نمودند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت

 آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 98/5/23 
از ساعت 17:30 الی 18:30 در محل هیئت محترم حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: اختری، باختری و سایر فامیل وابسته

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جهت تکمیل کادر فنی و 

تولیدی خود نیاز به نیروهای ذیل دارد:
* لیسانس شیمی )آقا و ترجیحا دارای سوابق مدیریتی(

* تکنسین برق صنعتی دارای 5 سال سابقه کار مفید و مسلط به نقشه خوانی
از کلیه عالقه مندان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم استخدامی و تعیین تاریخ مصاحبه به آدرس 
بیرجند، کیلومتر 9 جاده اسدیه، منطقه ویژه اقتصادی، مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران 

مراجعه نمایند و یا با شماره 32370045 داخلی  171 تماس حاصل فرمایند.

*هرم پور

 بیرجند و خرده 
چالش های دست و پا گیر

آنچه این روزها در شهری مثل بیرجند 
شاهد آن هستیم، رویداد مهم تولد چالش 
های جدید است. این چالش ها نه آنقدر 
ُخرد هستند که به حساب نیایند و نه آنقدر 
کالنند که زندگی و شهرنشینِی شهروندان 
را دچار خدشه و مشکل کنند؛ در واقع فقط 
مهم اند. اهمیت آنها وقتی هم بیشتر می 
شود که به »انباشتگی« برسند. »انباشتگی 
چالش های ُخرد شهری« و یا »مشمول 
مرور زمان« شدن برخی از چالش های 
کالن، اثر »فشار چند وجهی« ایجاد می 
کند و آنوقت است که دستان مسؤوالن 
به نشانه تسلیم باال می رود، مشکالت 
تبدیل به معضل و   ...  ادامه در صفحه 2

 

 

 

جریان اصالحات به  معنای 
واقعی رهبر نداشته و ندارد

غالمحسین کرباسچی : 

صفحه  2

طرفداران احمدی نژاد و 
پایداری ها لزوما یکی نیستند

ناصر ایمانی :

 آمریکا در جایگاه تعیین 
خط قرمز برای ایران نیست

ظریف :

صفحه  2

صفحه  2
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حریری:خیالتانراحت!تاپایانسالارزگراننمیشود

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال یازده هزار تومان به خبرآنالین 
گفت: به نظر می رسد باالخره ابزارهای مدیریتی برای مهار نوسان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این 

وضعیت می تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود. به همین دالیل پیش بینی می شود آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.

 بیرجند و خرده 
چالش های دست و پا گیر
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( مشکالت تبدیل به معضل و 

آسیب و تهدید می شوند و نهایتاً  تصمیم گیران را به 
ورطه ی ورشکستگی فکری و اجرایی و دور شدن از 
اصل اجرای عدالت اجتماعی  می رسانند! حال که از 
عدالت اجتماعی گفتیم، این را هم اضافه می کنیم که  از 
وظایف مهم دولت ها در تئوری های عدالت اجتماعی، 
فراهم ساختن فرصت هاي برابر اجتماعي، اقتصادي و 
سیاسي برای مردم است؛ اصل مهمی که به نظر می 
آید در سالهای گذشته در شهری همچون »بیرجند« 
کمتر به آن توجه شده و لذا در زیر پوست برخی شعارها 
و  »شمال«  اساساً  ها،  پذیرش  و عدم  ها  کتمان  و 
»جنوبی« برای شهر ایجاد شده و مرزی بندی های 
حقیقی در آن در حوزه فرهنگ، آموزش، ثروت و حتی 
نظم و امنیت به وقوع پیوسته است؛ مرزبندی هایی 
که مدیران خدوم و دلسوز در ابتدای حضور خود برای 
خدمت در استان، به خوبی آن را درک می کنند و به 
عنوان نقطه عطف و پیکان ثقل اهداف و حرکت های 

خود، بخشی از تالششان را بدان معطوف می دارند. 
علیرغم همه ی احترامی که برای محّبت مجموعه 
مدیریتی استان به مردم قائلم و علیرغم نگاه کاماًل 
مثبتی که به نیت و اصل مهم مردم داری در لفافه 
بازدیدهای میدانی مدیران ارشد استان از شهرستانها و 
شهرها و اخیراً محالت بیرجند دارم، اما با زبان تجربه 
اندکم و با نگاه نسبتاً واقع بینانه ای)نه فقط رؤیاپردازانه 
ای( که نسبت به مسائل و مشکالت شهری مثل 
بیرجند و سایر شهرهای استان دارم، معتقدم اولویت 
اصلی ، بررسی و احصاء اَبَر چالش های مناطق درکنار 
پرداختن به ُخرده مشکالتی است که با ساز و کارهای 
بهتر و قوی تر و در عین حال سریع تری هم می توان 

به فرایند رسیدگی و حل آنها دست یافت.
 نقاط گوناگون شهر بیرجند سرشار از مشکالتی است 
که عمدتاً به حوزه مسؤولیت مدیران شهری برمی گردد. 
اما بخش هایی از آن هم مشکالتی دارد که نیازمند 
هماهنگی و تعامل مدیریتی و تعادل در تصمیم گیری 
ها برای حل آنهاست. موضوع مهم زمین های 450 
هکتاری پروژه پادگان بیرجند)زعفرانیه( که بنا به برخی 
گفته ها و شنیده ها با تولد شهری جدید از دل شهر 
بیرجند بین 75  تا 120 هزار شهروند را در خود جای 
خواهد داد، موضوع مهم انتقال کارگاههای صنوف 
آالینده به خارج از شهر، بحث بسیار مهم و الینحل 
ترافیک گره خورده شهر بیرجند، موضوع اساسی وضع 
مبهم برخی روستاهای حاشیه شهر بیرجند مثل امیرآباد، 
حاجی آباد، شمس آباد، شوکت آباد، بجد، علی آباد لوله، 
حسین آباد سادات، چهکند، منظریه، رقویی، حسین آباد 
باقران، موضوعاتی مهم و چالش برانگیز مثل اضافه 
شدن هکتارها  زمین به برخی از روستاهای حاشیه شهر 
و قرار گرفتن آنها در طرح های هادی محدوده روستایی 
و اثرات ویژه آن بر اقتصاد و اجتماع و امنیت شهر بیرجند، 
موضوع مهم انتقال پایگاه هوایی خور به سایت قدیم 
فرودگاه، موضوع مهم انتقال آب از شهرهای اطراف به 
بیرجند، توسعه و تعریض و بهسازی چالش برانگیز برخی 
از شریانهای اصلی مواصالتی داخل شهر، افزایش تأمل 
برانگیز آسیب های اجتماعی آشکار و پیدا در جای جای 
شهر بیرجند، و پدیده های نوظهوری همچون مهاجرت 
شهروندان از داخل شهر به محدوده های حاشیه شهر 
به دلیل نابسامانی قیمت اجاره بها و  جالب تر از آن 
مهاجرت شهروندان مناطق کم برخوردار)شمال شهر( 
به  بیرجند(  شهر  برخوردار)جنوب  بیشتر  مناطق  به 
دلیل توسعه نامتوازن شهری و تبعات و ایجاد گسل 
عدم  آن،  پیامد  اجتماعی  و  فرهنگی  عمیق  های 
رهیافت مناسب در توازن و تعادل سه ضلع مهم مثلث 
توسعه اقتصادی-  اجتماعی شهر بیرجند یعنی مردم، 
دانشگاهها و پادگانها)یا مراکز نظامی( و اثرات متقابل و 
گاه ناموزون آنها بر همدیگر و بر مؤلفه های مدیریت 
شهری، همه و همه فقط گوشه ای از حجم انبوه مسائل 
اولویت داری هستند که می باید برای هرکدام چاره ای 
اندیشید و گفتمانی ویژه به همراه پیوست های انسانی، 

فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی در نظر گرفت.
و  استانی  مدیران  برای  میدانی  بازدیدهای  معتقدم 
شهرستانی،  حجم انبوه ُخرده مشکالِت انباشته شده 
روی میز مدیران را افزایش و از قدرت و ظرفیت اجرا و 
تصمیم گیری آنان برای عملکرد های اولویت دار می 
کاهد.این مهم نیاز به عملکردی جهادگونه و تالشی 
مضاعف همپای استاندار توسط سایر مسئوالن دارد تا 

به یک آسیب بدل نگردد.
در این سو نیز چنین به نظر می آید که افزایش دامنه 
آگاهی های مردمی و ورود آنان به دنیایی »فرا زمانی«، 
آنان را به پسندیدن و انتخاب کردِن  »عمق« کار و 
»جنس« آن، بیشتر و پیشتر از »صدا« و »تعریف« در 
باره ی آن سوق داده است. البته همچنان که گفته شد 
، این تغییر نگاه مردم مطمئنا نیاز به تغییر رفتار برخی 
مسئوالن در عمل دارد تا موج امید ایجاد شده در میان 

مردم ادامه دار باشد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

مدیرعاملصندوق
بازنشستگیبرکنارشد

اجتماعی، مدیرعامل  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  با حکم 
صندوق بازنشستگی تغییر کرد و نعمت ا... ایزدی به 
عنوان سرپرست جدید منصوب شد. مختاری؛ مشاور 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم با اشاره به برکناری میعاد صالحی مدیر 
عامل جوان صندوق بازنشستگی اظهار کرد: با دستور 
رئیس جمهور ، صالحی برکنار شد. وی تصریح کرد: البته 
رئیس جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف 
بود. صالحی در آخرین توییت خود پیش از برکناری اش 
نوشته بود: »هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفاف تر 
می کنیم، فشارها و تخریب ها نیز بیشتر می شود. گام مهم 
بعدی، انتشار جزئیات پرونده ها و پروژه های چند صد و 

چندهزار میلیارد تومانی است«.

شورایعالیانقالبفرهنگی:تفاوت
دیهزنومردهمچنانبرجاست

 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تفاوت دیه زن 
و مرد همچنان پابرجاست هر چند دیوان عالی کشور در 
این مساله ورود کرده است. حجت االسالم سعیدرضا 
عاملی افزود: مصوبه قطعی برای برابری دیه زن و مرد 
نداریم و تا زمانی که تبدیل به قانون شود، قوانین قبلی 

پایدار است.

مرکزآمار،تنهامرجعاعالمتورم
ورشداقتصادیکشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در جلسات 
هیئت دولت و با تأکید رئیس جمهور به این جمع بندی 
رسیده ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعالم تورم و 

رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.

نرخدالراندکیکاهشیافت

در جریان معامالت روز سه شنبه 22 مرداد 98 در صرافی 
های بانکی، قیمت هر دالر آمریکا برای خرید 11۶50 
تومان و برای فروش 11700 تومان اعالم شد. همچنین 
قیمت هر یورو برای خرید 13150 تومان و برای فروش 

13200 تومان معامله شد.

اعمالمحدودیتهایبنزینیدرآینده

تسنیم- سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: تا زمانی که این اطمینان را حاصل کنیم که تمامی 
متقاضیان کارت سوخت المثنی کارت خود را دریافت 
کرده اند، محدودیتی اعمال نمی شود اما مسلماً در آینده 
محدودیت هایی اعمال خواهد شد که سناریوهای آن 

هنوز تعریف نشده است.

تذکرفعالاصولگرابهپایداریها
دربارهاحمدینژاد

ناصر ایمانی گفت: سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد 
با سرمایه اجتماعی پایداری ها تفاوت دارد و تصور 
نکنید هر کس که طرفدار آقای احمدی نژاد است 

لزوما از پایداری حمایت می کند.

کرباسچی:جریاناصالحاتبه
معنایواقعیرهبرنداشتهوندارد

غالمحسین کرباسچی می گوید: جریان اصالحات نه 
در گذشته که در وضعیت فعلی نیز به معنای واقعی 
رهبر نداشته و ندارد اما نیازمند رهبری است که برنامه، 

خط مشی و استراتژی آن را تعیین کند.

ایراندررتبهبندیقدرتهای
نظامیازاسرائیلجلوافتاد

رتبه بندی قدرت های نظامی جهان در سال 2019 
نشان می دهد قدرت نظامی اسرائیل جایگاه هفدهم 
را به خود اختصاص داده و همچنان جایگاه پایین تری 
در  امسال  ایران  است  دارد.گفتنی  ایران  به  نسبت 

جایگاه چهاردهم قرار دارد.

جلیلی:دولتانقالبیبایدتوسط
مردموبارایآنهاانتخابشود

سعید جلیلی گفت: دولت انقالبی در نهایت باید توسط 
مردم و با رای آنها انتخاب گردد. زمانی انتخاب مردم 
یک دولت انقالبی خواهد شد که مردم فکر و جریان 

انقالبی را باور داشته باشند.

“حسنعباسی”بازداشتشد

و  سیاسی  مسائل  ارشد  تحلیل گر  عباسی،  حسن 
اجتماعی بازداشت شد. عباسی طی روزهای گذشته، 
سخنانی درباره وزارت اطالعات و برخی ارتباطات این 
وزارتخانه با “آمدنیوز” مطرح کرده بود که نهایتاً با 

شکایت این وزارتخانه احضار و بازداشت شد.

برزدوبندهایمالیدرحوزه
دفترخودشاشرافنداشت،
چگونهمیخواهدمصالحنظام

راتشخیصدهد؟!

محمود صادقی نماینده مجلس در کنایه ای به آملی 
الریجانی گفت: این روز ها برای خیلی ها این سوال پیش 
آمده کسی که قادر به تشخیص مصالح و اشراف بر 
مسائل و زد و بند های مالی در حوزه دفتری خودش 
نبوده، چگونه می تواند مصلحت نظام را تشخیص دهد؟!

کسانی  گیری  درباره سوخت  رضایی،  شهرام 
که هنوز کارت سوخت شخصی خود را دریافت 
نکرده اند، اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز برای 
کالنشهر   4 روی  سوخت  کارت  از  استفاده 
تهران، کرج، تبریز و اصفهان است و کسانی 
که از کارت هوشمند سوخت شخصی برخوردار 
نیستند و به هر دلیلی آن را گم کرده اند، می توانند 
درخواست بدهند، اما قرار نیست اتفاق خاصی 
بیفتد. کسانی که نتوانسته اند درخواست دهند و 
به کارت دسترسی داشته باشند کماکان از کارت 

جایگاه دار استفاده می کنند.
فعال کارت اجباری؛ فقط

 در 4 کالنشهر
وی افزود: استفاده از کارت سوخت شخصی فعال 
در 4 کالنشهر )تهران، کرج، تبریز و اصفهان( 
است، سپس در مورد دیگر کالنشهر ها و در نهایت 

در یک پروسه برای کل کشور اعمال می شود.

برای دریافت سوخت بیشتر
 کارت شخصی داشته باشید

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: همین قدر که مطمئن شویم 
همه کارت خود را دریافت کرده اند، چنانچه از 
کارت جایگاه دار استفاده کنند، سوخت کمتری 
دریافت خواهند کرد. با این رویه مردم ترغیب 
شده و زودتر نسبت به دریافت کارت سوخت 

هوشمند شخصی اقدام کنند.
کسانی که رمز خود را

 فراموش کرده اند، چه کنند؟
وی در ادامه درباره کسانی که کارت ندارند و یا 
رمز کارت خود را فراموش کرده اند، گفت: اگر 
کسی تا این لحظه درخواست کارت نداده به 
پلیس + 10 و یا دفتر خدمات مشترکین مراجعه 
کند و درخواست المثنی بدهد که با اولویت 4 
کالنشهر یاد شده کارت صادر می شود، اما اگر 

کسی کارت دارد و رمز آن را فراموش کرده 
است، 4 رقم آخر شماره ملی کسی که کارت 
به نام او صادر شده، به عنوان رمز خواهد بود، 
این سیاست برای این است کسی که مدت ها 
است از کارت سوخت استفاده نکرده و رمز را نیز 
عوض کرده بود، رمز، by default همان 
4 رقم کد ملی است؛ بنابراین حتی اگر رمز را 
با 4 رقم آخر کد ملی  عوض کرده باشد نیز 

می تواند سوختگیری کند.
500هزار کارت سوخت در باجه معطله

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درباره تعداد صدور کارت سوخت خاطرنشان 
کرد: ما از سال گذشته 2 میلیون و 700 هزار 
درخواست برای دریافت کارت سوخت داشته ایم، 
برای 4 کالنشهر کارت ها کامل صادر شده و در 
دست مردم و یا در دفاتر پست است، 500 هزار 
کارت هم داریم که از قبل صادر شده و اکنون در 

باجه معطله است.
 اگر هنوز کارت نگرفته اید، به سایت

 EPOLICE.IR مراجعه کنید
وی از مردم خواست: کسانی که کارت را قبال 
درخواست داده، ولی هیچوقت پیگیری نکرده اند 
 EPOLICE.IR سایت  به  است  کافی 
مراجعه کرده و پالک اتومبیل را ارائه دهند، یک 
بارکد پستی به آن ها داده می شود که با کلیک 
روی آن متوجه می شوند که باید به کدام دفتر 
پستی مراجعه کنند. پست نیز این امکان را فراهم 
کرده که اگر مرکز پستی دور است یک سرویس 
اضافه داده شود و کارت را دوباره پست می کند.

چندنکتهدربارهکارتسوخت

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت وگو 
اقدامات  خصوص  در  »الجزیره«  شبکه  با 
تحریک آمیز آمریکا علیه ایران صحبت کرد. وزیر 
خارجه ضمن تأکید بر اینکه تهران به دنبال جنگ 
نیست، گفت : آمریکا در جایگاهی نیست که برای 

برنامه دفاعی ایران خط قرمز تعیین کند. 
آمریکا و هم پیمانانش عامل

 بی ثباتی در منطقه هستند
وی با اشاره به نقش آمریکا و هم پیمانان این 
کشور از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان 
اشاعه بی ثباتی در منطقه توضیح  سعودی در 
داد: »من فکر می کنم که آمریکا منبع بی ثباتی 

در منطقه است. متأسفانه هم پیمانان آمریکا، 
منبع بی ثباتی بوده اند«.ظریف تأکید کرد: آنچه 
بسیار شفاف است این مسئله است که ما به 
دنبال جنگ نیستیم. ما خواهان تقابل نیستیم. ما 
خواهان پیشرفت )توسعه( برای مردم خود هستیم. 

ما خواهان توسعه منطقه خود هستیم.
هیچ توافق کاملی وجود ندارد، 

برجام بهترین توافق ممکن است
خود  مصاحبه  از  دیگری  بخشی  در  ظریف 
ترامپ«  »دونالد  یکجانبه  خروج  و  برجام  به 
هسته ای  توافق  این  از  آمریکا  رئیس جمهور 
اشاره کرد و گفت: احساس می کند تا زمانی که 

اعضای باقیمانده این توافق همچنان به تعهدات 
آمریکا  حضور  بدون  حتی  باشند،  پایبند  خود 
نیز این توافق، پیش  می رود.وی در خصوص 
پایبندی ایران به برجام توضیح داد: معتقد است 
برجام »بهترین توافق ممکن است«. با اینحال 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: »این 
بهترین توافق برای همه نبود زیرا شما نمی توانید 
توافق کاملی داشته باشید. هیچ توافق کاملی 
وجود ندارد و اگر مشاوره های درستی در اختیار 
رئیس جمهور ترامپ قرار بگیرد، او این واقعیت را 
می پذیرد که این )برجام( بهترین توافق ممکن 
بوده است و ما می توانیم آن را پیش ببریم«.

آماده حفظ ثبات منطقه
 برای همه هستیم

رئیس  دستگاه دیپلماسی در خصوص ثبات منطقه 
گفت: »ما در اینجا به ثبات نیاز داریم اما ثبات باید 
برای همه باشد. ما نمی توانیم برای برخی ثبات 
و برای برخی دیگر بی ثباتی داشته باشیم. ما باید 
برای تمامی کشورهای منطقه ثبات داشته باشیم 
و آماده حفظ ثبات برای همه کشورهای منطقه و 

همچنین آنهایی هستیم که به منطقه ما وابسته 
هستند«.

آمریکا در حال انزواست
وزیر امور خارجه به عدم تمایل کشورهای اروپایی 
در پیروی از سیاست های دولت آمریکا در قبال 
ایران و پایبندی گروه 1 +4 به برجام علیرغم 
این یک  آمریکا، گفت: »فکر می کنم،  خروج 
نشانه ای از آن باشد که آمریکا بیشتر و بیشتر در 
حال انزواست- و این نه به خاطر اقداماتی است که 
ما انجام داده ایم بلکه به دلیل آن چیزی است که 

آنها )آمریکا( انجام می دهند«.
آمریکا هرچه را که بتواند نقض می کند

وی سپس درباره این اقدامات آمریکا توضیح داد: 
»آنها در حال نقض قوانین هستند، آنها قانون 
را زیر پا می گذارند، آنها در حال نقض تمامی 
پیمان های بین المللی هستند که عضوی از آنها 
بودند. آنها نه تنها توافق هسته ای با ایران را 
نقض کردند بلکه کنوانسیون پاریس، همکاری 
ترانس-پاسیفیک و اساساً هرآنچه را که بتوانند، 

نقض می کنند.

آمریکادرجایگاهینیستکهبرایایرانخطقرمزتعیینکند
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده های کالسه 972204 و 972228 و 972229 و 972230 و 972231 و 972301 و 972475 و 
972476 و 972222 و 972227 و 972433 اجرایی آقای محمد ولی جوان فکر فرزند مراد علی محکوم است به پرداخت 

مجموعا مبلغ 2/921/458/781 ریال بابت تمامی پرونده ها )در حق شرکت فروزان بیرجند و مبلغ 84/470/368 ریال بابت حق االجرا 
تمامی پرونده ها( در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک باب منزل مسکونی ششدانگ عرصه و اعیان( تحت پالک 1386 فرعی 
از 247 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در بیرجند معصومیه شهرک شهید مفتح، خیابان شهید شهاب، روبروی دبیرستان دکتر کمیلی پالک 
65 که حسب نظر کارشناسان هیئت هفت نفره دارای عرصه 360 مترمربع و اعیان 259/90 مترمربع در همکف می باشد. از این متراژ 
30 متر مربع مغازه در حاشیه بیست متری می باشد. ساختمان با دیوار باربر آجری و سقف طاق ضربی با تیرآهن و قدمت بنا سال 1372 
می باشد. دارای امتیازات آب و گاز یک امتیاز و برق دو امتیاز و فاضالب شهری و تلفن می باشد معرفی و توقیف و به مبلغ پنج میلیارد و 
چهارصد و بیست میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1398/06/10 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا مقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی -  بین طالقانی 14 و 
16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.  

ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان درمیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4319 
نامه شماره 30602 مورخ  و شناسه ملی 10360057695 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 و به موجب 
1397/11/13- سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش 
کشاورزی به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی10101257100با نمایندگی خانم زهرا محمدی به شماره ملی 5239794847 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم ها طاهره درمیانی به شماره ملی 5239659206 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه سلمانی به 
شماره ملی 52399060902 به سمت منشی هیئت مدیره و خانم مرضیه رضایی به شماره ملی 5239480281 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره و خانم صدیقه بشاش به شماره ملی 5239893111 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 
1399/2/2 انتخاب گردیدند. 2 - خانم سوده اکبری به شماره ملی 3621844856 به سمت مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردید. کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت خانم سوده اکبری )مدیرعامل( 
و امضای خانم زهرا محمدی )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم طاهره درمیانی )نایب رئیس هیئت مدیره( 

و مهر صندوق معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )558106(

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی شهرستان بیرجند 
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 
3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه 
دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه در روز 
چهارشنبه 1398/6/6 ساعت 10 الی 11 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی 
اتاق اصناف واقع در طالقانی 3 فرعی 8 مراجعه و نمایندگی مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر 
عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: 
محمد امین احمدی تبار - حسین ارزنی - محمد علی براتی - ابوالفضل براتی - محمد رضا حسین زاده - سید 
حسین حسینی - علیرضا عباس زاده - مرتضی گلی - ناصر محمد دوست - علی ناصری نژاد - محمد وجیه 

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس: 
جواد ارزنی - امیر بهدانی - رضا توفیقی

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت ستون سنگ آب راه خراسان جنوبی )سهامی 
ملی 14004841797  شناسه  و  ثبت 5015  شماره  به  خاص( 
العاده  به طور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
مورخ 1398/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای احسان 
کرباسچی به شماره ملی0651881417 و خانم سمیرا منصوری 
چمهء به شماره ملی 3240039664 و آقای کامبیز کرباسچی به 
شماره ملی 0651784735 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم آزاده بهنیا به شماره 
ملی0942437683 به عنوان بازرس اصلی و آقای فریدون حاجی 
البدل  پور به شماره ملی 0640200613 به عنوان بازرس علی 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )558107(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10360027799 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد خوشنام با شماره ملی 0901109967 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود رضا کمیلی دوست با شماره ملی 0939566397 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
نادیه خوشنام با شماره ملی 0640369219 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای رضا خوشنام با شماره ملی 0640625878 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 

عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد خوشنام )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )556865(

آگهی تغییرات شرکت ستون سنگ آب راه خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5015 و شناسه ملی 14004841797 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای احسان کرباسچی به شماره ملی0651881417 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا منصوری چمهء به شماره ملی 3240039664 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
کامبیز کرباسچی به شماره ملی 0651784735 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
 2 - آقای غالمعلی کرباسچی به شماره ملی 5639752841 به عنوان مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . 
3 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای غالمعلی کرباسچی 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )558105(

تزئینـاتداخلـیساختمـان
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 
0۹15۷۴110۷1 - باقری

محفلانسباقرآن)ثقلاکبر(
به مناسبت ختم آوای  ملکوت مسجد مرتضوی در دهه والیت

 و امامت با حضور قاریان مجمع قاریان قرآن کریم شهرستان بیرجند 
و تفسیر قرآن توسط

 استاددکترغالمرضابهنام
زمان:امروزچهارشنبه۹۸/۵/23بعدازنمازمغربوعشاء
مکان:خیابانآیتا...مفتح-نبشمفتح12-مسجدمرتضوی

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی 
ملی 10360027799  شناسه  و  ثبت 1042  شماره  به  خاص( 
العاده  فوق  به طور  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 
مورخ 1397/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد 
خوشنام با شماره ملی 0901109967 و آقای محمود رضا کمیلی 
با  خوشنام  نادیه  خانم  و  ملی 0939566397  شماره  با  دوست 
شماره ملی 0640369219 و آقای رضا خوشنام با شماره ملی 
0640625878 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 3 -آقای محمدرضا محمودآبادی با شماره 
ملی 0651815452 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کریم 
آبادی با شماره ملی 0652373992 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 

96 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )556744(
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کارتهمیارمحیطزیستبرایعالقهمندانصادرمیشود

ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست  گفت: در راستای تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی عالقه مندان می توانند نسبت به صدور کارت همیار محیط زیست اقدام کنند.اکبری تصریح کرد: عالقه مندان به دریافت 
کارت همیار محیط زیست می توانند با مراجعه به سایت سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir نسبت به مطالعه دقیق دستورالعمل و تکمیل فرم های مربوط اقدام کنند. وی افزود: عالقه مندان پس 

سالم ، شهرداری محترم حاال که اقدام به بهسازی پارک از دریافت کارت شناسایی می توانند با اداره کل حفاظت محیط زیست  در سرشماری حیات وحش، شناسایی زیستگاه ها، پایش مناطق، شناسایی و معرفی واحدهای آالینده محیط زیست همکاری کنند.
جنگلی کرده اید ،لطفا یک کار اساسی انجام دهید و هم 
خود پارک را بطور کامل و هم فضای اطراف آن را بهسازی 
کنید، نه مثل االن که نیمی از پارک تاریک  است و فضای 
بین پارک تا بلوار شهدای عبادی بیابان برهوت است، می 
شود با تعامل با منابع طبیعی،نیروی انتظامی و سایر ارگان 
ها این فضا را به پارک الحاق و در جهت ایجاد سالن آمفی 

تئاتر و پارکینگ مناسب سازی کرد.
936...746
و شورای شهر  اجرایی  از مسئوالن  تشکر  و  با سالم 
بیرجند بابت توجهات ایشان به شمال شهر، ۱.تنها بانک 
بلوارشعبانیه تعطیل شد، ۲.نبود یک مرکز درمانی و داروخانه 
کتابخانه  ورزشی، 4.نبود  مجتمع  روزی، 3.نبود  شبانه 

عمومی،  ۵.نبود بازار روز وهزاران مشکل دیگر. 
9۱۵...484
با سالم، چرا شهرداری فکری برای پیاده روها و جوی های 

خیابان ۱7شهریور و بافت فرسوده برنمی دارد؟
9۱۵...3۲8
سالم قابل توجه مسئوالن محترم   آسفالت کوچه های 
مصطفی خمینی وشهید فهیمده بسیاربد است، اگرآسفالت 
نمی شد،ازاین آسفالت بی کیفیت خیلی بهتربود. آسفالت به 
خاک بندی بیشترشباهت دارد،هنوزیک ماه نشده کنده می 

شود لطفا بیت المال را اینطورحیف و میل ننمایید.
9۱۵...۲33
باسالم خدمت شهردار محترم دستور فرمایید پیگیری 
نمایند، چرا درختان سطح شهر به موقع آبیاری نمی شود؟ تا 
خشک نشود در ایام نوروز در سطح وسیعی از شهر شروع 
به درختکاری می نمایند اما اکنون به دلیل اهمال در آبیاری 
همه خشک شده اند. مگر اینها جزء بیت المال نیست؟ که 

مورد بی توجهی قرار گرفته.اصال کسی پاسخگو نیست.
9۱۵...876
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم با تشکر 
از احداث الین پیاده روی در بلوار پیامبر اعظم،خواهشمند 
است فکری برای درختان بین دو الین که در مسیر کوچه 
ها می باشد، باسنگ چینی دور آن بردارید. دیشب پسر 
بچه ای افتاد درون آن و موجب آسیب دیدگی شدید شد.
9۱۵...97۲
با سالم  لطفأ مسئوالن پارکها و فضای سبز شهرداری 
بیرجند توضیح دهند که چرا دستشویی های پارکها در 
طول روز بسته و قفل زده است؟ ساعت 6 بعد از ظهر چرا 
باید بسته باشد ؟ استناد بنده پارک کوچک معصومیه پایین 
در روز عید قربان است. می گویند بقیه پارکهای بیرجند هم 
در طول روز همینطور بسته است. آیا فکر نمی کنیدکه شاید 

کسی بیمار باشد و نیاز به دستشویی داشته باشد ؟ 
99۰...6۰۰
لطفا با تدابیری به تجمع نمایشگاه داران خیابان توحید در 
معابر و جلوی در منازل و پارک نامناسب خودرو پایان دهید. 
این وضع برای اهالی غیرقابل تحمل است. خواهشمندیم 
حداقل یک روز سر بزنید ببینید رفت و آمد برای ساکنان 

چگونه است! 
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیهشرکتآبوفاضالباستان

احتراماَ نسبت به پیام مندرج در ستون پیام شما مورخ 
98/۵/۲۰به استحضار می رساند: شرکت آب و فاضالب 
هم اکنون عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب را در 
شهر بیرجند در حال انجام دارد. با توجه به اینکه بالغ بر 
۱۰۰ کیلومتر از احداث شبکه فاضالب در شهر بیرجند 
باقی مانده و اجرای هر کیلومتر شبکه بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه دارد، روند اجرای پروژه، متناسب با تخصیص 
اعتبارات با مالحظات فنی شیب طبیعی زمین، اجرا می 
شود و در صورت تامین منابع مالی و رفع موانع فنی در معابر 
برای امکان اتصال به خط اصلی طی دو سال آتی عملیات 

اجرایی منطقه ظفر، آغاز خواهد گردید.

ساختوسازهایآبکیدرخأل

رجب زاده - وقتی روستایی که تا همین چند دهه قبل 
روزگار معمولش را می گذراند، در مدت کوتاهی با انفجار 
جمعیت مواجه می شود، باید ذره بین ها را برای پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی  برداشت.
مهاجرت از دالیل انفجار جمعیت در یک منطقه است. 
امیرآباد؛ روستایی در حاشیه مرکز استان که حاال با افزایش 
چند برابری ساکنانش، بر اساس سرشماری سال 9۵ حدود 
7 هزار و ۲۰۰ نفر را در خود جای داده ،بار ساخت و ساز 
های سست پایه و بنا را هم بردوش مسئوالنی گذاشته 
که وقتی مجوز صادر می کردند برخی خالءهای قانونی را 
ندیدندجمعیت امیر آباد حاال بیشتر هم شده، گرانی زمین و 
مسکن و مهاجرت روستاییان امان بریده ازخشکسالی، باعث 
شده افراد بسیاری، این روستا را برای سکونت برگزینند. امیر 
آباد اکنون 9 هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد، دهیارش این آمار 
جمعیتی را به“آوای خراسان جنوبی” اعالم می کند. دغدغه 
او هم همین است؛ ساخت و سازهای غیر مجاز که البته 
ایمنی الزم را هم ندارد. مشکل ازآنجا آب می خورد که به 
گفته علی علی اکبری، دهیاران به عنوان نیروهای بومی 
مطلع، اهرم الزم را برای ممانعت از انجام چنین  ساخت 
و سازهایی ندارند. نه فقط دهیاران این اختیار را ندارند که 
مسئوالن، فعالیت ضابط قضایی را هم در چنین مناطقی 
که زمینه وسوسه برانگیزی برای تخلف های ساختمانی 
دارد، ندیده اند. البته چارچوب قانونی برای نظارت دهیاران بر 
ساخت و ساز ها مشخص شده اما چندان کارساز نیست. او 
می گوید : مرجع صدور پروانه در روستا دهیاری ها هستند و 
این کار نظارتی در چند مرحله انجام می شود؛ ناظر، مسئول 
فنی دهیاری ها و بنیاد مسکن به عنوان سر ناظر بر روند 
ساخت و ساز متقاضیانی که پروانه دریافت می کنند نظارت 
دارد اما مشکل زمانی است که خارج از ضوابط و روند 
دریافت پروانه ساختمانی، ساخت و ساز انجام می شود. هر 
چند علی اکبری عنوان می کند که در این صورت به افراد 
خاطی اخطاریه داده می شود، پای کالنتری به میان می 
آید و ماجرا از طریق کمیسیون ماده 99 پیگیری می شود 
با این حال بخشی از مشکل همچنان پابرجاست. امسال 
بیش از ۱۵ پرونده تخلف ساختمانی تشکیل شده و در حال 
پیگیری است اما به نظر می رسد تعداد بیشتر از اینها باشد. از 
نظر علی اکبری هم چون دهیاری ها مانند شهرداری ها به 
عنوان ضابط قضایی امکان ورود به موضوع ساخت و ساز 
غیر مجاز را ندارند و در این مسئله با خالء  قانونی مواجه 
هستند، نمی توانند مانعی ایجاد کنند. بنابراین الزم است 
مسئوالن دراین مورد چاره اندیشی کنند. برخی افراد قولنامه 
به دست، به این روستا و دیگر روستاهای حاشیه شهر می 
روند و شروع به ساخت و ساز می کنند و چون وارد چرخه 
دریافت پروانه نمی شوند، عالوه بر انجام تخلف، ایمنی 
ساختمان در معرض خطر قرار می گیرد. خالء قانونی دیگر 
اینکه دهیاری نمی تواند نظارتی بر صوری بودن با نبودن 
این قولنامه ها داشته باشد. دهیار امیرآباد حدود نظارتش را 
صرف ورود به حوزه ساخت و ساز بر اساس مواد پرونده 
ساختمانی عنوان می کند؛ می گوید: در مورد قولنامه ها 
بحث مالکیتی مطرح است و سند ثبتی و اثبات مالکیت 
در حیطه اختیارات دهیاری نیست. یعنی دهیاری مالکیت 
کسی را تایید یا رد نمی کند. از نظر او  تمام روستاهای 
حاشیه شهر با این مشکل مواجه هستند و نبود اختیار الزم 
برای دهیاری ها باعث می شود روند نظارت بر ساخت 
و ساز با مشکل مواجه شود به همین دلیل کیفی سازی 
نظارت بر ساخت و ساز ها،  ایجاد گروه اجرائیات ،فعالیت 
ضابط قضایی در دهیاری و پلیس ساختمان را می طلبد 
و یا حتی او می خواهد دادستان وارد شود و اختیاراتی به 
دهیاری ها بدهد. به این معنی که دهیار بتواند در صورتی 
که تشخیص داد ساخت و سازی غیر مجاز است، اقدام 
اکبری  این کمبودها، علی  انجام دهد.با وجود  را  الزم 
اجرای طرح های هادی در روستاهایی چون امیرآباد را در 
ساماندهی وضع موثر می داند. چون اگر طرح هادی اجرا 
نمی شد روستاهای حاشیه شهر بیرجند شمایل زاغه نشینی 
پیدا می کرد و به طور کلی مجموعه عوامل نظارتی از جمله 
اقدامات دهیاری ها باعث شده شرایط وخیم نباشد اما 

اوتاکید می کند که الزم است اوضاع بهتری ایجاد کنیم.

ذره بین

محمودآبادی-ماجرا خیلی پیچیده نیست،در مجلس 
قانون وضع می کنند که باید با تمام توان برای 
مقاوم سازی خانه های روستایی اقدام کرد، برای این 
موضوع ماده و تبصره و بند های قانونی ردیف می 
شود، اعتبارات در نظر گرفته می شود و الی آخر اما 
 فقط با یک بند هر چه رشته شده را پنبه می کنند،
“ ساخت و ساز فردی که از دولت وام نمی گیرد به 
دولت ربطی ندارد.” و این چنین می شود که خانه 
های غیر مقاوم همچنان در روستاها ساخته می شود.

ساختوسازدرروستاهایحاشیهای،
یکمقصربتراشیم

بر اساس قانون کنترل و نظارت بر وضع ساخت و 
سازهای داخل محدوده طرح هادی به عهده دهیار 
روستا است.اما وقتی پای درد و دل دهیاران می 
نشینی عمال این وظیفه ی خطیر کمرنگ می شود.

پر واضح است که دهیار یک روستا از افرادی تعیین 
می شود که نخست ساکن روستا و در مرحله ی بعد 
اهل همان روستا باشد، این قرابت باعث می شود، 
هشدار و تذکر ها در حدی باشد که فرد خاطی که 
بدون دریافت پروانه از دهیاری اقدام به ساخت و ساز 
کرده، درصورت عدم آگاهی نسبت به ضوابطی که 
برای او تعیین شده نسبت به اصالح کار خود اقدام 

کند، اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود.

ساختوسازغیرمجاز
 سوال مهم درباره ی نحوه ی برخورد با ساخت و 
سازهای غیر مجاز در روستاها چگونه است؟ یک 
جواب قانونی و قطعی دارد.بر اساس بند 33 ماده 
ی ۱۰ اساسنامه،تشکیالت و سازمان دهیاری ها 
برای  پروانه  وزیران، صدور  هیأت  مصوب ۱38۰ 
ساختمان هایی که در محدوده ی قانونی روستا 
ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه 
مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در 
خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها، موضوع 
تصویب نامه ی شماره 494۰ مورخ   ۱37۵/۰۲/۲۲  
و سایر مقررات از وظایف بخشداری است . در عین 
برای  به بخشداری  ارجاع  پرونده و  حال تشکیل 
صدرو مجوز از وظایف دهیاری است. بندهای ۱و۲ 
ماده ی 8 آیین نامه ی مورد اشاره نحوه ی برخورد 
با ساخت و سازهای غیر مجاز را - چه آنهایی که در 
مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهایی که عملیات 
ساختمانی آنها به پایان رسیده - مشخص ساخته 
است. در بند ۱ ماده ی 8 با اعالم و درخواست سازمان 
و بخشداران،  فرمانداران  یا  دولتی  ربط  های ذی 
استاندار دستور توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز 
را به ضابطان دادگستری صادر خواهد کرد. اما در 
مورد برخورد با تخلفات ساختمانی که در آن عملیات 
ساختمانی بدون مجوز، منجر به احداث بنا شده و 
پایان یافته است در بند ۲ ماده ی 8 به هیأت پنج 
نفره ای اشاره شده که تبصره ۲ ماده ی 99 قانون 
شهرداری مصوب والحاقی  ۱37۲/۱۲/۱ ترکیب 
هیأت مذکور را به 3 نفر تغییر داده است. و مالک 
عمل بخشداری و دهیاری در برخورد با تخلفات 
ساختمانی ) موضوع بند ۲ ماده ی 8 آیین نامه ی 
احداث بنا ( در زمان حاضر هیئت موضوع تبصره 
۲ ماده 99 قانون شهرداری است. تبصره ی مذکور 

مقرر ساخته است؛ به منظور جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و 
نحوه ی رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب 
از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضاییه و وزارت 
مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد 
 شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع

 

) چنانچه طرح جامع به تصویب رسیده باشد با رعایت 
ماده ی 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده 
ی قانونی و حریم شهرها مصوب ۱3۵۵( نسبت به 
صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد 
در صد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام خواهد 
کرد. مراجع ذی ربط موظف اند برای ساختمان هایی 
که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای 
آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده است، در صورت 
درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار 
صادر کنند. بدیهی است در این گونه موارد چون رأی 
کمیسیون مستند به قانون مصوب مجلس است . 
ضابطان دادگستری مکلف به همکاری و صدور 
دستورات قضایی الزم برای اجرای آرای کمیسیون 
هستند. وزن و اعتبار آرای این کمیسیون همچون 
اعتبار کمیسیون ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری است 
و همان الزام را دارد. دهیاری ها مکلف اند، در برخورد 
با ساخت و ساز های غیر مجاز از طریق بخشداری 
ذی ربط موارد تخلف از اصول حاکم بر ساخت و 
ساز و عدم رعایت سرانه و کاربری های مشخص 
شده، مطابق طرح هادی روستایی را فورا به اطالع 
کمیسیون مستقر در استانداری برسانند.بر این اساس 
به نظر می رسد در قانون مشکل خاصی وجود ندارد 
. پس سوال دوم مطرح می شود چرا برخی از خانه 
ها غیر اصولی ساخته می شود؟ یا بهتر بپرسیم مقصر 

مقاوم  غیر  و ساز های  ماجرای ساخت  ادامه ی 
چیست؟دهیار یکی از روستاهای بیرجند که نمی 
خواهد نامش درج شود در گفت و گو با آوا می گوید: 
من بارها برای افرادی که بدون پروانه اقدام به ساخت 
و ساز کرده اند اخطار شفاهی و کتبی صادر کرده ام، 
هر چند برخی از این اخطار ها نتیجه داشته است اما 

تعدادی دیگر بدون هیچ گونه توجه و فقط به این 
دلیل که آشنا و فامیل فالنی و یا خود من هستند 

توجهی به این ماجرا ندارند.
وی ادامه می د هد: عده ای که بدون پروانه اقدام 
به ساخت و ساز کرده اند بر اساس قانون باید با 
آنها برخورد شود حال این برخورد برابر نامه ای که 
از سوی بخشداری ها به دهیاران ابالغ شده باید به 
گونه ای باشد که در صورت مشاهده ی ساخت و 
ساز غیر مجاز ضمن جلوگیری از ادامه ی عملیات، 
پرونده ی ملک برای ارسال به کمیسیون ماده 99 
قانون شهرداری تکمیل و به بخشداری ارسال شود.

این دهیار که به گفته ی خودش بارها به دلیل 
جلوگیری از ساخت و ساز بدون پروانه مورد حمله و 
یا تهدید قرار گرفته است می افزاید: بر اساس قانون  
در خصوص تخلفات ساخت و ساز در روستاها نیز باید 
گفت : تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل 
از احداث هر گونه بنا، تاسیسات و عملیات عمرانی 
در محدوده و حریم روستا، از دهیاری پروانه ساخت 
اخذ کنند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم 
روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع 
بنا خواهد شد. دهیاری مکلف است ابتدا نسبت به 
تذکر کتبی به متخلف مبنی بر رعایت تمام مقررات 
و ضوابط ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا 
اقدام، سپس از هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی 

بدون پروانه و یا مغایر با مفاد آن جلوگیری کند. گفته 
های دهیارها به جایی ختم می شود که انگار هیچ 
اهرم قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر 
مجاز وجود ندارد، نه حمایت و نه توجه ، انگار قانون 
گذار فقط برای اینکه تقصیر را به گردن کسی بیاندازد 

دهیاران را انتخاب کرده است.

هیچابزاراجراییوجودندارد
بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند با تائید آنچه در 
قانون برای دهیاران تعیین شده است به آوا می 
گوید: این بخش از وظایف دهیاران مانند کالف 
برای  تاکنون هیچ سامانی  سردرگمی است که 
آن تعیین نشده است.حسینعلی بخشی ادامه می 
دهد: دهیاری ابزار اجرایی کافی برای جلوگیری 
از ساخت و ساز غیر مجاز را ندارد،عالوه بر این 
بسیاری از دهیاری های ما پاره وقت فعالیت می 
کنند،یعنی ممکن است هفته ای یک روز به روستا 
سر بزند، پس چون مستمر حضور ندارند و متناوب 
به روستا رفت و آمد ندارند خوب در عرض یک 
هفته آن ساختمانی که غیر مجاز ساخته می شود 

پیشرفت قابل توجهی دارد.
وی تاکید می کند: زمانی هم که می آید و تخلف را 
مشاهده می کند اخطار می دهد و تذکر که نسازید 
و کار را ادامه ندهید، فرد نیز هیچ توجهی به این 
اخطارها ندارد،بر این اساس نبود ابزار اجرایی برای 
دهیار باعث می شود فرد خاطی به کارش ادامه 
دهد.وی با اشاره به اینکه برخی از دهیاران کار را 
تاکشیده شدن پای نیروها امنیتی و پاسگاه و قانون 
ادامه می دهند، صورت جلسه ای نیز تنظیم می 
شود. اما باز هم راه به جایی نمی برد و فرد کارش 
را ادامه می دهد و در این میان به جز کدورت بین 

دهیار و روستایی نتیجه ای دیگر عاید دهیاری نمی 
شود.بخشی با اشاره به اینکه هیچ اتفاق خاصی در 
این خصوص نمی افتد تاکید می کند: حتی ما از 
مراجع قانونی به دنبال این بودیم که یک مجوز 
برای پلمپ ملک بگیریم تا توقف عملیات به شکل 
قانونی را داشته باشیم،.یعنی می خواستیم دهیاران 
اجازه ی پلمپ داشته باشند البته با حضور کارشناس 
قضایی اما به نتیجه نرسیدیم.وی با ابراز تاسف از 
وضعی که در زلزله های تاریخی این استان به وجود 
آمده دهیار را یک فرد خلع سالح شده در برابر اهالی 
چه فامیل و چه غیر فامیل دانسته و ادامه می دهد: 
متاسفانه جوی که برای ساخت و ساز وجود دارد به 
راحتی قابل کنترل نیست مگر همانی که قبال گفتم 
یعنی بتوانیم پلمپ کنم و در صورت فک پلمپ 

برخورد قانونی انجام شود.
وی فرهنگ سازی در این مورد را جزو راهکارهایی 
دانست که شاید به مرور زمان جواب بگیریم چرا که 
باید هر فردی که اقدام به ساخت و ساز می کند بداند 
آنچه امروز می سازد، در آینده باید در مقابل زلزله 
هایی حتی با سابقه ی 7 ریشتر مقاومت کند تا صحنه 
هایی  مانند بم یا کرمانشاه را شاهد نباشیم.بخشدار 
مرکزی بیرجندبه این نکته نیز اشاره می کند که چون 
برای تخلف ها کمیسیون ماده ی 99   را پیش بینی 
کرده اند ، اگر به دادگاه مراجعه شود باز هم به این 
کمیسیون اجرا داده می شود و این کمیسیون هم به 
راحتی حکم تخریب صادر نمی کند پس پیگیری ها 

عمال نتیجه ای ندارد.

دستبنیادهمبستهاست
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز با اشاره به 
اینکه تمام ساختمان هایی که پروانه ساخت می گیرند 
و از وام بنیاد استفاده می کنند کامال با نظارت دقیق 
اجرا می شود می گوید: دست بنیاد در مقابله با ساخت 
و سازهای غیر مجاز بسته است.آسمانی مقدم می 
افزاید: بنیاد مسکن با توجه به وظیفه ای که بر عهده 
دارد و البته موضوع اصالح و بازسازی بناهایی که  
غیر مقاوم ساخته شده اند. آنها را شناسایی و با ارائه 
ی وام های کم بهره از مالکان می خواهد که نسبت 
وی ادامه داد: از سوی  به مقاوم سازی اقدام کنندـ.
دیگر وظیفه ی نظارت در جایی برای ما تعدیل شده 
است که فرد از وامـهای دولتی استفاده کرده باشد. یا 
خودش تقاضای ناظر کند و یا اینکه پروانه ساخت از 
دهیاری گرفته باشد. در غیر این صورت بنیاد دخالتی 

در ساخت و ساز ها ندارد.
مصداق حرفهای آسمانی مقدم و بخشدار مرکز 
شهرستان را در یکی از روستاهای شهرستان بیرجند 
مشاهده می کنیم. بعد از تماس خبرنگار ما با دهیاری 
معلوم می شود فرد پروانه ساخت و ساز ندارد و البته 
اخطار دهیاری هم برایش مهم نیست. خانه ی او با 
فونداسیونی کامال غیر اصولی در حال ساخت بود و 
بعد از اخطار دهیاری به جای اینکه سعی در استحکام 
بنا کند فوری روی فونداسیون را با خاک پوشاند. به 
این معنی که هر طور دلم بخواهد می سازم چون از 
دولت پول نگرفته ام و البته به دهیاری نیز ربطی 
ندارد. و این چالش هر روز آجری بر آجر خانه هایی 
می گذارد که از پای بست ویران است.کاش روزی 

که زمین می لرزد آن خانه خالی باشد.

 این خانه از پای بست ویران است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

دی
د آبا

حمو
 : م

سها
عک

قبلازتذکردهیاری

بعدازتذکردهیاری

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروشویـژهقربـانتـاغـدیر

بینمطهری4و2-نمایندگیسـروش

همراهباگارانتیمادامالعمر

00:05 پرسمان - بازپخش
00:28 شادمانه

  - فروشگاه  پلیس  سینمایی   01:00
بازپخش

02:20 قاب دوم- بازپخش
03:00 آب و رنگ

03:35 لیال از لفور
04:27 اذان صبح به افق بیرجند

04:48 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:48 سخنرانی

06:22 دعای عهد
06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:08 پرسمان
08:33 مجموعه در حاشیه - بازپخش

09:18 مزه غذای ایرانی
09:43 سفره قندی- زنده

11:00 خبر استان
11:15 دختری به نام نل
11:32 کشمو- بازپخش

12:15 شاهدان
12:38 اذان ظهر به افق بیرجند

12:55 خروس و روباه
13:18 شب های زعفرونی - بازپخش 

14:30 سینمایی زاپاس
16:00 خبر استان

16:18 بازتاب-بازپخش
17:35  استارت

17:20 سفره قندی- بازپخش
18:20 ناخونک- بازپخش

18:55 قاب دوم- بازپخش
19:38  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:20  با نمایندگان- بازپخش

21:10  شب های زعفرونی - زنده
22:28 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه درحاشیه

جدولپخشبرنامههایتلویزیونیشبکهخاوران

13
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ه 
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ار 

چه

روابطعمومیصداوسیمایخراسانجنوبی

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام )سهامی خاص( به شماره ثبت 5533 و شناسه ملی 14006703738 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/01/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم اشرف عرب عنانی به شماره ملی 3874652981 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای جواد برقی به شماره ملی 0652922805 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی سردشتی بیرجندی به شماره 
ملی 3673722182 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حسنعلی سردشتی بیرجندی به شماره ملی 
3673722182 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت 

از قبیل چک و سفته با امضای آقای حسنعلی سردشتی بیرجندی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )556555(

تخریبوبازسازیساختمان
09155614365
09157203117  

تعمیریخچالفریزردرمنزل
09153635015 - ناصری نژاد



 این رفتارها را رعایت کنید

آداب زندگی

چشم هایتان را گرد نکنید ! 

در  مناسب  رفتار  عنوان  به  را  رفتارها  این  لطفا  
کنید:  * گفتن »بله«  رعایت  اجتماعی  مکان های 
واژه ی  از  دارید،  درخواستی  اگر   * »آره«  جای  به 
قطع  هنگام   * کنید  تشکر   * کنید  استفاده  لطفا 
کنید  عذرخواهی  مکالمه،  یک  به  ورود  یا   کردن 
* صحبت دیگران را قطع نکنید * وقتی کسی چیزی 
می گوید که با آن موافق نیستید، چشم های تان را گرد 
نکنید * وقتی کسی با شما صحبت می کند به سمت 
دیگری نگاه نکنید * از میزبان تشکر کنید * بی ادب 
نباشید * هنگام  دست دادن محکم دست بدهید * 
در  گوناگون  در جلسات  افراد جدید  با  در مالقات 
چشمان طرف مقابل  نگاه کنید، لبخند بزنید و با 
یک جمله خودتان را معرفی کنید و بگویید چرا در 
آن مراسم حضور دارید و با چه کسانی آشنا هستید.

آداب غذا خوردن و لباس پوشیدن

چه باور داشته باشید چه نداشته باشید، بسیاری از 
افراد آداب غذا خوردن را بلد نیستند، اما شما به عنوان 
یک بزرگ سال باید آداب غذا خوردن در یک جمع 
اینکه روی صندلی دور میز  را بدانید: * به محض 
غذاخوری نشستید، دستمال خود را بردارید و آن را 
روی لباس تان بگذارید * تا وقتی همه سر میز حاضر 
نشده اند، شروع به خوردن نکنید * با دهان باز غذا را 
نجوید * هرگز در حال جویدن غذا با کسی صحبت 
نکنید * هرگز لقمه ی غذای خود را در ظرف سس 
فرو نبرید * غذا را تندتند نخورید مانند سایرین غذا را 
به آرامی میل کنید * هرگز قاشق، چنگال یا کارد را در 
مشت خود نگیرید * از چنگال خودتان برای برداشتن 
ساالد استفاده نکنید * وقتی وسایل غذا خوردن در 
دست تان است، حرکات اضافی انجام ندهید * برای 
را دراز  یا وسایل دیگر دست تان  برداشتن نمکدان 
نکنید، از دیگران بخواهید تا این اشیا را به شما بدهند 
* سر میز غذا صاف بنشینید و خم نشوید * بعد از 
غذا به دست شویی بروید و دست ها و دندان های تان را 
بشویید،  بهتر است یک خالل دندان به همراه داشته 
باشید. بهتر است در لباس پوشیدن نیز به نکات زیر 
توجه کنید: * بعضی از مشاغل مانند ساخت و ساز، 
جاده سازی و برق کاری لباِس مخصوص دارند. اگر 
شما در یک دفتر مشغول به کار باشید، باید مانند 
رئیس خود لباس بپوشید. در بعضی از دفاتر، کارمندان 
باید لباس رسمی بپوشند * در مراسمی چون عروسی، 
و  مردان  برای  شلوار  و  تدفین، کت  و  شب نشینی 
لباس های رسمی برای خانم ها مناسب است * در 
شلوار  و  است کت  بهتر  مردان  نیز  رسمی  مراسم 
مشکی با کفش تیره، یا کت و شلوار روشن با کفش 
تیره و خانم ها نیز لباس بلند با کفش پاشنه دار بپوشند.  

قند خون دارید؟ شربت گالبی بخورید

شربت گالبی  ازشربت های مفید و پر فایده است؛ یک 
محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: شربت گالبی 
برای افراد کم خون بسیار مفید است و به بیماران قلبی 
و عروقی کمک می کند، همچنین گالبی تأثیر زیادی 

در بهبود عملکرد روده ها، هضم غذا و رفع یبوست دارد. 
شربت گالبی بر کنترل قند، فشار و چربی خون اثردارد و 
موجب تقویت استخوان ها و دندان ها می شود.  همینطور 
سلول های سرطانی را از بین برده و با تقویت سیستم 
ایمنی بدن احتمال ابتال به انواع سرطان ها، مخصوصا 

سرطان روده بزرگ را به حداقل  می رساند.

بیماری الیم را بشناسید

بیماری الیم بر اثر گزش کنه بوجود می آید و نشانه 
های آن یکی دو هفته بعد آشکار می شوند. عفونت 
ناشی از این بیماری در صورتیکه برطرف نشود، می 
تواند تمامی بدن را درگیر کرده و مشکالت جدی را 

متوجه سالمت بیمار کند. عالوه بر این، کنه های 
منتقل کننده بیماری الیم می توانند بیماری های 
دیگر را نیز منتقل کنند. از جمله عالئمی که بین سه 
تا 30 روز پس از گزیدگی کنه آلوده در بدن ظاهر می 
شوند عبارتند از: خارش پوستی، ورم غده های لنفاوی، 
تب و لرز، سردرد، خستگی، درد در سایر نقاط بدن. 

گیاهی برای مبارزه با سرطان رحم

از  پیشگیری  هورمونی،  تعادل  ایجاد  باعث  رازیانه 
ابتال به سرطان رحم و دهانه رحم و درمان بیماری 
به  رازیانه  از  استفاده  می شود؛  زنان  در  شایع  های 
صورت دمنوش که میزان و نحوه تهیه آن مانند 

چای معمولی است بسیار به صرفه است، در واقع 
تهیه دمنوش رازیانه و مصرف آن مفیدتر و هزینه 
استفاده از آن، نسبت به عرق آن ۱0 برابر کاهش 
روش  این  با  رازیانه  مصرف  همچنین  می یابد 
ماهانه های  عادت  شایع  بسیار  مشکل  می تواند 

دردناک را برطرف کند.

فواید کرم زینک اکسید

کرم زینک اکسید، از جمله کرم های چند منظوره 
محسوب می شود که کاربرد های زیادی دارد. باتوجه 
به اینکه روی یک جزء طبیعی سلول های پوست است، 
هنگامی که این کرم به کار برده می شود، مواد مغذی 

به آسانی جذب پوست می گردد. به همین دلیل، این کرم 
می تواند برای درمان تعدادی از بیماری های پوستی مورد 
استفاده قرار گیرد. کرم یک مانع بر روی سطح پوست 
ایجاد کرده و اجازه نمی دهد که محرک های پوستی 
با پوست تماس پیدا کنند؛ بنابراین باعث محافظت 
بهبود می بخشد. را  از پوست شده و جوش ها 

چرت زدن بیش از حد 
نشانه این بیماری خطرناک است

پژوهشگران طی مطالعه ای میزان پروتئین تاو و تعداد 
نورون های سه ناحیه از مرکز مغز که مسئول بیداری 
انسان هستند را در افراد مبتال به آلزایمر و سالم اندازه 

گیری کردند. آنها دریافتند که پروتئین های تاو به میزان 
قابل توجهی در 3 ناحیه مذکور مغز بیماران مبتال به 
آلزایمر افزایش یافته و این باعث از دست رفتن حدود 
۷۵ درصد از نورون های آن نواحی شده بود. این موضوع 
بسیار مهم است زیرا فقط یک هسته مغز نیست که 
تخریب می شود بلکه کل شبکه بیداری تخریب می شود.

یک پژوهشگر طب سنتی گفت: شربت زرشک تاثیر فوق العاده ای بر درمان فشار، قند و چربی خون دارد. عظمایی نیز 
اظهار کرد: شربت زرشک حاوی ویتامین A، گروه ویتامین های B، B۱، B۲، B۶، C، E، کربوهیدرات، سدیم، پتاسیم، 
آهن، منیزیم، منگنز، روی، پروتئین، اسیدفولیک و غیره است و خواصی چون رفع عطش، تصفیه خون، جلوگیری از 
سکته های قلبی و مغزی، الغرکنندگی و چربی سوزی، درمان انواع سرطان ، شادابی و شفافی پوست و مو، رفع جوش 
صورت و اگزما، دفع سنگ  کیسه صفرا، کاهش دردهای مفصلی و رماتیسم و ... دارد. این محقق و پژوهشگر طب سنتی 
افزود: شربت زرشک تاثیر فوق العاده ای برای بهبود بیماران کبدی و کلیوی دارد؛ کبد و کلیه را شست وشو می دهد و اسید 
اوریک اضافی بدن را دفع می کند. ضمناَ افرادی که از داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین والفارین و یا داروهای 
خاصی مثل داروهای فشار خون، قند خون و چربی سوزها استفاده می کنند باید در مصرف شربت زرشک محتاطتر باشند.

بیشترین نگرانی که در استفاده از رنگ مو مطرح است افزایش احتمال آلرژی پوستی،  سرطان، حساسیت، موخوره،  
شکنندگی و گره خوردگی می باشد. ریزش مو در اثر مصرف مکرر رنگ مو خصوصا رنگهای غیر مجازمی تواند منجر به 
سوختن پیاز مو، طاسی غیرقابل برگشت یا تاول بر روی پوست سر گردد. درحضور آمونیاک ، بازگشت منافذ ساقه مو به 
حال طبیعی به سختی صورت گرفته و باز ماندن مداوم منافذ باعث ادامه خروج رطوب و پروتئین و خروج ترکیبات رنگ 
زا و پاک شدن رنگ می شود. پارا فنیلین دی آمین در بعضی از رنگها ممکن است سبب التهابات پوست و تورم شود. 
پرسولفات آمونیوم که گاهی برای روشن کردن مو به کار می رود ممکن است منجر به سرگیجه و سردرد شود. مصرف 
متناوب و طوالنی مدت رنگ مو حاوی رنگهای غیر مجاز طی سالهای متمادی ریسک ابتال به سرطان مثانه و لوسمی 
را افزایش می دهد. کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

عوارض رنگ موهای قاچاق و تقلبیدرمان قند خون با این نوشیدنی خون ساز

معاشرت  آداب  دادن  یاد  در  والدین  امروزی،  فرهنگ  در 
به فرزندان شان با چالش  مواجه هستند. اما نگران نباشید، 
شما می توانید با یادگرفتن چند دسته از آداب معاشرت مهم 
فرزندان شان  به  باید  مادران  و  پدران  همه  که  کلیدی  و 

آموزش دهند، این مشکل را برطرف سازید: 
* هیچ وقت بیش از ۵ ثانیه مستقیما در چشم کسی نگاه 

نکنید و نگاه تان را به فرد دیگری بیندازید.
* هر فکری به ذهن تان خطور می کند را به زبان نیاورید، 
مراقب افکارتان باشید. با فکر حرف زدن به این معنا نیست 
که هر چیزی که در ذهن تان می گذرد را با بقیه در میان 

بگذارید، بعضی از افکار مناسب نیستند.
اظهاِر  دیگران،  با  فرد  رابطه ی یک  مورد  در  * هیچ وقت 
نظر نکنید، برای بیشتر افراد، این یک خط قرمز مهم است 
و اگر این مورد را رعایت نکنید، دیگران فکر می کنند که 
موجب  که  دارید  عادت  کردن  غیبت  و  بدگویی  به  شما 

دوری سایرین از شما می شود.
* هرگز غیبت نکنید، زیرا عملی منفی و ناشایست است و 

روابط بین افراد را بهم می زند.
عالیق،  عادات،  تولد،  تاریخ  مانند  اطالعاتی  دانستن   *
مدرسه ی دوران کودکی، جایی که در آن بزرگ شده اند، 

با  وضع تأهل، محل زندگی،  رویاها یا اهداِف کسانی که 
آنها در ارتباط هستید، بسیار مهم است.

زندگی  وقایع  سایر  یا  تولد  تبریک  احوال پرسی،  برای   *
دوستان و آشنایان تان با آنها تماس بگیرید.

* مثبت اندیش باشید و حرف های منفی و انتقادات را نزد 
خودتان نگهدارید و آن را تا حد امکان انتقال ندهید.

* وقتی در حال صحبت با کسی هستید، موبایل تان را چک نکنید.

* در مکان های عمومی از واژه های نامناسب استفاده نکنید.
* هنگام قطع کردن یا ورود به یک مکالمه، از حاضران عذرخواهی 
کنید و یا حتی تا جایی که امکان دارد این کار را انجام ندهید.

چگونه ارتباط برقرار کنیم؟

آیه روز

و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند، من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند 
اجابت می کنم پس باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند. / آیه ۱۸۶ - سوره بقره

سخن روز

یادگیری مداوم حداقل شرط الزم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز 
چیز جدیدی بیاموزید. /  برایان تریسی
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

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

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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

باال نیازمند است. 
آدرس: نبش توحید 42 

ساعت مراجعه :
9 صبح الی 12/30 ظهر

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

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 

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

آب شیرین کن   کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳
عسل طبیعی باقران بیرجند

از تولید به مصرف
با تخفیف ویژه      

مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      
۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
تریلی مایلر با حقوق عالی و بیمه 
نیازمند است. 09155623441

به چند پیک موتوری و چند کارگر ساده خانم 
جهت کار در آشپزخانه رستوران نیازمندیم. 

32446262 - 09359704328

برگ سبز خودروی سایپا 132 به شماره پالک 
736 ط 16ایران 52 به نام محمدرضا نوری

 با شماره ملی 0859076075 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری سایپا به شماره پالک 
699 ب 36 ایران 52 به نام مریم شریف زاده 

مود به شماره ملی 0652894259 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت پخش سراسری مزمز 
جهت تکمیل کادر اداری خود استخدام

 می نماید:1-تحصیلدار خانم یا آقا با وسیله 
نقلیه 2- توزیع کننده  3- بازاریاب  

09156041952-09156676875
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

بیرجند؛ میزبان جشنواره موسیقی مقامی شرق کشور

ایسنا-معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از برگزاری جشنواره موسیقی مقامی شرق کشور)یادبود استاد جلیل رفیعی( در بیرجند خبر داد. مرادی گفت: این جشنواره در دو بخش رقابتی)تکنوازی و گروه نوازی( و غیر رقابتی برگزار 
می شود که در بخش رقابتی، استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان حضور خواهند داشت و در بخش غیررقابتی نیز پیشکسوتان استان به هنرنمایی خواهند پرداخت. وی ادامه 
داد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به همراه متن اشعار قرائت شده در قالب لوح فشرده ۵ تا ۲۰ دقیقه  ضبط استودیویی بدون ویرایش، همراه با تکمیل فرم ثبت نام در سایت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی ارسال کنند.

فرزند  به  اسفکه  شمشیری  حسین  شهید  *مادر 
شهیدش پیوست.

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  *معاون 
تاکنون  امسال  خرداد  ابتدای  از  گفت:  کشاورزی 
از  به صورت تضمینی  ۱۱ هزار و ۲۷۳ تن گندم 

کشاورزان استان خریداری شده است. 
*در مسابقات کاراته “جام صلح دوستی فریدون کنار”، 
رقابت های ورزش های رزمی اوراسیایی تبریز و زورخانه ای 
منطقه ۲ کشور ورزشکاران استان خوش درخشیدند. 
* یک محیط بان استان توسط شکارچی غیرمجاز 

در مناطق آزاد شهرستان قاین زخمی شد. 
در  گفت:  مدارس   تجهیز  و  نوسازی  *مدیرکل 
سال جاری ۱۵ میلیارد تومان برای استاندارد سازی 

سیستم گرمایشی مدارس هزینه می شود.
دو  تصویب  با  شده،  حفاظت  مناطق  *وسعت 
باقران بیرجند و کمرسرخ سرایان،  منطقه جدید 

۱8 هزار هکتار افزایش یافت.
*دبیران آموزش و پرورش استان موفق به کسب 4 

رتبه اول در جشنواره های کشوری شدند. 
*۲9۱ دانش آموز استان در کنکور امسال در مناطق 

دوم و سوم کشور رتبه زیر هزار کسب کردند. 
* واقعه غدیرخم در طبس و شوسف بازسازی می شود. 
*۳۰ سری جهیزیه بین زوج های نیازمند شهرستان 

فردوس توزیع شد.

جشنواره موسیقی جوان پس از 
۱۳ سال برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دومین جشنواره 
موسیقی جوان استان از امروز آغاز می شود و ۱۲۰ تکنواز 
و ۱۶ گروه نواز در این جشنواره شرکت کرده اند. به 
گزارش ایرنا، نبی زاده روز گذشته در نشست خبری با 
موضوع دومین جشنواره موسیقی جوان خراسان جنوبی 
افزود: این جشنواره به همت انجمن موسیقی استان و 
موسسات هنری برپا می شود. وی با بیان اینکه جشنواره 
موسیقی جوان بعد از ۱۳ سال در استان برگزار می شود 
گفت: امیدواریم این جشنواره پایدار شود و هر سال شاهد 
برگزاری جشنواره موسیقی در استان باشیم. نبی زاده 
به موضوع راه اندازی اولین هنرستان هنرهای زیبا در 
استان اشاره کرد و افزود: ۶ استان از نعمت این هنرستان 
بهره مند بودند و با تالش های فراوان توانستیم این 
هنرستان را در حوزه خواهران در بیرجند راه اندازی کنیم 
و مهر امسال با سه رشته سینما، نمایش و نقاشی در 
مقاطع اول متوسطه آغاز به کار خواهد کرد. معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 

در این نشست اظهار کرد: 
شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی جوان در سه 
گروه سنی متفاوت هستند و بخش گروه نوازی بدون 
محدودیت سنی است. زمزم گفت: همچنین در حاشیه 
این جشنواره تجلیل از بزرگان حوزه موسیقی استان را 
داریم و هومن بهزادی پدیده موسیقی استان و کشور 
نیز تجلیل خواهد شد. وی با بیان اینکه مهلت ارسال 
آثار تا پنجم تیر امسال بوده است افزود: در بخش 
تکنوازی ۱۲۰ نفر و در بخش گروه نوازی ۱۶ گروه از 
شهرستان های فردوس، قاینات و سرایان ثبت نام کردند 
و تمامی سازهای ایرانی، کالسیک و جهانی در این 

جشنواره به کار برده شده است.

فرودگاه بیرجند به نام شهید کاوه 
نامگذاری می شود

استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به هماهنگی های 
صورت گرفته فرودگاه بیرجند ۱۲ شهریور امسال به 
فرودگاه بین المللی شهید کاوه تغییر نام می دهد. به 
گزارش ایرنا، معتمدیان روز گذشته در نشست شورای 
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان،افزود: 
اسالمی  جمهوری   شاخص  شهدای  از  کاوه  شهید 
ایران است اما متاسفانه در خراسان جنوبی کمتر به 
این موضوع پرداخته شده است. وی گفت: روزهای 
اول مسئولیتم در استان فکر می کردم کاوه از شهدای 
خراسان رضوی است که این مهم کم کاری دستگاه ها 
را نشان می دهد. معتمدیان بیان کرد: یادواره شهید کاوه 
در استان باید با تمام توان و بسیج دستگاه های اجرایی 
برگزار شود. وی تصریح کرد: مدیران از تمامی مراحل 
یادواره شهید که ۱۲ شهریور امسال برگزار می شود، 
پشتیبانی کنند تا یادواره امسال زمینه ساز یادواره های 
باشکوه تر در سال های آینده باشد. معتمدیان گفت: 
یادواره شهید کاوه باید در استان نهادینه شود و برای 
برگزاری این یادواره حتما ظرفیت های ملی مورد نظر 
قرار گیرد. وی با بیان اینکه شهید کاوه از شاگردان مقام 
معظم رهبری بوده است گفت: این مهم باید برجسته و 
المان شهید کاوه در سه راهی بیهود )زادگاه شهید در 

خراسان جنوبی( طراحی و نصب شود.

برگزیدگان مسابقه  عکس عناب
 معرفی شدند

غالمی- مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی گفت: به 
همت جهاددانشگاهی استان و در راستای همایش ملی 
عناب، مسابقه عکس عناب در استان برگزار شد. خزیمه 
نژاد هدف از برگزاری این مسابقه را به کارگیری زبان 
هنر در بیان اهمیت و جایگاه عناب در توسعه اقتصادی 
منطقه جنوب خراسان عنوان کرد. وی، عناب، رونق 
و توسعه اقتصادی، عناب و فرهنگ زندگی روستایی، 
طبیعت و منظره نگاری عناب را از موضوعات مسابقه 
عکس عناب عنوان کرد. خزیمه نژاد با بیان اینکه ۵۰ 
عکس از استان های خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان 
شرقی، بوشهر و قم به دبیرخانه این مسابقه ارسال و 
مورد بررسی داوران قرار گرفت، اظهار کرد: عکس های 
منتخب ۳ شهریور 98 همزمان با همایش ملی عناب 
به نمایش در خواهد آمد و از نفرات اول تا سوم در روز 
همایش تقدیر خواهد شد.وی با بیان اینکه هیأت داوران 
۱۵ اثر را برای ارائه در نمایشگاه مسابقه عناب انتخاب 
کردند، یادآور شد: هادی کمال زاده از بیرجند، محمدامین 
ابروی از تهران و احسان محمودی از بیرجند به ترتیب 
به عنوان نفرات اول تا سوم مسابقه معرفی شدند.

تدارک صدای خاوران
 برای دهه والیت و امامت

دادرس مقدم- صدای خاوران برنامه های شاد و متنوعی 
به مناسبت دهه والیت و امامت برای مخاطبانش در 
نظر گرفته است.به گزارش روابط عمومی صدا و سیما، 
“عید تا عید” ویژه برنامه عصرگاهی دهه امامت و 
والیت است که با هدف ایجاد لحظات شاد عصرگاهی 
و ایجاد تعلق خاطر بیشتر مخاطبان به امامت و والیت 
و تقویت وحدت ملی از روز عید قربان تا عید غدیر 
تولید و پخش می شود.نمایش،گزارش مردمی،ارتباط با 
شهرستان ها و مراکزاستان و سایر ،پخش موسیقی و...

 از قسمت های مختلف این برنامه است. “عید برادری “ 
هم  ویژه برنامه روز عید غدیر است که با هدف اطالع 
رسانی و انعکاس جشن های و شور نشاط مردم در عید 
غدیر از صدای خاوران به روی آنتن می رود.پخش 
موسیقی، نمایش،گزارش مردمی و...از قسمت های 

متنوع این برنامه است.

تمدید مهلت ثبت نام سامانه فروش 
صاحبان حرف و مشاغل پزشکی

کاوش- نباتی،مدیرکل امور مالیاتی استان در جلسه 
طرح جامع به منظور بررسی وضعیت ثبت نام سامانه 
فروش صاحبان  حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی، ضمن تشکر از زحمات ایشان 
در استان با توجه به محرومیتهای خاص منطقه گفت: 
نظر به پیگیری بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل 
پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور 
ثبت  نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه 
فروش، مهلت ثبت  نام تا تاریخ 98/۵/۳۱ تمدید شد. لذا 
تمام صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند در این 
مدت باقی مانده برای ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( به درگاه عملیات 
نشانی  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی 
مبادرت  و  مراجعه   www.tax.gov.ir الکترونیکی 
به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و 
در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق 
پیامک تلفنی برای بهره برداری از آن اقدام نمایند.

 بیش از 2 میلیارد تومان نذر قربان

کاوش- ۲ میلیارد و 9۱ میلیون تومان از نذرهای 
قربانی مردم استان برای کمک به نیازمندان در پایگاه 
های کمیته امداد جمع آوری شد. مدیرکل کمیته امداد 
با اعالم خبر اهدای ۲۰ هزار و ۶89 کیلوگرم گوشت 
پایگاه های جمع آوری نذورات عید قربان  نذری در 
امسال به نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد عنوان کرد: 
همچنین یک هزار و 9۱ راس دام سبک و سنگین به 
کمیته امداد در روز عید قربان امسال اهدا شد که ۱8 
هزار و ۵۱۰ کیلوگرم معادل آن گوشت بین نیازمندان 
توزیع شده است. سلم آبادی افزود: مردم خیر و نیکوکار 
۲ هزار و ۱۷9 کیلوگرم گوشت نیز پس از ذبح دام به 
نیازمندان اهدا کردند. وی با بیان اینکه گوشت های 
نذری با اولویت ایتام، محسنین، زنان سرپرست خانوار 
و بیماران صعب العالج در روز عید توزیع شد اظهار 
کرد: به لحاظ تعداد دام گوشت های قربانی 4۷ درصد 
امسال  نذورات  ریالی 9۱ درصد  ارزش  لحاظ  به  و 

افزایش داشته است. 

مهدی آبادی-مسئول ستاد نماز جمعه بیرجند در 
بازدید از روزنامه آوا،با تشکر از فعالیت های مجاهد 
بیرجند  روزنامه  اولین  آوا  گفت:  قلم،  اهالی  گونه 
است که توانسته اعتماد مخاطبان را جلب کند و 
اطالعات  از  شدن  آگاه  برای  استان  مردم  اکنون 
کنند.  می  استفاده  روزنامه  این  از  منطقه،  اخبار  و 
حجت االسالم محقی با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبری بر استفاده از جوانان افزود: خبرنگاران روزنامه 
آوا، همگی از جوانان پرشور و عالم  هستند که بیانگر 
تیزهوشی و درایت مدیر مسئول روزنامه در اهمیت 
به جوانان است. وی با بیان اینکه 4۰ سال از اقامه 
نماز جمعه در بیرجند می گذرد، عنوان کرد: نماز جمعه 
تریبون فرهنگی انقالب اسالمی است که روحیه 
مطالبه گری از مسئوالن را در بین مردم رواج می دهد.

  ایجاد جایگاه مخصوص خبرنگاران
 در نماز جمعه

 وی با اشاره به زحمات افرادی که در امر اقامه نماز 
جمعه فعالیت می کنند، گفت: برای نشان دادن 
زحمات این عزیزان، خبرنگاران را در شب جمعه 
در مصلی نماز جمعه دعوت می کنیم تا از نزدیک 
زحمات این افراد را در برگزاری نماز جمعه را ببیند. 
وی به ضعف اطالع رسانی در ستاد نماز جمعه 
اشاره و اضافه کرد: این مجموعه آمادگی دارد از 
جوانان عالقه مند به  کار رسانه را برای  آموزش به 
روزنامه آوا برای آموزش مهارت های الزم معرفی 
کند. محقی تصریح کرد: مشکالت و موانعی در 
برای  ها  رسانه  از  و  دارد  وجود  نماز جمعه  ستاد 
اطالع رسانی و رفع آن ها درخواست می کنیم. 

این مجموعه  آمادگی  از  نماز جمعه  رئیس ستاد 
برای در اختیار دادن تریبون نماز جمعه به اصحاب 
رسانه خبر داد تا به بیان مشکالت و نظرات خود 
در این تریبون مقدس بپردازند. وی با بیان اینکه 
جایگاه مخصوص خبرنگار در مصلی نماز جمعه 
فراهم خواهد شد، اضافه کرد: میز خدمتی برای 
اهالی قلم در مصلی نماز جمعه تدارک داده خواهد 
دهند. محقی  انعکاس  را  مردم  تا مشکالت  شد 
رفاه  افزایش  برای  مجموعه  این  های  طرح  از 
مسجد  ایستگاه  داد:  ادامه  و  داد  خبر  نمازگزارن 
محور از جمله این طرح ها است که برای افزایش 
رفاه نمازگزارن، از در مسجد محله خود برای اقامه 

نماز جمعه به مصلی بیایند.  

نماز جمعه تریبون فرهنگی انقالب است  
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پایان بهسازی و روکش آسفالت گرم 
محور دیهوک - طبس 

رئیس اداره راهداری حمل و نقل جاده ای دیهوک از 
اجرای بهسازی و روکش آسفالت گرم ۶ کیلومتر از 
محور دیهوک - طبس  خبر داد.کیانپور عنوان کرد: با 
توجه به اینکه بیشتر محورهای حوزه استحفاظی این 
اداره محل عبور بارهای ترانزیتی و همچنین مسیر تردد 
مسافران و زائران استانهای جنوبی کشور به مشهد 
مقدس می باشد و از بار ترافیکی نسبتا باالیی برخوردار 
است نیاز به توجه بیشتر در زمینه اختصاص اعتبارات 
ایمنی راه به این حوزه را دارد که علیرغم محدودیتهای 
اعتباری و مالی و با تالش راهداران تاکنون در این 
مسیر گامهای ارزنده ای برداشته شده است.وی، در 
مورد طول راههای حوزه استحفاظی اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای دیهوک افزود: اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای دیهوک در مجموع دارای ۱۲۵ 
کیلومتر بزرگراه ، ۲۲۰ کیلومتر راه اصلی ، ۲۲ کیلومتر 
راه فرعی و ۱4۵ کیلومتر راه روستایی آسفالته می باشد.
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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با 
اشاره به در دست اجرا بودن ۳۱ طرح ملی و استانی در بخش 
مرمت عنوان کرد: در زمینه مرمت آثار تاریخی، برخی از آثار جزء 
نفایس ملی هستند که برای تأمین مصالح مورد نیاز مرمت آنها 
با مشکالتی روبه رو هستیم. به گزارش صدا و سیما،رمضانی در 
نشست شورای فنی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی 44 طرح 
در حوزه گردشگری در دست اجرا دارد اظهار کرد: ۳۵ طرح از 
این طرح ها با اعتباری بیش از یک میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان 
از محل اعتبارات استانی و 9 طرح دیگر با اعتبار یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجراست.
وی افزود: امسال یک میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان در بحث 
بهبود زیرساخت ها و حمایت از طرح های گردشگری به استان 
اختصاص یافته است.وی رمضانی با بیان اینکه ۲ بازارچه صنایع 
دستی نیز در شهرستانهای بیرجند و فردوس احداث خواهد شد 
خاطرنشان کرد: امسال ۲۰۰ میلیون تومان برای این بخش 

پرداخت شده است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با بیان اینکه در دو ماه 
اخیر ۲۵۰ میلیارد تومان برای پیمانکاران استان پرداخت شده است 
گفت: دستگاه های اجرایی استان اگر توان به کارگیری پیمانکاران 
را دارند هیچ گونه مضایقه ای در این خصوص نباید داشته باشند و 
طرح های مرتبط با هر دستگاه تخصصی باید از طریق آن دستگاه 
انجام شود.میرجعفریان تأکید کرد: دستگاه ها موضوع نظارت خود 

31 طرح ملی و استانی مرمت می شود
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موکب های استان آماده خدمت به زائران اربعین
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از آغاز عملیات اجرایی 
تامین زیرساخت های اربعین حسینی در استان خبر داد و گفت: 
با تمام ظرفیت آماده خدمت به زائران  موکب های حسینی 
هستند. به گزارش تسنیم، میرجعفریان پیش از ظهر دیروز، 
در نشست کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی استان اظهار 
کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام محرم و اربعین حسینی 
زمانبندی  جدول  به  نسبت  اجرایی  دستگاه های  تمام  باید 

اقدامات، توجه الزم را داشته باشند. 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز از برنامه ریزی موکب های 
اربعین در شهر  زائر  پذیرایی ۲۰ هزار  برای اسکان و  استان 
کاظمین خبر داد و گفت: نخستین گروه موکب های اربعین 
استان ۱۳ مهر امسال اعزام می شوند. جوینده از حذف ویزا برای 
زائران اربعین حسینی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در 
این راستا به طور حتم با استقبال بیشتر زائران مواجه خواهیم بود 
که این امر نیازمندی برنامه ریزی و کار بیشتر است.وی با اشاره 

به گرمای هوا در اربعین امسال افزود: برای رفاه حال زائران در 
موکب های استان در مرحله نخست ۱۰۰ دستگاه کولر نیاز است 

که تاکنون 4۵ دستگاه تأمین شده است.
جوینده از وجود ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام در کاظمین 
خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد 4۰ چشمه نیازمند  تعمیر است 
بیان کرد: ساخت ۶۰ چشمه سرویس بهداشتی دیگر نیز نیاز است.
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محمودآبادی- معوقات بانکی و وام هایی با سود های 
بیش از ۲۲ درصد تعداد زیادی از واحدهای تولیدی 

استان را دچار بحران تعطیلی کرده است.
استاندار خراسان جنوبی در ششمین بازدید خود از 
شهرک صنعتی این بار نیز به موارد تکراری رسید 
که در پنج بازدید قبلی مطرح شده بود و البته در 
صدر این مشکالت پاهای فلج بازاریابی در استان 
که باعث شده تولیدکنندگان امید خود را از مصرف 
محصوالتشان در استان قطع کنند.هر چند معتمدیان 
این را به عنوان ایرادی بزرگ برای تولید برمی شمرد 
و معتقد است باید هر واحد تولیدی یک تیم بازار 
یابی قوی نیز داشته باشد و به دنبال این نباشند که 
به طور حتم محصولشان را داخل استان به فروش 
برسانند، اما توصیه اش نیز به اداره ها و کارفرمایان 

استانی این است که حداقل تولیدات استان را در راس 
مصرف قرار دهند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
و خبرنگاران، محمدصادق معتمدیان را در این بازدید 

همراهی کردند.
استاندار خراسان جنوبی از شرکت شب افروزان، شرکت 
فرآورده های  توسعه  شرکت  شرق،  نیلوی  سفال 
منیزیتی و شرکت خودرو الکتریک سازان خراسان 
مورد  امروز  که  تولیدی  واحدهای  کرد.از  بازدید 
به  کویر  افروزان  شب  واحد  گرفت  قرار  بازدید 
درگردش  سرمایه  نداشتن  و  بانکی  معوقات  دلیل 
با  شرق  نیلوی  سفال  شرکت  تعطیل،   نیمه 

هزینه های بسیار زیاد آب ، برق ،گاز و تامین اجتماعی 
با بدهی بیش از ۳ میلیارد تومان مواجه بود که با وجود 
چرخ فعال کارخانه رسیدن به نقطه ی تعادل را دشوار 
کرده بود،شرکت توسعه ی فراورده های منیزیت نیز 
تقاضای زمین برای اجرای فاز دو و سه ی کارخانه را 
داشت البته به قیمت مصوبی که قبال به مدیرکارخانه 
اعالم شده بود. و در نهایت شرکت خودرو الکتریک 
سازان خراسان نیز تقاضای وام و مشکالت بانکی 
را مطرح کرد.با برخی از مسئوالنی که در این بازدید 
حضور نداشتند به خصوص مدیرعامل چند بانک  
تلفنی برای پیگیری مشکالت ارتباط برقرار و موضوع 
برای رسیدگی و تعیین تکلیف مطرح شد.که به استاندار 
قول دادند در سریع ترین زمان گزارش کار مربوط را 

آماده و نتیجه ی کار را اعالم کنند. 

چالش زیرساختی و سود مرّکب بانک ها
ری
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در ششمین بازدید استاندار از شهرک صنعتی بیرجند مطرح شد

حسینی- فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که از 
ابتدای سال تا اول مرداد بیش از هزار و ۲۶۵  مراجعه 
به مرکز مشاوره آرامش و حدود ۱۵۰۰ مراجعه به 
بخش مددکاری کالنتری ها انجام شده است عنوان 
کرد: پرونده هایی که قابلیت مصالحه دارند به دفاتر 
مددکاری کالنتری ارسال می شوند، در همین راستا 
بیش از 8۲ درصد پرونده ها منجر به مصالحه شده 
که این میزان از نرم کشوری باالتر بوده و استان 
رتبه اول کشور را دارد. ظهر دیروز نشست خبری 
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی برگزار شد. 
سردار شجاع با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی طی 
۵ ماه گذشته، بیان کرد: بیش از ۱8۰ هزار تماس با 
فوریت های پلیسی و امدادخواهی انجام شده که از 
این تعداد ۱۳۰ هزار تماس عملیاتی شد. همچنین 
مجموع تمام تماس ها نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. وی با بیان 
این که از ابتدای سال 98 تا امروز، بیش از ۱۷ تن 
این  داد:  ادامه  انواع مواد مخدر کشف شده است 
میزان کشفیات نسبت به سال گذشته از افزایش ۲9 

درصدی برخوردار بود. 

افزایش 165 درصدی کشفیات 
سوخت قاچاق

به گفته وی کشف تجهیزات ماهواره ای نیز ۱۰ 
درصد،  مواد محترقه و آتش زا ۱۰۰ درصد و کشف 

سوخت قریب با 4۲ هزار لیتر ۱۶۵ درصد افزایش 
داشته است.فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین 
انواع سرقت ها  افزایش ۳۲ درصدی کشفیات  از 
: در سرقت منزل ۱9  اضافه کرد  سخن گفت و 
درصد،  سرقت خودرو ۳۳ درصد و مغازه ۵ درصد 
از  نماند که بیش  ناگفته  بودیم.  افزایش را شاهد 
8۲ درصد از حجم افزایش سرقت ها، سرقت های 
خرد همچون قطعات خودروها بوده است. شرایط 
اقتصادی نیز در افزایش سرقت ها تاثیر گذار می 
باشد. سردار شجاع به اهمیت اقدامات پیشگیرانه 
اشاره کرد و یادآور شد : اگر هم استانی ها به این 

اقدامات بیشتر توجه کنند در کاهش سرقت ها موثر 
خواهد بود.

دستگیری بیش از 2 هزار نفر قاچاقچی
وی از دستگیری بالغ بر ۲ هزار نفر قاچاقچی مواد مخدر 
با ۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان 
کرد: در حوزه کاالی قاچاق نیز افزایش دستگیری ۶9 
درصدی را داشتیم. فرمانده نیروی انتظامی به افزایش 
توقیف  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  درصدی   ۳
هزار و ۵۰۰ خودرو اشاره کرد و افزود : از این تعداد 
۲8۲ خودرو خالفی باالی ۱ میلیون تومان داشتند. 

48 درصد کشته های جاده های استان
 غیر بومی هستند

سردار شجاع با اشاره به وقوع بیش از ۵ هزار و 4۰۰ 
فقره تصادف از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد: از 
این تعداد هزار و ۶۲۷ فقره تصادف جرحی، 99 فقره 
تصادف منجر به فوت و ۳ هزار و ۷۰۰ فقره تصادف 
خسارتی بوده است. وی با بیان این که ۱۲۶ نفر از 
ابتدای امسال فوت کردند و افزایش ۳8 درصدی را 
شاهد بودیم اضافه کرد : ۲ هزار و ۵44 نفر نیز در 
جریان تصادفات مجروح شدند. البته عمده تصادفات 
منجر به فوت درجاده ها بوده و تصادفات در معابر 

شهری ۲۵ درصد کاهش داشتند. همچنین ۵۲ درصد 
از این کشته شده ها بومی و 48 درصد غیر بومی 
هستند. وی عمده علت تصادفات را بی توجهی مردم 
به قوانین راهنمایی و رانندگی و هشدارهای پلیس 
دانست و گفت: بهبود جاده ها زمان بر است و تا آن 
زمان توجه رانندگان می تواند در کاهش تصادفات موثر 
واقع شود. سردار شجاع خاطرنشان کرد: با توجه به قرار 
گرفتن در ایام پر تردد سال غیر از خودروهای گشت 
محسوس، هزار و 4۲8 دستگاه خودروی نامحسوس 

برای افزایش ضریب ایمنی مسافران فعالیت دارند. 

مصرف مواد صنعتی، رتبه یک 
آسیب های اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به افزایش بیش 
از ۱۰۰ درصدی پرونده های پلیس فتا اشاره کرد 
و افزود : بخش عمده پرونده ها به دلیل حضور نا 
آگاهانه هم استانی ها در فضای مجازی است. سردار 
شجاع از افزایش ۱4۱ درصدی کشف این پرونده ها 
سخن گفت و خاطر نشان کرد : میزان جرایم مالی 
از ابتدای سال تا اول مرداد بیش از ۱ میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان بوده است. وی همچنین به اقدامات 
اجتماعی و فرهنگی انجام شده اشاره کرد و گفت  
: عمده آسیب های اجتماعی استان به ترتیب اعتیاد 
صنعتی، بیکاری، اعتیاد سنتی و طالق و درگیری 

فردی می باشد.

خراسان جنوبی، رتبه اول کشور در مصالحه
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خیر ارجمند و بزرگوار جناب آقای حاج محمد باقر بهدانی 
درگذشت همسر گرامی تان در مشهد مقدس را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت می گوییم 

برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم
 و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا، هیئت فاطمیه، دارالشفاءفاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج(، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

دعـوت بـه همکـاری 
و  ایران  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  از  فعالیت  با مجوز  بیمه  کارگزاری رسمی 
دارای کد همکاری از کلیه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی از نمایندگان ، مدیران 
فروش و بازاریابان که دارای سابقه فعالیت  موثر در صنعت بیمه  می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. ارسال مشخصات و سابقه فعالیت از طریق پیامک به شماره 

09397679281

هچ می توان نوشت، زمانی هک کلمات رد ربارب سخاوت شما  کم می آورند! 
همشهریـان نیکوکـار

 اینک که در راستای نیات خیرخواهانه خود بار دیگر به ما اعتماد کردید تا بتوانیم برای بیست و دومین سال متوالی
 بر اساس خواسته و نیت شما با رعایت موازین شرعی و نظارت دقیق سازمان دامپزشکی و بهداشت، افتخار آن 
را داشته باشیم که به نیابت از شما جهت  شادی روح عزیزان از دست رفته و به شکرانه سالمتی تان قربانی 

کنیم، از شما سپاسگزاریم. رجاء واثق داریم دعای خیر فرشتگان زمینی)معلولین و سالمندان( 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( آرامش ابدی اموات تان و پشتوانه برکت زندگی تان خواهد بود.

هیئت امنا ، هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت برق خراسان جنوبی ، محمد رضا عبدی اعظم 

خراسان  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بازدید  در  دیروز  صبح  عبدی  رضا  محمد   ، جنوبی 
عملیات اجرایی طرح  تقویت روشنایی معابر شهر بیرجند 
های اولویت  از  یکی  معابر  روشنایی  تقویت  کرد:   اظهار 
است. جنوبی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع   شرکت 

وی بیان کرد: در همین راستا پروژه تقویت روشنایی معابر 
اصلی شهر بیرجند از ابتدای سال جاری در دستور کار این 

مدیریت قرار گرفته است. 
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند افزود: فاز نخست این 
پروژه در بلوار پیامبر اعظم )ص( از میدان  سفیر امید تا 
میدان دانشگاه با اعتباری بالغ بر 1195 میلیون ریال اجرا 

شده است. وی با بیان اینکه فاز دوم این پروژه، حد فاصل 
اجرا  متر  طول 1370  به  سپیده  میدان  تا  دانشگاه  میدان 
شده است، گفت: بالغ بر 2 میلیارد و 740 میلیون ریال  در 
اجرای این پروژه هزینه شده است. وی خاطر نشان کرد: 
انجام شده که  طراحی و محاسبات روشنایی به گونه ای 
عالوه بر تقویت روشنایی سواره رو، به منظور ایجاد روحیه 
نشاط و شادابی در شهروندان ، روشنایی مسیر پیاده روی 
جاده سالمت نیز تقویت گردد. مدیر توزیع برق شهرستان 
بیرجند افزود: فاز بعدی پروژه تقویت روشنایی بلوار پیامبر 
اعظم )ص( از میدان سپیده تا میدان سپاه به زودی اجرا 

خواهد شد.

مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند از ادامه اجرای پروژه
 تقویت روشنایی معابر این شهر خبر داد

اجرا وتقویت فاز دوم روشنایی معابر شهر بیرجند
عکس: رفیعی

محمودآبادی- صنعت تولید چراغ های فوق کم مصرف در خراسان جنوبی می تواند 
با حمایت مسئوالن یکی از صنایع های تک با ارزش افزوده بسیار باال با ارزشی معادل 

یک بشکه نفت باشد.
استاندار خراسان جنوبی و تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی از تنها کارخانه تولید 
کننده چراغ های فوق کم مصرف  led smd  و تولید بردهای الکترونیکی شهرک 

صنعتی بیرجند با هدف رفع مشکالت تولید از این واحد تولیدی بازدید کردند.
مدیرعامل کارخانه شب افروزان کویر ضمن قدردانی از تالش های استاندار و معاونانش 
در رفع مشکالت و موانع تولید گفت: شرکت شب افروزان کویر، با تولید چراغ های فوق 
کم مصرف  smd در ابعاد مختلف، توانسته است نام استان را در فهرست تولیدکنندگان 

چراغ های فوق کم مصرف جای دهد. 
مهندس حاجی زاده ، با اشاره به تولیدات این شرکت در حوزه المان های روشنایی فوق 
کم مصرف هم پای تولیدات خارجی گفت: این شرکت موفق به ساخت انواع چراغ های  
هوشمند led SMD  با بردهای الکترونیکی قابل برنامه ریزی و همچنین طراحی 
و ساخت انواع بردهای الکترونیکی قابل بهره برداری در کلیه صنایع دفاعی ، صنایع 
مخابراتی ، صنایع پزشکی و... شده است و می تواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور به 

این دسته از محصوالت را تامین کند.
 این فعال فناور، با اشاره به خط تولید المپ LED با امکان تولید روزانه بیش از 2500 
عدد المپ LED، گفت: این میزان با توجه به نوع المپ و نوع محصول تا 7000 عدد 

نیز قابلیت افزایش دارد.
 وی افزود: این کارخانه در صورت دریافت سرمایه در گردش مورد نیاز با ظرفیت تولید 

متنوع انواع محصوالت از جمله چراغ های خیابانی ، پرژکتورهای  صنعتی ، المان های 
 روشنایی نظامی و انتظامی ) آشیانه ها ، ذاقه ها، برج های نوری،سالن های اورهال و ... ( ، 
پنل های بیمارستانی و بهداشتی و همچنین المپ های خانگی به عنوان بزرگ ترین 
مجتمع تخصصی تولید چراغ های led smd در شرق و جنوب شرق ایران شناخته 

شود.
 این فعال فناور، با اشاره به دستگاه ها و ماشین آالت بسیار دقیق و فناور فعال در خط 
تولید smd عنوان کرد: خط تولید چراغ های smd نیروی انسانی متخصص و کارآمد 
در فضایی کامال عاری از هرگونه گرد وغبار ، با استفاده از مواد اولیه مرغوب برای تولیدات 
 این حوزه الزم دارد که در ابتدای راه اندازی کارخانه این نیاز برآورده شده بود اما در وقفه ای

 که پیش آمده ، باید در به کارگیری نیروی متخصص تالش کنیم.
حاجی زاده، بخش تحقیق و توسعه و آموزش را به عنوان مهمترین بخش این شرکت 
فناور نام برد و طراحی صفر تا صد پرژکتورها ی تخصصی و فوق تخصصی مراکز 

حساس را از دیگر فعالیت های شب افروزان کویر برشمرد.
 وی افزود: طراحی محصوالت LED  و بردهای الکترونیکی کنترلی مربوط به صنعت 
خودرو  که متاسفانه امروز به عنوان پاشنه آشیل این صنعت در آمده است ، جهت استفاده 

در انواع اتومبیل ها از دیگر فعالیت های این واحد فناور می تواند به شمار آید.
تمایل دولت

حاجی زاده ادامه داد: مهم ترین دلیل تمایل دولت و مردم به این المپ ها به خاطر مزایای 
بسیاری است که این المپ ها با وجود قیمت باالتر و صرف هزینه های بیشتر نسبت به 
انواع قدیمی آن دارند؛ اما همچنان دولت تالش می کند المپ های LED را به صورت 

کامل جایگزین المپ های رشته ای، بخار جیوه و بخار سدیم کند. 
وی گفت: نخستین و شاید مهم ترین فاکتور، طول عمر المپ های LED باشد. 
المپ های LED طول عمری بین 50 تا 60 هزار ساعت دارند )تقریبا 6 برابرالمپ های 
کم مصرف معمولی ( . همچنین کیفیت نور خروجی نسبت به سایر انواع المپ ها در سطح 
باالتر، طبیعی تر و سالم تر )فاقد اشعه مضر uv( می باشد. بعالوه در سایر انواع المپ ها 
طول عمر المپ تابعی از تعداد روشن و خاموش کردن المپ هاست ولی این عامل و 
)Response Time( همچنین سرعت باال برای خاموش و روشن شدن که به 

معروف است ، در طول عمر چراغ های led smd تاثیری ندارد.
مدیرعامل شرکت شب افروزان کویر درباره میزان مصرف انرژی این المپ ها نیز 
گفت: میزان مصرف انرژی برق کمتر )صرفه جویی تا هشتاد درصد( از دیگر مزیت های 
این نوع المپ های led smd فوق کم مصرف است که مورد توجه بسیاری از 
مصرف کنندگان قرار گرفته است. جالب است بدانید LED ها هم قابلیت تغذیه با 
جریان AC و هم جریان DC با مصرف کم را دارند، یعنی می توانند از منابع انرژی 
خورشیدی یا باتری نیز جهت تامین نیروی خود استفاده کنندکه برای خراسان جنوبی با 

توجه به ساعات آفتابی بسیار ارزشمند است . 
در این بازدید مهندس حاجی زاده ضمن تشریح مشکالت و نیازمندی های خود برای 
تولید حداکثری کارخانه خواستار توجه بیشتر مسئوالن به این واحد تولیدی شد چراکه این 
واحد می تواند جزو صنایع های تک با ارزش افزوده بسیار باال برای استان به شمار آید. 
همچنین وی نسبت به تغییر و اصالح کلیه چراغ های سنتی و پرمصرف در زمینه صرفه 
جویی وبهره وری انرژی برای همه ادارات، سازمان ها و نهادهای استان اعالم آمادگی 

نمود، چرا که هزینه های این اصالح و تغییر ، کمتر از یک سال با هزینه های برق 
مصرفی و تعمیر و نگهداری برگشت سرمایه خواهد داشت.

 وی با این توصیف که هر چراغ  led smd در بحث صادرات غیر نفتی به لحاظ 
ارزش افزوده به اندازه یک بشکه نفت ارزش دارد، افزود: امروز دنیا، دنیای الکترونیک 
است و دارای ارزش افزوده فراوانی است. این دانش فنی است و نیاز به حمایت ویژه دارد. 
در پایان جلسه به دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد طی جلسه ای ویژه بحث 

سرمایه درگردش امهال وام واحد تولیدی بررسی شود.
 دالیل بسیاری وجود دارد که سرمایه گذاری در تولید انواع چراغ های led smd را 
به صرفه جلوه می دهد، یکی از مهم ترین این دالیل، گرایش شدید مصرف کنندگان 
خانگی و همچنین کارخانه ها، دولت و شهرداری ها برای استفاده از این المپ ها به 
دلیل مزیت های گفته شده است به گونه ای که در سال های اخیر بیش از 50 درصد 
المپ های LED جایگزین سایر انواع المپ ها شده اند و این مصرف یک سیر 
صعودی را می پیماید. به عالوه میزان باالیی از این المپ ها در سال های گذشته 
در انواع و اشکال متفاوت از کشورهایی مانند چین و ترکیه وارد کشور شده اند که 
براساس نیاز بوده است. از این رو اگر در داخل کشور تولید را باالتر ببریم دیگر لزومی 
هم به واردات نخواهد بود و تولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود. از دیگر 
فرصت های این کسب و کار می توان به قابلیت و انعطاف اینLED ها اشاره کرد که 
می تواند خروجی را براساس سلیقه و نیاز مشتری به دست آورد به گونه ای که با تغییر 
چیدمانLED ها به راحتی می توان در شکل و رنگ و شمایل نهایی المپ تغییر 

ایجاد کرد تا براساس خواسته مشتری باشد. 

هر چراغ Led smd ، یک بشکه نفت 
عکس : محمودآبادی

مدیرعامل کارخانه شب افروزان کویر:


