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هیئت های عزاداری استفاده از طبل  و بلندگو را مدیریت کنند

صفحه 3

پیام نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی به 
همایش طالیه داران و 
یاوران امر به معروف 

و نهی از منکر
خدای متعال را سپاسگزاریم که یک بار دیگر و یک سال دیگر فرصت 
توفیق نفس کشیدن و حیات در ماه محرم را به ما عطا فرمود. همه  
 مومنین از رسالت و هدف عالیه حضرت امام حسین علیه السالم مطلع اند 
که قیام امام برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جهت تجدید بنای 
نظام و جامعه اسالمی و مقابله با انحرافات بزرگ در جامعه اسالمی بوده 
است.انقالب اسالمی بر اساس تفکر عاشورایی امام خمینی)ره( و مردم 
بیدار به پیروزی رسید و امروز نیز بعد از گذشت چهل سال ثمره این مکتب 
حسینی در جای جای دنیا به وضوح قابل مشاهده است. نکته ای که الزم 
است در ایام محرم و در طول سال بدان توجه شود، مسئله امر به معروف 
و نهی از منکر به عنوان واجب شرعی و قانونی است. در روایات آمده است 
که همه امور خیر در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به مانند قطره ای 
در برابر دریاست. امروز نیز یزیدیان زمان با انواع و اقسام فتنه ها و ابزارهای 
رسانه ای و تبلیغاتی به دنبال ضربه زدن به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و 
امور اجتماعی و دینی مسلمانان هستند که الزم است از طریق تریبون 
ها و منابر به مسئله مکر و حیله دشمنان پرداخته شود. از سوی دیگر باید 
توجه داشت که اساس دین اسالم، حب است و امر به معروف و نهی از 
منکر نیز از بهترین نمونه های انسان دوستی است. انسان مومن برای 
جامعه، جوانان و دوستان خودش؛ خیر، سالمت، رشد، ادب، اخالق و عقیده 
سالم می خواهد، اما برخی ها به دلیل آگاهی نداشتن به دنبال فساد، 
تخلف، مواد مخدر، کارهای حرام و غیره می روند که بهترین راه برای ارشاد 
آنان عمل صحیح به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.امید است 
در اجرای فراگیر امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه؛ مسئولین 

و مردم دوشادوش هم با آگاهی از شیوه های کارشناسی شده گام بردارند.
سید علیرضا عبادی
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

*هرم پور

جهاد مقدسی که جاده 
ساز بهشت عدالت است

اگر شما هم از آن دسته شهروندانی 
هستید که در سال های اخیر، در 
جایی و به نوعی، دچار مشکالت 
حقوقی و جزایی و قضایی شده اید و 
احیاناً به دالیلی به شما سخت گذشته 
یا حتی در حق تان اجحافی شده؛ چه 
در فضای عینی و چه از البالی 
خبرها، در این روزهای سرنوشت ساز 
به وضوح طعم شیرین »تفاوتی« 
را می چشید که می خواهم از آن 
صحبت کنم، و فضای »تغییری« 
می  که  کنید  می  احساس  را 
خواهم از آن . . .  ادامه در صفحه 2
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در نشست با تعاونی های استان مطرح شد:

رکود تعاونی ها با هزار درصد قانون گرایی ادارات 

    جناب آقای مهندس معتمدیان
         استاندار محترم خراسان جنوبی

کسبرتبهبرتروبرگزیدهخدمتازسویرئیسجمهورمحترمودرراستای
رضایتمندیمردمازعملکرددستگاههایاجراییاستاندرسطحملی

را حضور جناب عالی ، معاونین و مدیران پرتالش تان تبریک عرض نموده و از حمایت های 
ارزشمندتان در راستای توسعه و پیشرفت استان قدردانی می نماییم

 توفیقات روز افزون تان را از درگاه خداوند منان خواستاریم. 
مدیریت شرکت مهراس کویر

پیام استاندار خراسان جنوبی 
به مناسبت 13شهریور ماه روز تعاون

تقویت بخش تعاون تامین کننده عدالت وگره گشای مسائل 
اقتصادی است. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

برای متحول کردن جامعه  امروز هرگونه تالش  در دنیای 
انسانی در بخش های مختلف به ویژه اقتصاد و شکوفایی، 
توسعه متوازن و عدالت اقتصادی جز از طریق اجتماعی کردن 

مسئولیت ها و ایجاد یک نظام اقتصادی در قالب تعاونی ها قابل تحقق نیست. 
  امروز تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می تواند همگام با سیاست های دولت،
  در بهبود شرایط زندگی، اشتغال ، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد 
 و چنانچه به طور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه های دولتی را کاهش داده و به تدریج 
استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسائل اقتصادی خود تصمیم 
گیرنده بوده و متناسب با برنامه های عمومی  دولت، امور اقتصادی مربوط را عهده دار گردند.

فراهم شدن زمینه های قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاست های کلی اصل۴۴ قانون 
 اساسی، شرایطی را فراهم آورده که کشور را در آستانه یک جهش اقتصادی قرار داده و تعاونی ها 
به عنوان بنگاه های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه بخش خصوصی و مدیریت مردم 
فعالیت می نمایند، می تواند نقش مهمی در ایجاد الگوهای عملیاتی اقصاد مقاومتی ایفا نماید. 
لذا باید بستر مناسبی برای گسترش فعالیت های بخش های تعاون ایجاد و با حذف قوانین 
بازدارنده، فرصت مستحکم تر شدن جایگاه این بخش را فراهم کرد؛ به  نحوی که دولت با اداره 
شاهرگ های اقتصادی و صنایع مادر و تعاون با مدیریت صنایع کوچک تر و پایین دست مانند 

دو بازوی قوی در کنار یکدیگر در جهت رسیدن به هدف متعالی خود و تحقق
 اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

اینجانب ضمن گرامیداشت 13 شهریور ماه روز تعاون و تبریک این روز به فعاالن این عرصه 
امید آن دارم همواره در جهت ترویج و اعتالی بخش تعاون در سایه الطاف حق تعالی و 

در راستای منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر توجه ویژه به اقتصاد مردمی 
در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وخلق حماسه اقتصادی درچارچوب برنامه 

های دولت تدبیر و امید و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، موفق و پیروز باشید 

 محمد صادق معتمدیان- استاندار خراسان جنوبی- شهریور ماه 1398

جنـاب آقای حسیـن حسیـن پور 
 از اینکه با اراده آهنین و عزمی راسخ در اهتمام پروژ های ساختمانی مجدانه تالش می نمایید
 این همت عالی و حمیت کاری تان را ارج نهاده وافتتاحگروهمعماریداخلیاطلس 

را حضورتان تبریک عرض نموده، با امید به اینکه در سایه سار امن الهی و با مشارکت و معاضدت 
گسترده همواره عالِم عامل بوده و در پیشبرد اهداف تان گام های موثری بردارید.

عبـاس زاده و بـانو

 فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند
سومین سالگرد درگذشت فرزند و برادر عزیزمان

 شـادروان حسیـن افتخـاری
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

خانواده افتخاری

جناب آقای مهندس آذری  
سرپرست محترم مخابرات منطقه خراسان جنوبی     
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرهمسرگرامیتان را 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه حق تعالی، آمرزش و غفران 
الهی و برای تمامی بازماندگان صبر عظیم و اجر جزیل مسئلت می نماییم. 

 شرکت خدمات اول مخابرات

جناب آقای مهندس سبزه کار و خانواده محترم
با نهایت تاسف درگذشتمادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال

 غفران و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان خواهانیم.
ضمنا به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته امروزچهارشنبه

۹۸/۶/۱۳ازساعت۱۷الی۱۸درمحلهیئتمحترمحسینی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

دوستان و جمعی از همکاران دانشگاه صنعتی بیرجند

با عرض تسلیت فرا رسیدن ایام محرم الحرام و تشکر از همه بزرگوارانی
 که در مراسم تشییع وتدفین

 مرحومه  حاجیه عذرا رمضانی
 )همسر حاج محمدعلی سبزه کار(

شرکت نمودند، به اطالع می رساند: مراسم سوم آن عزیز سفرکردهامروزچهارشنبه
۹۸/۶/۱۳ساعت۱۷الی۱۸درمحلهیئتحسینی)خیابانانقالب( برگزار می گردد 
حضور سروران معظم در این مراسم که مقارن ایام عزای سرور و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبدا... الحسین)ع( است موجب شادی روح آن مرحومه و تشکر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: سبزه کار ، رمضانی و سایر بستگان

سازمان محترم نظام پزشکی شهرستان بیرجند
همت بلندتان را ارج می نهیم و از اینکه هزینه برگزاری روز پزشک 

را به منظور تهیه دارو و درمان بیماران نیازمند به مجمع خیرین سالمت 
اهدا نمودید صمیمانه از هیئت مدیره محترم، کارکنان و پزشکان متعهد 

و خیر آن مجموعه تشکر و قدردانی نموده
 و در این ایام محرم اجرتان با حضرت ابا عبدا...الحسین )ع( باد.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 

جناب آقای حاج ابراهیم حمیدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل دادگستری خراسان جنوبی 
که نشان از تعهد و تجربه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سالمتی 

و توفیق روز افزون تان را از درگاه احدیت خواستاریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

تعویضوبازوبستزنجیربلدیزر،جوشکاریوشاسیکشی
تعمیرچرخورولیکوغلطککششی

وکلیهکارهایتراشکاری،فرزکاری،صفحهتراشکاری،
بورینگکاریوکلیهکارهایهیدرولیکوجکو
آدرس:قطعهسازیوچرخدندهوتیزکردنمتهمعدن

شهرکصنعتی،تالششرقی۶
تلفـن:0۹۱55۱۱۹۶4۱مهدینژاد

قابل توجه شرکت های راهسازی و دارندگان ماشین آالت سنگین  و  راهسازی: 
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ثبت نام بیش از ۳ هزار موکب برای اربعین امسال

معاون مشارکت های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات درباره آخرین آمار از ثبت نام موکب های اربعین اظهار کرد: تا کنون ۳ هزار و ۳۴۳ موکب ثبت نام کردند و امیدواریم 
 تا پایان مهلت تعیین شده )۱۵ شهریورماه( تمامی پروانه های موکب ها صادر شود. او با اشاره به اینکه امسال آمار زائران ۳ برابر سال گذشته است، افزود: سال گذشته روزانه

 ۲ میلیون و ۶۰۰ پرس غذای گرم در میان زائران اربعین توزیع شد، اما طبق برنامه امسال نیز روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ پرس غذای گرم در میان زائران توزیع خواهد شد.

جهاد مقدسی که جاده ساز 
بهشت عدالت است
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( فضای »تغییری« را احساس 

می کنید که می خواهم از آن به عنوان »گیره و 
محور استحکام انقالب« یاد کنم. درجامعه هشتاد 
میلیونی کشور و در جامعه کوچک تر استانی و 
شهرستانی ما، اختالف و بروز و ظهور انواعی از 
مشکالت که به نوعی رفع آن َسری در قوه قضائیه 
و دستگاه های وابسته اش  دارد،  موضوعی گریز 
ناپذیر و معمول است. در هیچ جامعه ای همه مردم، 
»مالئک ربوبی منتخب« برای زندگی کنار هم 
نیستند و همه مسئوالن و مدیران نیز »فرشتگان 
مقرب« برای گرفتن ابزار مسئولیت و مدیریت بر 
مردم آفریده نشده اند. در کنار ظلم ها و ستم های 
عمدی و غیر عمدی از ناحیه مردم بر مردم و از 
ناحیه مسئوالن بر مردم و بر ُگرده قانون، همواره 
با  این »عدالت« بوده است که هر چند عموماً 
اجرایی ناقص و ناتمام، اما به اسباب امید و به محور 
زندگی بر اساس قانون و حکم خداوند و حق مداری 
و حق محوری و حق پذیری در جوامع تبدیل شده 
است؛ چه در عهد »ابراهیم« بت شکن و »موسای« 
فرعون شکن و »عیسای« تکبر شکن و چه در عهد 
»محمد بن عبدا...)ص(« عادل و »بوتراب« عدالت 
پیشه. از این منظر، آمران و عامالن به »عدالت«،  
همیشه بر َسریر دل های مردم و بر بهشت جاودانه 
انطباق و صبوری و بردباری و تاب آوری شان 
در برابر مسائل و مشکالت مختلف نشسته اند 
و همین بوده که در تمام این سال های پس از 
انقالب، اگر عاملی و آمری »عدالت« را به خوبی 
شناخته و به خوبی اجرا کرده، ورای همه حرف و 
 حدیث های ناتمامی که از سوی »عدالت گریزاِن« 
وهم انگیز به واگویه های ناپسند و شیوه های 
کثیف و نازیبا گفته و بیان شده است، محبوب دل 
ها شده و اگر تالش کرده تاج درخشان عدالت را 
ورای همه کلمات و واژگان سیاسی از هر رنگ  و 
بوی و سوای رقابت ها و قرابت ها و نام ها و نشان 
ها به دور از ترس و حتی اندکی واهمه بر »رأس 
الرئوس« پیکر جامعه بنشاند، »منسوب« به حق و 
»منصوب« به عادالن حکومِت حق گشته است. 
شاید در این سطرها، سخن گفتن از نام ها و آوردن 
عنوان ها،  نه شایسته باشد و نه به موقع و نه الزم 
و نه حتی به مذاق آنانی که قرار است از تالش 
شان  سخن  گفته شود، خوش.  چه بسا اتهامی 
از وابستگی ها را به پی آورد، اما بگذارید روغن 
این اتهام را به تن قلم ضعیفم بمالم و در راستای 
وظیفه وجدانی و انصافی و عهد و تعهدم با مردم و 
انتساب شایسته ای که مردِ این روزهای عدالت در 
جامعه ما به استان »خراسان جنوبی« دارد، با وجدی 
و افتخاری مضاعف، از ایشان و قدم های بزرگ 
و شجاعت بزرگ تر از قدم هایش و بی تعارفی 
و جسارت بیشتر و پیش تر از شجاعتش و تعهد 
و دلسوزی و دغدغه مندی واالتر و باالتر از بی 
تعارفی اش، به جرعه قدرشناسی و قدحی از زالل 
ناب سپاس، سخن بگویم؛  اینکه دل همه حال می 
آید وقتی مسئولی نه با فریاد »شعار«، که با »اقدام 
و عمل«، این روزها نشان می دهد که واقعاً خط 
قرمزی برای مبارزه با فساد برای او و زیرمجموعه 
اش وجود ندارد، هم او که بارها برای جلوگیری از 
هر ابهام و تضییع حقی در این کارزار دشوار از جنِس 
جیِش ذوالفقاری عدالت، از مبارزه با فساد اما با ابزار 
استناد و استدالل سخن می گوید و اینکه مراقبت 
شود به کسی ظلمی روا نشود. بله! جهاد مقدسی 
که این روزها حجت االسالم رئیسی”رئیس محترم 
قوه قضائیه” و نماینده محبوب استان ما در “مجلس 
خبرگان” با فساد »یقه سفیدها« و »یقه آبی ها« 
در پیش گرفته، هم امیدها را در جامعه افزایش 
داده، هم فراوانی دلبستگی ها را به مدیران انقالب 
باعث شده و هم اجزایی از انقالب را که گاهی و 
به دالیلی در این سال ها از منظر حمایت و سرمایه 
های اجتماعی رو به افول و زوال تدریجی بودند؛ 
بیمه کرده و نجات داده است. بله! کارزار مقدس 
»رئیسی«، این روزها دلگرمی میلیون ها ایرانی 
ارزشمند  و  فراگیر  بانی حضور  و  باعث  و  شده 
مردم در صحنه حمایت از انقالب. ! و چه بسا اگر 
حتی عدالت و مبارزه با فساد برای آن قشری که 
همواره از انقالب نالیده اند و برائت ها جسته اند، به 
ترازوی مساوات و حق اجرا شود و طعم شیرینش 
را بچشند، تراز حقانیت و محبوبیت و مصونیت 
انقالب از هجمه ها و زوال خواسته و ناخواسته 
آرمان ها را موجب گردد . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

اژه ای: برهم  زنندگان بازار  ارز زیر 
نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند

محسنی اژه ای با بیان اینکه نیروی انتظامی 
نیرویی که دارد تعداد قابل توجهی  با کمبود 
از نیروهای آگاهی خودش را به صورت آشکار 
به موضوع بازار ارز اختصاص داد ، گفت: اینها 
شبانه روز تالش کردند تا برهم زنندگان بازار را 
پیدا کنند  و در نهایت به این رسیدیم که زیر نظر 

بانک مرکزی دارند این کار را می کنند.

مهاجری: اصالح طلبان 
منتظر معجزه نباشند

راه  اگر  محمد مهاجری فعال اصولگرا گفت: 
دیپلماسی جدیدی باز شود به نفع اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس خواهد بود اما آنها منتظر 

معجزه نباشند.

رای اعتماد مجلس به 
وزرای پیشنهادی؛ »مونسان« 

و »حاجی میرزایی« وزیر شدند

به  مونسان  اصغر  علی  به  مجلس  نمایندگان 
عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر 

پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد دادند.

روحانی: هیچ تصمیمی برای مذاکره 
دو جانبه با آمریکا نداشته ایم

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ تصمیمی برای 
مذاکره دو جانبه با آمریکا نداشته ایم، گفت: اگر 
 آمریکا تمام تحریم خود را بردارد، باز هم امکان پذیر 
است در جلسه ۱+۵ مثل قدیم حضور پیدا کند.
روحانی افزود: اصول سیاست های نظام توسط 
ایران  داخل  در  تعیین می شود.  انقالب  رهبر 
تفرقه و اختالف در مصالح و امنیت ملی وجود 

ندارد و نخواهد داشت.

احمدی نژاد: من بودم هرگز
 زیر بار برجام نمی رفتم

احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی از 
توافق هسته ای ایران با ۱+۵ انتقاد کرد و گفت: 
اگر من بودم هرگز این توافق را امضا نمی کردم. 
من هرگز زیر بار امضای چنین چیزی نمی رفتم، 

اما شرایط متفاوت است.

که  کرد  تاکید  فرانسه  خارجه  وزیر 
مذاکره با ایران در زمینه ایجاد یک خط 
نفتی در جریان است و هنوز  اعتباری 
که  است  مانده  باقی  زیادی  کارهای 
برای حفظ برجام باید انجام شود.»ژان 
ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه با اشاره 
به مذاکرات اخیر میان تهران و پاریس 
ایران شکننده است  با  گفت: مذاکرات 
اما در جریان است. وزیر خارجه فرانسه 
درباره محتوای مذاکرات با طرف ایرانی 
با  جاری  مذاکرات  که  کرد  اعالم  نیز 
اعتباری  خط  یک  ایجاد  درباره  ایران 
تضمین  ایران  نفتی  درآمدهای  با  که 

می شود، است و همچنان ادامه دارد. وی 
همچنین تاکید کرد که در نهایت این 
خط اعتباری منوط به اعطای معافیت از 
سوی آمریکا است. لودریان اضافه کرد: 
»این خط اعتباری، در ازای بازگشت به 
برجام، امنیت در خلیج فارس و شروع 
مذاکراتی درباره امنیت منطقه ای بعد از 
سال ۲۰۲۵)پایان برخی بندهای توافق 
افزود:  است.«وی   )۲۰۱۵ هسته ای 
همه اینها با فرض این است که دونالد 
ترامپ معافیت های تحریمی صادر کند.
خبرگزاری »رویترز« روز گذشته در تایید 
اخباری که پیش از این هم منتشر شده 

بود، گفت که پیشنهاد فرانسه به ایران 
برای حفظ توافق هسته ای، اعطای خط 
اعتباری ۱۵ میلیارد دالری تا پایان سال 
جاری میالدی در ازای بازگشت ایران به 
پایبندی کامل به توافق هسته ای است.

این خبرگزاری به نقل از یک فرد مطلع، 
آیا  که  است  این  »سؤال  کرد:  اعالم 
می توانیم به این سطح ۱۵ میلیارد دالری 
برسیم؟ ثانیا اینکه چه کسی آن را تأمین 
مالی می کند و سوم اینکه ما یک تایید 
ضمنی از ایاالت متحده نیاز داریم. هنوز 
نمی دانیم.« را  متحده  ایاالت  موضع 

منبع  یک  از  نقل  به  ادامه  در  رویترز 
فرانسه  و  ایران  مذاکرات  گفت  مطلع 
نحوه  مورد  در  بحث  مرحله  به  هنوز 
نرسیده  اعتباری  خط  این  بازپرداخت 
فروش  که  می رود  انتظار  اما  است، 
از سر گرفته شود.  به مرور  ایران  نفت 
به  پیوستن  برای  کشور  چند  تاکنون 
این ساز و کار با فرانسه رایزنی کرده اند. 
فرانسه  رئیس جمهور  مکرون  امانوئل 

اعطای این خط اعتباری را به بازگشت 
منوط  برجام  با  کامل  انطباق  به  ایران 
کرده است. یک دیپلمات فرانسوی در 
این رابطه گفته است: »این موضوعی 
فوق العاده حساس است و نمی خواهیم 
شکست  به  را  آن  ایده  این  مخالفان 
بکشانند. اوضاع به شدت ناپایدار است.« 
ایران پس از گام دوم، ۶۰ روز به اروپا 
فرصت داد تا وعده هایش را محقق کند. 
این دوره فرصت ۶۰ روزه، پنجشنبه به 
پایان می رسد. جمهوری اسالمی ایران 
تأکید کرده است که اگر تا این روز اروپا 
نتواند راهکار قانع کننده ای بیابد، تهران 
شکلی  به  را  برجام  به  خود  پایبندی 
قاطعانه کاهش می دهد. در هفته های 
میان  فشرده ای  مذاکرات  گذشته 
مقام های ارشد ایران و فرانسه صورت 
این  از  مورد  آخرین  در  است.  گرفته 
رایزنی ها، این هفته سید عباس عراقچی 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  معاون 
کرد. سفر  پاریس  به  ایران  اسالمی 

رونمایی وزیر خارجه فرانسه از بسته پیشنهادی به ایران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
دولت شناسایی دهک های پردرآمد را با 
دقت و وسواس بیشتری انجام می دهد 
یارانه  حذف  که  می کنیم  تالش  و 
دهک های پردرآمد را از پایان شهریورماه 
اتمام  به  پایان امسال  تا  آغاز کنیم که 
می رسد. محمد شریعتمداری روز گذشته 
در حاشیه نشست تخصصی بررسی نقش 
توسعه  در  زنان  های  تعاونی  جایگاه  و 
اقتصادی اجتماعی در جمع خبرنگاران، 
پردرآمد  دهک های  یارانه  حذف  درباره 
افزود: مهلت یک ماهه مندرج در آیین نامه 
اجرایی مصوب دولت که مقرر کرده بود 

ظرف یک ماه دستورالعمل اجرایی، ابالغ 
شود به پایان رسیده است. وی افزود: اما 
در آن آیین نامه اشاره شده وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت 
سازمان  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
برنامه و بودجه و وزارت کشور اقدام به 
انتشار دستورالعمل کند. وزیر کار ادامه 
داد: همچنین قرار بود استانداران در سطح 
کشور برای شناسایی اقشار با درآمد باال 
همکاری کنند و از شبکه استانداری ها، 
فرمانداری ها و شهرداری ها برای کسب 
اطالعات و تکمیل بانک اطالعات استان 
ها کمک بگیریم و چون اشتراک مساعی 

در تنظیم این مقررات بیش از یک ماه 
زمان برده هنوز ابالغ به استانداران صورت 
نگرفته و به محض اینکه تمام شود دولت 
هنوز  کرد:  اظهار  وی  می کند.  ابالغ 
دستگاه ها نظرات خود را به طور کامل 
نداده اند و تالش می کنیم تا هفته آینده 
استانداران  به  نتیجه  و  برسد  پایان  به 
حذف  گفت:  شود.شریعتمداری  ابالغ 
مشارکت  با  پردرآمد  دهک های 
بود  خواهد  کشور  سراسر  استانداران 
با  که  اول  دهک  سه  از  میزان  هر  و 
را  باشند  شناسایی شده  کمترین خطا 
حذف می کنیم. وی تاکید کرد: انتخاب 

اقتصادی حاضر  سه دهک در شرایط 
به  نمی خواهیم  نیز  ما  و  است  سخت 
جامعه ای که جزو طبقات متوسط است 
فشار بیاوریم، بنابراین دولت با دقت و 
وسواس بیشتر این کار را انجام می هد.

شمارش معکوس حذف یارانه بگیران آغاز شد

)ادامه سرمقاله (  اقدامات عدالت محور نماینده استان 

ما، جای بسی سپاس دارد و شاید بیش از آن، 
محتاج حمایت های بی شمارتر مردم و دغدغه 
مندی های فزون تر مسئوالن و  حساسیت های 
ویژه تر مدیران و اطالع رسانی های سریع تر و 
شفاف تر و صحیح تر رسانه ها و پای کارتر بودن 
نهادهای نظارتی و به هوش و به گوش بودن 
لحظه ای تر جوانان انقالبی و سرعت عمل واقعی 
تر و عینی تر شبکه های عدالت ورز مردمیست!  
طعم شیرین مبارزه مستند و مستدل و شجاعانه 
ریاست قوه قضائیه با فساد در کشور، برای همه 
و به ویژه برای اقشار ستم دیده و مستضعف و 
آسیب پذیر جامعه هایی از جمله استان ما، بسی 
شیرین تر است؛ امید که خداوند همراهش، دعای 
خیر مردم میدان دارش و عاقبتی خیر و جامعه ای 
توسعه یافته بر محور عدالت، دستاورد جهاد مقدس 

و سخت، اما شیرینش باشد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(     

بلیت هواپیما از 2۱ شهریور
 ارزان می شود

با  گفت:  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
بلیت  ارز،  هزینه  نرخ  کاهشی  روند  به  توجه 
می یابد.  کاهش   98/۶/۲۱ تاریخ  از  هواپیما 
ارز  نرخ  کاهش  کرد:  تأکید  سامانی   اسعدی 
تأثیرگذار  هواپیما  بلیت  قیمت  در  بالفاصله 
نیست ولی برای رضایت بیشتر مسافران هوایی 
هواپیمایی  شرکت های  سوی  از  تصمیم  این 
اتخاذ شد. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
موافقت  هواپیمایی  شرکت های  کرد:  بیان 
کردند نرخ ها را بر اساس ارز ۱۱ هزار تومانی 
تنظیم کنند. وی یادآور شد: نرخ های جدید در 
 وبسایت انجمن شرکت های هواپیمایی به آدرس

 www.aira.ir قابل دسترسی است.

دریافت مالیات از خانه های
 خالی تا پایان سال

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی  گفت: 
مقدمات اجرایی طرح دریافت مالیات از خانه 
های خالی آماده شده است و امیدواریم تا پایان 

سال به مرحله اجرایی برسد.

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران اداره برق بیرجند شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 260 و شناسه ملی 10360011575 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/04 و به 
موجب نامه شماره 522 مورخ 1398/1/7- اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از گزارش بازرس 
، صورت های مالی سال 1396 شامل صورت حساب سود و زیان و 
ترازنامه و صورت تقسیم سود ویژه مورد تصویب قرارگرفت. 2 - آقای 
جواد نصرآبادی به شماره ملی0651819512 و آقای حسن صبری 
به شماره ملی0651710200 و آقای محمدرضا علیپور به شماره 
ملی 1817159119 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای 
محمد جدی به شماره ملی0652089216 به عنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 -آقای غالمرضا 
کهنسال به شماره ملی 0652920691 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای سید زین العابدین اسحاقی به شماره ملی 4579581121 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )575146(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول  

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980582 محکوم علیه شرکت شیرین سویا محکوم است به پرداخت مبلغ 
11/373/333/333 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای غالم حیدر قالسی و پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل لیست پیوست که به مبلغ 
75/350/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1398/6/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

     مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

قیمت کارشناسی مشخصات فنیتعدادنوع دستگاه یا ماشین آالتردیف
هر واحد )تومان(

cm 2/750/000 150*80 رنگ آبی55پالت آهنی1

چرخ دستی مستعمل 2
)گاری دستی(

20/000فاقد دوچرخ جلو چرخ عقب سالم1

cm60/000 40*50*250چهار پایه آهنی3

50/000قطر 50 سانتی متر1صفحه فلزی سه چرخ4

20/000چهار چرخ – ابعاد cm 70*150گاری فاقد دیواره5

MAROULS200/000  سریال Mw095214.80 1الکتروپمپ 220 ولت کوچک6

LOWARA300/000 – سریال 120060720الکتروپمپ7

زانو- سه راهی – رابط – در ابعاد و SET145اتصاالت8
اندازه های مختلف

450/000

300/000فلزیSET186اتصاالت قیچی شده 9

600/000در اندازه های گوناگون – مستعملSET49شیر فلکه10

300/000رابط و ...SET137اتصاالت فلزی11

4/400/000استیل4قاب اتمایزر12

300/000فلزی4شیر بخار فشار قوی13

550/000فلزی11شیر بخار معمولی14

750/000استیل37اتصاالت استیل15

400/000فلزی2یاتاقان فن16

100/000فلزی2شیر زیر سانتریفیوژ17

200/000استیل4اتصاالت شیر زیر مخزن بزرگ18

400/000مستعمل به سریال 150250گیربکس الکتروموتور19

800/000مستعمل1پمپ کفکش20

300/000مستعمل1الکتروموتور21

1/400/000در اندازه و ابعاد مختلف روکش دارKG 74سیم کابل برق22

250/000ضایعاتیKG 28قطعات گالوانیزه23

2/000/000استیلKG 61ورق استیل24

400/000مستعمل با 6 متر شیلنگ 2 اینچ1پمپ کفکش25

200/000آهنی فاقد الکترو موتور1الک کوچک26

50/000آهنی مستعمل1چهارپایه27

یک دستگاه کامل )موتور و گیربکس( 3روتاری بر28
یک دستگاه دارای گیربکس و فاقد موتور 

و یک دستگاه فاقد گیربکس و موتور

1/800/000

200/000با متعلقات1گیربکس29

400/000ضایعاتیKG 144آهن آالت30

200/000ضایعاتی و برش خورده و کوچکKG 54لوله گاز31

700/000 ضایعاتیKG 64لوله گالوانیزه32

2/500/000تکه لوله های ضایعاتیKG 95لوله استیل33

52/000/000کیسه ای رنگیKG 4190پودر عصاره مالت34

75/350/000جمع کل: هفتاد و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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 اختصاصی منتشره در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی شماره 4349 مورخ 1398/2/25 و به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید شماره زیر: 1- ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی پالک 13 فرعی از 1205- اصلی بخش 2 سربیشه واقع در مزرعه گل کمران پایین مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی 
صیاد 2. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 14 فرعی از 1205- اصلی بخش 2 سربیشه واقع در مزرعه گل کمران پایین مورد تقاضای 
عبدالرحمن زارویی صیاد 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 15 فرعی از 1205- اصلی بخش 2 سربیشه واقع در مزرعه گل کمران 
پایین مورد تقاضای عبد الرحمن زارویی صیاد 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 16 فرعی از 1205- اصلی بخش 2 سربیشه واقع 
در مزرعه گل کمران پایین مورد تقاضای عبد الرحمن زارویی صیاد روز 1398/7/14 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 اینصورت 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 

تاریخ انتشار: 1398/6/13     محمدحسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشهمقررات ادامه می دهد.

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

09۱5   866   8002 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک بیرجند - هیئت موضوع قانون تعیین 

 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره 139860308001002300- 1398/5/28 هیئت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرخ محمدیان فرزند محمد به شماره 
مساحت  به  منزل  باب  یک  در  بیرجند  از  شناسنامه 302 صادره 
114/30 مترمربع قسمتی از پالک 1396 اصلی واقع در بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت آقای موسی دستیگردی 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 : 1398/6/13   تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1398/7/1     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت 
از بخش 9 شهرستان  بیرجند

پیرو آگهی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت، 
تحدید حدود شماره های زیر:  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار پالک 802 - اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد 
پور.  قلی  تقاضای محمدرضا  مورد  زهرا )س( جاده مشهد  فاطمه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 803 - اصلی  بخش 
9 بیرجند واقع در حاشیه جاده مشهد جنب مسجد فاطمه زهرا )س( 
مورد تقاضای محمدرضا قلی پور. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار پالک 804 - اصلی  بخش 9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد 
فاطمه زهرا )س( جاده مشهد مورد تقاضای محمدرضا قلی پور در 
روز چهارشنبه مورخ  1398/7/10  ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت، به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
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 و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

تاریخ انتشار: 1398/6/13    اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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سوگوارهبصیرتعاشوراییدر۵۵بقعهاستانبرگزارمیشود

ایسنا-مدیر کل اوقاف و امور خیریه گفت: همزمان با ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین)ع(، طرح “سوگواره بصیرت عاشورایی” در ۵۵ بقعه متبرکه با حضور ۵۹ روحانی تبلیغی 
و به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه  برگزار می شود. بخشی پوراظهار کرد: بخش اول شامل برنامه های فرهنگی، تبلیغی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه بوده و 
بخش دوم با عنوان “طرح شمیم حسینی” در راستای اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین با محوریت روضه خوانی، تعزیه و اطعام در قالب کمک به هیئات مذهبی اجرا می شود.

با سالم از مسئوالن محترم مخابرات شهرستان 
قاین تقاضا دارم فکری به حال آنتن دهی بسیار 
سیمان   شهرک  همراه  تلفن  خطوط  ضعیف 
بنمایندچرا که برقراری ارتباط با اختالالت فراوان و 
نرسیدن صدا و قطع ارتباط همراه می باشد.با تشکر
۹1۵...60۹
سالم آوا ساخت مسکن با کلی درد سر روی 
قبض آب که زیر آن نوشته جهت ساخت و ساز 
اندازه آب مصرفی هزینه دفع فاضالب می گیرند 
مگر آب به فاضالب ریخته شده؟با چه عقلی!این 

سازگار است ؟
۹۹1...838
با سالم از  اقای شهردار خواهشمندیم قبل از شروع 
مدارس فکری به حال ورودی خیابان سپیده تقاطع 
خیابان محالتی برداشته که هر روز شاهد تصادف 
در این منطقه نباشیم.جمعی از اهالی خیابان سپیده 

سپاسگزاریم
۹36...۹۹4
با سالم خواستم به استاندار و شهردار و شورای 
های  محله  برای  خوبه  خیلی  بگویم  شهر 
خودشون تو جنوب شهر و باکالس شهر بسیجی 
وار و جهادی کار میکنن و می بینی 30 کارگر 
چند روزه یه بلوار و بهسازی و آبیاری قطره ای و 
درختکاری میکنن تا قبل از عید شکیل بشه ولی 
وقتی بفکر منطقه های پایین شهر و مهرشهر 
میفتن دوتا کارگر میزارن تا یه کار رو تو چندسال 
انجام بدن و با همین کار جلوی دهن مردم رو 

می بندن و میگن کار داره انجام میشه که...
۹37...301
سالم چرا تمام هیئتها یک روز مثال صبح تاسوعا 
رو یکپارچه درکنار امامزادگان  باقریه  عزاداری  

نمی کنند.
۹1۵...۵۹۵
سالم تنها دبستان پسرانه چهکند دو شیفته و با 
آمار باالی دانش آموزی در باالی روستا واقع شده 
است که عالوه براین مشکالت، رفت و آمد دانش 
آموزان ساکن در پایین روستا را مشکل نموده لطفا 

مسئوالن رسیدگی نمایند.
۹1۵...380
با سالم و تشکر از روزنامه آوای خراسان جنوبی، 
خیابان ۹ دی شکرآب سالهاست به حال خود 
رها شده و از فضای سبز در آن خبری نیست ، 
حتی خاک هایی که با کامیون در فضای خالی 
آن ریخته شده پهن نشده است.  از شهرداری 
محترم و استانداری خواهشمندیم به این خیابان 
رسیدگی کنند ، ما هم مثل محله های غفاری و 

معلم شهروند همین شهریم بخدا !
۹1۵...3۵3

جا دارد یک تشکر ویژه و خدا قوت بگوییم به آقای 
یکه مأمور نصب کنتورهای شرکت گاز که در این 
ایام محرم تا پاسی از شب در حال خدمت به اماکن 
مذهبی روستاهای بخش مرکزی بیرجند هستند. 

اجر ایشان با حضرت سیدالشهدا )ع(
ارسالی به سروش آوا
روستای باغستان از توابع سربیشه، فقط چند 
کیلومتر از خط اصلی لوله آب رسانی به مرکز 
استان فاصله دارد اما با تانکر آب رسانی می 
در  شده  تخلیه  آب  حجم  که  حالی  در  شود 
نیمی  نیاز  جوابگوی  روستا  باالدست  مخزن 
از اهالی است و افراد انتهای خط لوله از آب 
محروم هستند. مسئوالن فرمانداری و آبفای 
روستایی شهرستان برای این روستا هم چاره 

اندیشی کنند.
یک شهروند
اهالی روستای فال بخش مود از اینترنت و آنتن 
دهی تلفن همراه برخوردار نیستند و در عصر 

فناوری امکان استفاده از آن را ندارند.
یک شهروند
روستای دهن رود با مشکالتی از جمله طرح 
هادی، ساخت پل و پروژه آب رسانی ناتمام مواجه 
است در حالی که قابلیت های گردشگری زیادی 
از جمله آستان امامزاده سید ابوالقاسم )ع( و آثار 
تاریخی مانند حمام، مسجد قدیمی، قلعه بلوچ و 

آسیاب آبی دارد.
یک شهروند
برنامه راه و شهرسازی استان برای تسریع در دو 
بانده سازی محور نهبندان - سربیشه چیست 
این مسیر پر تردد کم توجهی می  و چرا به 
شود؟ این در حالی است که این جاده هم از 
مسیرهای پر تردد و پرحادثه استان محسوب 
آمد  و  رفت  به  توجه  با  سویی  از  شود.  می 
خودروهای حمل سوخت قاچاق در این جاده 
برخی تصادف های آن بسیار دلخراش است و 
این موضوع لزوم تسریع در دو بانده سازی آن 

را دو چندان می کند.
یک شهروند
ساکنان بولوار همت مهرشهر از همت یک تا کانال، 
از پارک و امکانات تفریحی حتی چند سرسره یا تاب 
برای بچه ها محروم هستند و نزدیک ترین فضا، 
پارک انتهای همت است، از سویی جنب مسجد امام 
زمان )عج( ایستگاه واحد ندارد در حالی که شلوغ 

ترین منطقه همت محسوب می شود.
یک شهروند
ازاهالی روستای بغداده شهرستان سرایان هستم.
روستاوروستاهای  دراین  اینترنت  پوشش  وضع 
اطراف بسیار ضعیف است واصالقابل قبول نیست.
یک شهروند

رکود تعاونی ها با هزار درصد قانون گرایی ادارات
حسینی-  شرکت های تعاونی به عنوان یکی از بخش 
های مهم اقتصادی ، سال هاست در کنار بخش دولتی و 
بخش خصوصی فعالیت می کنند. این شرکت ها برای رفع 
نیازمندی های مشترک و بهبود اوضاع و رفع احتیاجات و 
تامین کاال و خدمات یا بهایی کمتر با تعدادی اعضا تشکیل 
می شوند و نقش اساسی در رونق تولید، کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال در کشور دارند. در همین راستا به مناسبت روز تعاون 
در 13  شهریور ، نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان 
تعاونی های استان با هدف بررسی مشکالت و موانع رونق 
تولید برگزار شد. همچنین نمایندگان ادارات تامین اجتماعی، 
امور مالیاتی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری نیز از 

مدعوین جلسه بودند.

ایجادرونقاقتصادیونشاطاجتماعی
باتعاونیها

جهانی دبیر اتاق تعاون ابتدا با بیان این که ۹00 تعاونی 
با سهم اشتغالزایی 14 هزار نفر در استان فعال هستند، 
اضافه کرد: تعاونی ها عالوه بر ایجاد رونق اقتصادی ، 
نشاط اجتماعی را نیز فرآهم می کنند ، مصداق این سخن 
روستاهایی هستند که تعاونی فعال دارند. از سوی دیگر با 
توجه به بنیه مالی ضعیف مردم در خراسان جنوبی بهترین 

حالت، هدایت مردم به سمت تعاونی ها می باشد.

اداراتعموماسرعتگیرهستند
تاتسهیلکنندهامور!

پس از این مقدمه، مهرنیا مدیرعامل تعاونی چندمنظوره 
خاص جانبازان، درباره مشکالت سخن گفت. وی با بیان 
این که برخالف دستور دولت و رهبری برای افزایش سهم 
تعاونی ها در جامعه، فشار مشکالت روی آن ها بیشتر شده 
است، ادامه داد: با این روند انحالل تعاونی ها را در آینده 
نزدیک خواهیم داشت. به گفته وی ثبت تعاونی کار خاصی 
نیست و مهم ادامه داشتن فعالیت تعاونی است که نیاز به 
رفع موانع دارد. مهرنیا با اشاره به این که تعاونی جانبازان با 
20 سال فعالیت ، 60 نفر پرسنل و حدود 230 نفر عضو 
جانباز ، هم اکنون مشغول به کار است، خاطرنشان کرد: این 
تعاونی اولین بتن آماده را در خراسان جنوبی راه اندازی کرد، 
در کنار آن در حوزه هایی همچون تامین شن، ماسه ، آهک 
و گچ و همچنین جایگاه دومنظوره cng نیز فعالیت دارد. 
تاکنون نیز بر خالف توسعه ای که داشته، هدف هیچگاه 

کسب سود نبوده و افزایش تولید را مد نظر قرار دادیم.
روند  از  جانبازان  چندمنظوره خاص  تعاونی  مدیرعامل 
طوالنی حل مشکالت و طی شدن کارها در ادارات انتقاد 
کرد و گفت: متاسفانه در ادارات به گونه ای شده که تصور 
می شود هدف فقط ایجاد مشکل برای ارباب رجوع است، 
تا حدی که از پا بیفتیم! کسی به فکر حل مشکل نیست 
و کارشناسان به خوبی راهنمایی نمی کنند. ادارات عموما 

سرعت گیر هستند تا تسهیل کننده امور!

نظرکارشناسانسلیقهایشدهاست
مهرنیا با بیان این که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل 
همین مسائل پشیمان شده و کار را گذاشته و رفته اند، 
یادآور شد: در ادارات کار سلیقه ای شده است. برای مثال 
تعاونی ما برای پرداخت هر مبلغی باید از اداره کل تامین 
اجتماعی استعالم بگیرد که آیا حق دولت دارد یا خیر؟ 
یک کارشناس برای فاکتوری نظر می دهد که “حق 
دولت دارد” اما کارشناس دیگر می گوید “ندارد”! ارباب 
رجوع با این روند مدت زمان زیادی را معطل می ماند. 
حتی پیمانکارانی را داشتیم که تا نام استعالم از اداره کل 
امور مالیاتی را شنیدند، پشیمان شدند و رفتند!وی به حق 
پرداخت کارفرما برای بیمه کارگری نیز اشاره کرد و افزود: 
30 درصد حق کارفرما را نه پیمانکار حاضر است بپردازد و 
نه تعاونی توانایی پرداخت آن را مازاد بر حق کارفرما دارد. 
این درحالیست که از سوی دیگر تمام تالشمان را می کنیم 
تعاونی سرپا بماند زیرا عده ای در آن مشغول به کار هستند.

مدیرعامل تعاونی چندمنظوره خاص جانبازان در بخش 
دیگری از سخنانش خواهان همکاری اداره کل امور مالیاتی 
در مواردی که قرارداد با پیمانکار است، شد و عنوان کرد: 
از شما خواهشمندیم برخی پرونده ها را به نوعی بررسی 
کنید تا نیاز به اعتراض و ارجاع به کمیسیون نداشته زیرا 

این موضوع نیز زمان بر است. از سوی دیگر تعاونی ما از 
ابتدای فعالیت تاکنون بارها پرونده اعتراض داشته اما  بیشتر 
موارد رای به نفع تعاونی صادر می شود. مهرنیا از اشتباهات 
کارشناسان نیز گالیه کرد و گفت:  وقتی که برای ما جریمه 
نوشته می شود، زمان زیادی را باید صرف رفع آن و اعتراض 
کنیم. اما جریمه کارشناسی که اشتباه کرده است چیست؟

هدفسنگاندازیبرایتعاونیهانیست
پاک گهر معاون مالیات های مستقیم اداره کل، پس از 
شنیدن این اظهارات در مقام پاسخگویی عنوان کرد: 
بسیاری از مشکالت را قبول داریم اما به ما هم حق بدهید 
زیرا باید طبق قانون عمل کنیم وگرنه بالفاصله از سمت 
مراجع نظارتی بازخواست می شویم. هدف ما سنگ اندازی 
و چوب الی چرخ تعاونی ها گذاشتن نیست و سعی در حل 
مسائل البته در چهارچوب ضوابط داریم. به گفته وی، بارها 
اعالم کردیم قانون ایراداتی دارد و مانع از تسهیل برخی امور 
می شود. باید نماینده های مردم در مجلس این سخنان را 

بشنود و برای آن فکری کنند.

کارشناسامورمالیاتیسختگیری
راکمترکردهوتسهیلکنندهباشد

جهانی نیز در ادامه این سخنان ، اضافه کرد: تعاونی ها 
بهترین بنگاه های اقتصادی برای سیستم امور مالیاتی 
و جلوگیری از فرار مالیاتی هستند، زیرا موظف به ثبت 
و نگهداری از تمام معامالت فصلی خود می باشند. این 
موضوع موجب شده فرار مالیاتی یک بنگاه اقتصادی دیگر 
نیز کشف شود. وی با انتقاد از این که در کشور عدالت 
مالیاتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تعاونی مجبور است 
تا ریال آخر مالیات را بپردازد اما بسیاری دیگر فرار مالیاتی 
دارند . حال که تعاونی ها هم پای کار هستند، کارشناس 
امور مالیاتی می تواند به جای سخت گیری و بالفاصله 
ارجاع ارباب رجوع به کمیسیون حل اختالف، کمی تسهیل 
کننده باشد تا کار پیش برود.به گفته وی اگر کار کامال 
طبق قانون انجام می شود، پس در کمیسیون حل اختالف 
چگونه رای به نفع تعاونی باز می گردد؟ !پس در مواردی 
نیز ممکن است نظر طبق قانون صادر نشود!جهانی با اشاره 
به این که بیشتر تعاونی های مصرف رو به ورشکستگی 
هستند، اضافه کرد: زیرا توان رقابت با بخش خصوصی را 
ندارند. در همین زمان، ۹ درصد از بخش خصوصی عقب 
هستند زیرا مجبورند ۹ درصد ارزش افزوده را بپردازند اما در 

بخش خصوصی این گونه نیست.

مشکلرونقتولید،امسالفقط
بهدستنمایندگانحلمیشود

موهبتی رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغبانانی نیز ، با بیان 
این که مشکالت تعاونی ها ساختاری و قوانینی است، 
ادامه داد: در  بیشتر جلسات مسائل مرتبط با بیمه و امور 
مالیاتی مطرح می شود ، اما کاش نمایندگان مجلس نیز 
در این جلسات حضور پیدا می کردند زیرا این افراد می 
توانند مشکالت قانونی را درست کنند. وی با اشاره به این 
که متاسفانه مردم نمایندگان مجلس را در هر موردی غیر 
از وظیفه اصلی آن ها دخیل می دانند ، یادآور شد: این 
درحالیست که باید از آن ها پرسید برای حل مسائل قانونی 
چه کرده اند؟ به گفته وی دستگاه های اجرایی نیز می 
توانند مشکالت را احصا کرده و در قالب نامه یا پروتکلی 
به نماینده منتقل کنند. موهبتی با اشاره به این که قوانین 
مالیاتی در خراسان جنوبی نباید همانند استان های توسعه 
یافته تر باشد، ادامه داد: این موارد را نمایندگان نیز می دانند. 
معتقدم رونق تولید امسال فقط به دست این نمایندگان 
حل می شود. وی با انتقاد از فعالیت دستگاه های نظارتی 
متعدد بیان کرد: فعالیت این دستگاه ها باید در جهت تقویت 
تعاونی ها باشد اما اکنون حالت مچ گیری پیدا کرده است!

 
نمایندگانمجلسدرجریانمشکالتقانونی

هستندامااتفاقینیفتادهاست!

پاک گهر معاون مالیات های مستقیم با شنیدن این سخنان 
پیشنهاد داد: تعاونی ها موارد و مشکالتی که در قوانین 
مالیاتی وجود دارد و با آن ها درگیر هستند، را طی نامه 
ای اعالم کنند تا ما نیز آن ها را پیگیری کنیم. جهانی دبیر 

اتاق تعاون اما از احصا تمام مشکالت قانونی بیمه و مالیات 
تعاونی ها و طرح آنها در جلسه رفع موانع تولید کسب و 
کار سخن گفت و افزود: در این جلسه مواردی نیز مصوب 
شد و پیشنهادات خود را همراه با متن نامه به هر 4 نماینده 

مجلس  ارائه دادیم، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است!

درخراسانجنوبیبهجایکاله،
سرمیآورند!

عدل مدیرعامل تعاونی دهیاری های استان نیز به 6 سال 
فعالیت با 2۵ اتحادیه عضو اشاره کرد و افزود: این اتحادیه 
متشکل از ۹00 دهیاری  است. وی با اشاره به سخن شهید 
بهشتی مبنی بر این که “ تعاونی ها شیوه ای اقتصادی بین 
سوسیالیسم و کاپیتالیسم یا به عبارتی بین سرمایه داری 
و اشتراک هستند” ادامه داد: هدف یک تعاونی عالوه بر 
بهبود وضع زندگی و تامین نیاز اعضا ، مواردی همچون 
ایجاد عدالت ، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز می 
باشد. اما بعد از 40 سال بعد از انقالب باید دید نگاه عامه 
مردم به بخش تعاون چیست؟ چرا تعاونی ها موفق نشدند؟ 
این کم کاری مسئوالن و تعاونی داران است که هنوز نگاه 
خوبی نسبت به تعاونی وجود ندارد. عدل به تجربه 14 
سال خدمت خود در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت:  
آسان گیری قوانین در این استان موجب حل بسیاری از 
مشکالت می شد. البته حرف ما این نیست که دستگاه ها 
قانون را کنار بگذارند بلکه از انعطاف هایی که در قانون دیده 
شده استفاده کنند و به جای در نظر گرفتن حداکثر موارد، 
حداقل ها را اعمال کنند. به گفته وی متاسفانه در خراسان 

جنوبی به جای کاله ، سر می آورند!

“معافازمالیات“،فقطرویکاغذ!

خورشیدزاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی 
های صنایع دستی استان نیز به چند مورد مشکالتی که با 
اداره امور مالیاتی برخورد کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: 
تعاونی ما تفاهم نامه هایی با اداره کل میراث فرهنگی و 
اداره تعاون دارد که در این تفاهم نامه ها قید شده مالیات 
بر عهده کارفرما است، و باز طبق همین تفاهم نامه از 
آنجاییکه کارفرما خود همین ادارات هستند، معاف از مالیات 
می شوند. با این حال ، زمانی که تمام این موارد اعم از درآمد 
یا هزینه تعاونی را در اظهارنامه مالیاتی ذکر کردیم، اداره کل 
امور مالیاتی آن را “ابرازی” تشخیص داده و مشمول مالیات 
شدیم. برای مثال در قرار داد با میراث فرهنگی 4 میلیون 
تومان سود تعاونی بوده که برای آن یک میلیون و 800 
هزار تومان مالیات آمده است! به هیئت حل اختالف نیز 
اعتراض کردیم، خواستار همکاری آن ها در این مورد که 
اشتباه از حسابدار بوده شدیم اما حتی پس از دو جلسه ، 
نتیجه ای نگرفته ایم. همانند این مورد در تفاهم نامه با 
اداره تعاون نیز رخ داده است.وی اضافه کرد: در تفاهم نامه 
با اداره کل میراث فرهنگی ۵0 درصد از درآمد به حساب 
تعاونی آمده و ۵0 درصد از آن به حساب میراث فرهنگی 
واریز شده اما امور مالیاتی برای تمام مبلغی که به حساب 
آمده، مالیات معلوم کرده است! این در حالیست که کارفرما 
یعنی میراث فرهنگی معاف از مالیات می باشد. زمانی هم 
که این مورد را به کارشناس اداره یادآوری کردیم، پاسخ داد 
“تفاهم نامه چیزی توافقی بین تعاونی و اداره بوده و آن را 
نمی توان قبول کرد!” اگر این گونه است تکلیف را نسبت به 
این گونه تفاهم نامه ها روشن کنید.خورشیدزاده همچنین 
با گالیه از این که در جلسات هیئت اختالف اداره کل 
امور مالیاتی نماینده اتاق تعاون دعوت نمی شود، خاطرنشان 
کرد: در جلسه دوم هیئت، نماینده اتاق بازرگانی قصد داشت 
برای تعاون تصمیم گیری کند! انتظار داریم فردی که می 
خواهد از ما دفاع کند حداقل اطالعات را از تعاونی ها داشته 

و از بدنه خود اتاق تعاون باشد.

آیاشدهیکباربهکارشناس
برایاشتباهیکهکرده،تذکربدهید؟

زارع فرد عضو هیات رئیسه اتاق تعاون و مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی مسکن فرهنگیان نیز از مشکالتی که با آن ها مواجه 
شده و حتی اکنون نیز درگیر آن هاست سخن گفت و بین 
کرد: زمانی که تعاونی مبلغی را جمع کرده و به حساب 
اتحادیه واریز می کند، برای آن دو بار مالیات اخذ می شود، 

یک ۹ درصد از اتحادیه و یک ۹ درصد از تعاونی گرفته 
می شود، زیرا تمام اظهارات ما صادقانه است! وی ادامه 
داد: ما این مورد را ثبت نکرده بودیم و از کارشناس اداره 
امور مالیاتی پرسیدیم آیا نیاز به ثبت آن می باشد یا خیر؟ 
زیرا شک داشتیم در قانون ماده 16۹ به دلیل اخذ دو بار ۹ 
درصد دچار مشکل شویم، کارشناس اعالم کرد باید ثبت 
شود. ما نیز بنا به نظر وی ثبت کردیم و مالیات محاسبه 
شده 180 میلیون تومان شد!!به قول معروف کفش آهنی 
به پا کردیم تا توانستیم مشکل را حل کنیم! اما آیا شده یک 
بار به کارشناس تذکر بدهید که مالیات اضافه گرفته یا طبق 

قانون می توانسته کمک کند و نکرده است؟

اینجایکباموصدهواست!
وی همچنین با بیان این که سال 88 برای 320 واحد، 
پروانه و پایان کار سال ۹2 را اخذ کردیم، اضافه کرد: آن 
زمان بر اساس تعهد، تمام موارد مشخص شده را نیز انجام 
دادیم. سال ۹2 تمام استعالمات هم گرفته شد. هنگام 
پیگیری کارهای تفکیک از سمت اداره ثبت و زمان امضای 
آخر، اعالم کردند “پارکینگ های مسقف در جمع جبری 
نیامده است”  . از شهرداری برای حل این موضوع نامه 
گرفتیم اما اداره ثبت نامه را قبول نکرد و گفت باید این 
مورد انتهای پایان کار ذکر شود. از سوی دیگر شهرداری 
نیز اعالم کرد نمی توان پایان کار صادر شده را تغییر داد. 
تصمیم گرفتیم بعد از ۵ سال استعالمات را به روزرسانی 
کنیم تا مشکل حل شود. سال ۹7 این کار انجام شد حتی 
آسانسور با آخرین ورژن )نسخه( نیاز بود که این کار را هم 
انجام دادیم. نهایتا نوبت به استعالم از اداره کل تامین 
اجتماعی رسید . این اداره کل سال 88 برای 42 هزار  متر، 
مفاصا حساب را 18 میلیون تومان اعالم کرد. اما اکنون 
28۵ میلیون تومان شده است! این افزایش بعد از ۵ سال 
خنده دار است! علت را پرسیدیم گفتند آن زمان پروژه شما 
مسکن مهر بوده و به ما اعالم نکردید ، این در حالیست 
که به وضوح در استعالم شهرداری مشخص است پروژه 
مسکن مهری می باشد. آن زمان قانون محاسبه بر اساس 
مسکن مهر ابالغ نشده بود و تامین اجتماعی بر اساس 
قیمت منطقه ای حساب کرده بود، حاال با تغییر قانون 
حاضر به کوتاه آمدن و تسهیل کردن کار نیستند. شهرداری 
هم می گوید شرایط مسکن مهری که آن زمان دولت 
ابالغ کرده ابطال شده و پایان کار آن زمان را قبول نداریم! 

خرسان جنوبی یک بام و صد هواست!

اینتسهیلگریاستیادرآمدزایی؟
زارع فرد با بیان این که تعاونی ، پروژه را در زمان مشخص 
شده تمام کرده و حتی میلی متری تخلف نداشته است، 
ادامه داد: این گونه عمل کردن در مقابل ما انصاف نیست، 
اعضای تعاونی همه فرهنگی هستند و متانت به خرج می 
دهند که چیزی نمی گویند. اکنون با چه رویی در خانه اعضا 
را بزنم و بگویم سند آماده است ولی گیر یک امضا باقی 
مانده! وی از فعالیت های سازمان همیاری های شهرداری 
نیز انتقاد کرد و گفت: این سازمان با تامین اجتماعی تفاهم 
نامه ای بسته تا هر کسی که از در وارد شد، ابتدا استعالم از 
تامین اجتماعی بگیرد. این تسهیل گری است یا درآمدزایی؟

برخیدستگاههانیتکمکندارند
اسعدزاده رئیس اتاق تعاون ، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان 
استان و مسئول مرزنشینان کشور، نیز با اشاره به این که 
تمام دستگاه های همانند هم درست و یکنواخت عمل 
نمی کنند، اضافه کرد: برای مثال یک دکتر زیر میزی نمی 
گیرد و اگر احساس کند بیماری نیاز به کمک دارد، رایگان 
ویزیت می کند، اما در همین شهر دکتری هم هست که 
تا 8 میلیون تومان زیرمیزی نگیرد، ویزیت را انجام نمی 
دهد! به گفته وی قانون برای رفاه عموم تنظیم شده است 
و برخی استان ها از این موضوع استفاده کرده و امور مردم 
را آسان می کنند. اما در خراسان جنوبی هزار درصد قانون 
گرایی است! وی خاطرنشان کرد: هنگام وصول مالیات از 
مرزنشینان وحدتی همکار سابق اداره کل امور مالیاتی ، نامه 
ای به وزارت خانه نوشت و میزان محرومیت و بضاعت 
کم مرزنشینان این جا را شرح داد و اعالم کرد مراعات ، 
بخشودن مالیات یا تقسیط آن در این استان الزامی است. 
این نمونه ای از همکاری اداره امور مالیاتی است که اگر 
همیشه این گونه باشند بسیاری از مشکالت حل می شود.
اسعدزاده همچنین با تاکید بر این که بخشی از مشکالت 
قانونی بوده و فقط در مجلس توسط نمایندگان حل می 
شود، ادامه داد: بخشی نیز درون سازمانی است اما برخی 
دستگاه ها اراده کمک ندارند و می خواهند مسئولیت را از 

دوش خود بردارند.

آموزشدرتعاونیهامغفولماندهاست
وی با اشاره به این که متاسفانه مسئوالن و حتی خود ما 

مدیران ، بخش تعاون را باور نداریم، خاطرنشان کرد: این 
درحالیست که تعاون در دین تاکید شده و در قرآن نیز آمده 
است و حتی کشورهای پیشرفته آن را قبول دارند، اما در 
ایران با وجود این که نمونه عالی از تعاون را در دوران دفاع 
مقدس مشاهده کردیم، اکنون بهره ای از آن نمی بریم و 
تعاون به تعارض تبدیل شده است.رئیس اتاق تعاون استان 
با بیان این که باید اتحادیه های شهرستانی را به عنوان 
پایه ها تعاون تقویت کنیم، یادآور شد: آموزش در تعاونی 
ها مغفول مانده است و آن را نه تئوری و تشریفاتی بلکه بر 

حسب نیاز باید دنبال کرد.
 

مشکالتطرحمبادالتمرزی،
مرزنشینراناچاربهباجدهیمیکند

اسعدزاده در بخش دیگری از سخنانش به عنوان مدیرعامل 
اتحادیه مرزنشینان به مشکالت این بخش اشاره کرد و 
گفت: مرزنشینان در تمام دوران ها مردمانی غیور، شجاع، 
متدین و قانع بودند و با توجه به نقش گسترده آن ها در 
تامین امنیت شایسته توجه حداکثری می باشند. اما تاکنون 
تنها دو امتیاز مبادالت مرزی و سوخت به آن ها داده شده 
است. به گفته وی طرح مبادالت مرزی در قبل انقالب 
بدین شکل بود که مرزنشین از طریق مرزبانی ها اجازه 
خرید و فروش خواروبار در مرز را داشت . پس از انقالب 
طرح آیین نامه مبادالت مرزی صادر شد که هم قانون 
ساماندهی و هم آیین نامه آن مشکل داشت و حتی با 
وجود چندین بار اصالح باز هم بر طرف نشده است.وی 
با اشاره به این که طبق این طرح، مرزنشین موظف به 
این  صادرات در مقابل واردات شده است، عنوان کرد: 
درحالیست که مرزنشین هیچ سرمایه ای ندارد و مجبور 
است به سرمایه دار بزرگتری متوسل شود تا به جای او 
کاال را صادر کرده و پروانه را به مرزنشین بدهد و البته در 
ازای این کار، از مرزنشین باج هم بگیرد!اسعدزاده با بیان 
این که اگر مرزنشین به تنهایی واردات را انجام دهد معاف 
از مالیات بوده اما اگر تجمیعی کار کنند، مشمول مالیات 
می شوند، خاطرنشان کرد: از آنجاییکه مرزنشین به تنهایی 
سرمایه در گردشی ندارد باز هم ناچار به بخش خصوصی 
متوسل می شود. وی از مشکالت تسهیالت بانکی نیز 
گالیه کرد و گفت: ضوابط خاص بانک ها موجب شده 
هر کاری که برای تسهیالت بانکی انجام دادیم بیهوده و 

بدون نتیجه باشد.

مرزنشینانبیبهرهازبازارچههایمرزی
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینن همچنین با انتقاد از این که 
اقالم در نظر گرفته شده برای مرزنشینان سراسری است و 
در تهران برای  تمام ایران تصمیم می گیرند، اضافه کرد: 
تور ماهیگیری و موتور قایق و مواردی از این قبیل به درد 
استان خراسان جنوبی نمی خورد. برای حل این مشکل 
پیگیریهای بسیاری انجام گرفت، نهایتا قرار شد لیست 
اقالم پیشنهادی برای استان از  طرف اتحادیه مرزنشینان 
ارائه و سپس  تهران  به  با تصویب شورای ساماندهی 
ابالغ شود. اسعدزاده از طوالنی بودن روند صدور کارت 
الکترونیک مرزنشینان نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه ارز 
دولتی برای واردات مرزنشینان تخصیص داده نمی شود. 
این در حالیست که اعطای ارز دولتی به برخی دستگاه ها، 
قدرت رقابت را از مرزنشینان گرفته است.وی دیگر مشکل 
مرزنشینان خراسان جنوبی را بهره مندنبودن از بازارچه 
های مرزی، دانست و گفت:  هدف بازارچه ها کمک به 
مرزنشینان است اما بیشتر از این افراد برای کارهای خدماتی 
استفاده می شود. حتی باسکول بازارچه را نیز مزایده می 
گذارندکه طبیعی است که فرد با سرمایه بیشتر برنده می 

شود و مرزنشین از این امتیاز بی بهره می ماند.

درصدیازعوایدفروشسوخت،صرف
ایجادمراکزاقتصادیویژهمرزنشینانشود

اسعدزاده اما تخصیص سهمیه سوخت را اقدامی مثمر و 
مفید دانست و افزود: باید از استاندار برای افزایش سهمیه 
سوخت و بیشتر شدن عواید مرزنشینان تشکر کرد. وی از 
مسئوالن تقاضا کرد: شعاع مرزی که در خراسان جنوبی 2۵ 
کیلومتر بوده  رابه دلیل خشکسالی و غیرقابل سکونت بودن 
بسیاری از نقاط مرزی، بیشتر کنند. هر چند ۵0 کیلومتری 
که استاندار پیگیر آن است نیز برای برخی روستاها کارساز 
نمی باشد. وی همچنین خواستار تخصیص درصدی از 
عواید سوخت بر اساس نیاز هر منطقه برای ایجاد مراکز 
اقتصادی و اشتغال زایی در جهت رفاه مرزنشینان شد و 
خاطرنشان کرد: عواید سوختی به دست مرزنشین می رسد 
همان روز صرف مخارج منزل شده و تمام می شود. نیاز 

است درآمد ثابتی برای مرزنشنیان ایجاد شود.
)ادامه این نشست را در شماره آتی روزنامه 

خواهید خواند...(
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در نشست با تعاونی های استان مطرح شد:



موفقیت و انرژی

بهانه بی بهانه

مشکالت، درس هایی برای رشد ما

اگر نگاه خود را درباره مشکالت تغییر بدهیم 
برای  درس هایی  را  مشکالت  و  مسائل  و 
پیدا  اجازه  هم  مشکالت  بدانیم،  خود  رشد 
نمی  کنند که مثل کوه سر راه ما بایستند و 
ما را آزار دهند. در واقع در این صورت هر 
می  کنیم.  مسئله  یک  به  تبدیل  را  مشکلی 
پاسخ  و  جواب  دنیا  این  در  که  مسئله ای 
شایسته ای برایش وجود دارد و ما مانند یک 
از  برای  موثر  باالخره روش و سالح  مبارز، 
این  با  می  کنیم.  پیدا  را  آن  برداشتن  میان 
نگاه، می  بینید که حتی مشکالت هم برای 
قوی کردن ما و در راه خدمت به ما فعالیت 
می  کنند. بنابراین می  توانیم به این هدیه های 

به ظاهر ناخوشایند هم لبخند بزنیم.

برای موفقیت، بهانه بی بهانه

تفکر خود را تغییر دهید. طرز فکر شما درباره 
خودتان، توانایی هایتان و استعدادتان، تعیین کننده 
آنچه امروز هستید و آنچه در آینده خواهید بود می 
باشد. خوشبختانه، خودپنداری شما اکتسابی است. 
یعنی با کنترل کامل واژه ها، تصاویر و ایده هایی 
که وارد ذهن تان می شوند، کنترل کامل آینده 

خود را در دست بگیرید.
زندگی تان را تغییر دهید. شما به عنوان یک 
استعداد محض، با توانایی های نامحدود در زمینه 
های بسیاری به این دنیا پا می گذارید. گاهی با 
یاد آوری نتایج مخرب دوران کودکی، می توانید 
سهوا ترس از شکست، ضرر و طرد شدن را در 
خود ایجاد کنید. بهتر است با خالص شدن از این 
هیجانات منفی،  انرژی ذخیره شده خود را آزاد 

کنید و زندگی تان را تغییر می دهید.
آرزوهای بزرگ داشته باشید. نقطه شروع زندگی 
ایجاد  است،  پذیر  امکان  برای شما  واقعی که 
تصویر هیجان انگیزی از زندگی آینده است.فرض 
کنید در زندگی شخصی، مادی و خانوادگی، می 
توانستید همانی باشید که می خواستید. بنابراین 

اهداف تان را به طور واضح روی کاغذ بیاورید.
 تصمیم بگیرید که خودکفا شوید. همین امروز 
تصمیم بگیرید که کنترل کامل زندگی مالی خود 
را در دست بگیرید. شروع به انجام کارهایی بکنید که 
دیگران برای این که به لحاظ مالی مستقل شوند همان 
کارها را انجام دادند و درست از همان جایی شروع 

کردند که شما امروز ایستاده اید.

خواص و اثرات 
دارويي والک

والک در موارد تصلب شرایین، اسهال، آنفلوآنزا، 
برونشیت، بیماري اسهال خوني از نوع آمیبي و 
سیاه سرفه به کار مي رود. خوردن آن تنفس را 

آسان و تنگي نفس را درمان می کند. مداومت در 
خوردن والک سبب ریزش موی سفید و در آمدن 
موی سیاه به جای آن مي شود. این خاصیت به 
علت داشتن فلز منگنز است که در آن زیاد بوده 
و عامل سیاهی موی بدن انسان می باشد، والک 

سبب کاهش فشار خون مي شود.  

برای مبازره با چاقی اين 
گیاهان را مصرف کنید!

زیتون برگ  و عصاره  پیاز، چای سبز   مصرف 
 می تواند به مبارزه با چاقی و بیماری های مرتبط 
با اضافه وزن مانند بیماری قلبی، دیابت، کبد چرب 

کمک کند. محققان یک سری از غذاها را بر روی 
موش هایی که تحت رژیم غذایی ناسالم قندی و 
چرب قرار داشتند آزمایش کردند. مصرف بعضی 
مواد می تواند به هنگامی که فرد از رژیم غذایی 
پرچرب و دارای کربوهیدارت باال استفاده می کند 

نیز موثر واقع شود.

خواص درمانی
 گل شقايق

مسکن  آرام بخش،  و  خواب آور  شقایق  گل 
دهنده  تسکین  آور،  خلط   و  مقاوم  سرفه های 
دردهای سیاتیک و ضد یرقان، نرم کننده سینه و 

ضد نفس تنگی، نرم کننده و ضد التهاب، کاهنده 
ورم ها و ضد برونشیت.

زکام،  سینه،  بیماری های  برای   ضمن  در 
گل  معمواًل  است.  مفید  نیز  آسم  و  گلودرد 
جوشانده  یا  کرده  دم  صورت  به  را  شقایق 

استفاده می کنند.

خواص دارويی
 گیاه عروسک پشت پرده 

عروسک پشت پرده طبعی سرد و خشک دارد.برگ 
و میوه این گیاه خاصیت دارویی دارد. عروسک 
پشت پرده غنی ترین منبع آنتی اکسیدان ها بوده و 

سرشار از ویتامین ها است.منابع موجود در این گیاه، 
بدن انسان را در مقابل خنثی سازی رادیکال های 
آزاد که موجب بروز بیماری هایی مانند سرطان، 
آلرژی  و  آسم  پروستات،  قلبی، سرطان  سکته 
می شوند، حفاظت می کند. نام دیگر گیاه عروسک 

پشت پرده، کاکنج می باشد.

مواد شوينده و انواع
 پاک کننده ها در شیر

حدود شیر  در  شوینده  مواد  تشخیص   برای 
۵ میلی لیتر آب را به همان میزان شیر اضافه 
کنید و برای مدت ۵ دقیقه آن را هم بزنید. اگر 

روی شیر کف ایجاد شود، این بدان معناست که 
شیر حاوی مواد شوینده است.برای جلوگیری از 
ابتال به انواع بیماری ها از جمله تب مالت یا 
سایر مشکالت گوارشی افراد حتما از شیرهای 
سالم و استاندارد استفاده کنند یا حداقل شیر را 

بجوشانند

اسموتی اسفناج و کیوی، نوشیدنی چربی سوز و خوشمزه ای است که اگر در وعده صبحانه میل کنید تاثیر 
به سزایی در تناسب اندام و الغری خواهد داشت.

طرز تهیه:ابتدا کیوی و اسفناج را به همراه آبلیمو و شکر داخل مخلوط کن بریزید و آن ها را با هم ترکیب 
کنید. در دستگاه را ببندید و مواد را تا حدی که نرم و یک دست شوند با هم مخلوط کنید. سپس در 
مخلوط کن را باز کنید و قطعات یخ را به آن بیفزایید و مجددا مخلوط کن را روشن کنید؛ تا جایی که 
یخ ها خرد شوند.  اسموتی کیوی و اسفناج را داخل سه لیوان بریزید و برای تزیین آن ها از توت فرنگی یا 
هر میوه دلخواه دیگری استفاده کنید. بهتر است برای اسموتی یا نوشیدنی هایی که با اسفناج آماده می 
شوند، از برگ های ظریف و جوان و تازه اسفناج استفاده کنید. کیوی هم خیلی رسیده نباشد بهتر است.

میوه و سبزی را بعد از شست و شو با حوله یا دستمال پاکیزه بهداشتی خشک نمایید. استفاده از محلول های ضد عفونی 
کننده همچون نمک ) یک قاشق مربا خوری نمک در یک لیتر آب به مدت 10 دقیقه( و سرکه )یک لیوان سرکه در 
یک لیتر آب به همراه یک قاشق جوش شیرین( هنگام شست و شو می تواند در کاهش باقیمانده آفت کش های میوه و 
سبزی ها موثر باشد. اغلب حشره کش ها و قارچ کش های مصرفی نفوذ کمی به داخل بافت محصوالت داشته و اغلب 

در تماس با سطح بیرونی آنها هستند و پوست گیری می تواند بیش از ۵0 درصد باقیمانده آفت کش ها را حذف کند.
 هر چه پوست محصول ضخیم تر باشد احتمال نفوذ آفت کش کمتر است. در میوه ها اغلب غلظت باقیمانده آفت کش ها 

در ساقه میوه و پوست بیشتر و در سبزیجات برگی این غلظت در برگ های بیرونی بیشتر از برگ های داخلی است.
                مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 راهکارهای ساده کاهش سموم باقی مانده در میوه و سبزینوشیدنی چربی سوز

افراد خوش بین ، موفق و کارآمد ، عالوه بر جستجوی چیزهای 
خوب و ارزشمند، جهت یابی یا روش کلی “فکر کردن”  دارند . 
1. درباره آینده فکر می کنند: افراد خوش بین،  ضمن اینکه 
در زمان حال زندگی می کنند و از “االن” خود لذت می برند، 
آینده نگر نیز هستند. آنها اکثر اوقات به آینده فکر می کنند و 
درباره آن حرف می زنند، آنها بیشتر به چیزی که می خواهند 
برسند فکر می کنند و درباره آن حرف می زنند، نه درباره آنچه 
در گذشته اتفاق افتاده است 2. در مورد اهداف شان فکر می 
کنند: آنها هدفمند هستند، اکثر اوقات به اهداف شان فکر 
می کنند و درباره آنها حرف می زنند. آنها بعد از این که 

آینده ایده ال خود را در عالم خیال مجسم کردند، اهداف 
و طرح هایشان را به طور واضح و مشخص بر روی کاغذ 

می آورند و هر روز بر روی آنها کار می کنند.
3.به برتری فکر کنید :  افراد خوش بین ، برتری جو هستند . 
آنها تعهد می کنند تا در هر کاری که انجام می دهند بهترین 
باشند و به 10 درصد افراد برتر در زمینه تخصصی خود ، هر 
چه که باشد ، بپیوندند . آنها زمینه های نتیجه بخش کلیدی 
خود را شناسایی می کنند و برای خود معیارهای عملکرد 
برتر را در هر کدام از زمینه ها تعیین می کنند و هر روز بر 
روی رشد و پیشرفت خود کار می کنند و هرگز رشد ترقی را 

متوقف نمی سازند .
4.به راه حل فکر می کنند : آنها به دنبال راه حل هستند . 
بیشتر به راه حل فکر می کنند تا به مشکل پیش آمده . آنها 
در مورد آنچه باید انجام گیرد فکر می کنند نه در مورد کسی 
که باید سرزنش شود. آنها از روش های تفکر خالق برای 
شعله ور کردن خالقیت خود استفاده می کنند . آنها به اهداف 
شان به عنوان مشکالتی نگاه می کنند که باید حل شوند و 
بر این باورند که هر نوع مشکلی ، راه حل منطقی دارد که 

باید پیدا شود .

افکار معجزه آسای افراد خوش بین و کارآمد

آیه روز

پس ]شکوهمند و[ پاك است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی اوست که 
بازگردانیده می  شوید. )سوره یس/ آیه ۸3(

سخن روز

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند، می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا 
کنارتان هستند در شما ایجاد کنند !
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه يکی از سرگرمی های رايج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آيد. سودوکو مخفف يک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام بايد تنها باشند« است.
تاريخچه: اين بازی برای اولین بار در يک مجله پازل آمريکايی در سال 
۱۹۷۹ اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ اين سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست يافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمريکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

 ايزوگـام  شفیعـی
 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 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید
 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4۲۵۸ ۶۶۲  0۹۳۶  - مظفـری

تعمیر يخچال فريزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

برگ سبز خودروی پژو پارس به شماره پالک 
349 ب 76 ایران 52 به نام هادی غضنفری 

با شماره ملی 6529978747 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند به شماره 
2001912 به نام ذبیح اله مهدوی صدر
به شماره ملی 0652935281 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک همکار آقا در 
فروشگاه لوازم خودرو و 
شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

ايزوگام 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

00:15 میراث مرثیه
01:10 فیلم تلویزیونی با من حرف بزن

02:45 دلشدگان حسین
03:17 آب و رنگ

03:45 مستند دریاها و اقیانوس ها
04:46 اذان صبح به افق بیرجند

05:15  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:30  مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:35 مجموعه رخصت - بازپخش

09:00 یادگارها
09:20 پیرغالمان

09:50 سفره قندی - زنده
11:00 خبر استان

11:15 پسر شجاع
11:40 سخنرانی

12:05 شاهدان
12:32 اذان ظهر به افق بیرجند

12:55 روباه کلک و خروس زیرک
13:15 با حسین تا بی نهایت - بازپخش
14:30 فیلم تلویزیونی با من حرف بزن

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب  - بازپخش

16:45 سفر قندی - بازپخش
17:45 قاب دوم - بازپخش

18:25 سخنرانی
19:13  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:30 رویدادهای ورزشی

21:00 با حسین تا بی نهایت - زنده
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه رخصت

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

تخريب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

ايزوگام 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

جابجايی اثاثیه با ايسوزو 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

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳
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خبرویژه

اخبار کوتاه

نذوراتمردمیباطرحاحسانحسینیساماندهیمیشود

ایرنا - با اجرای طرح احسان حسینی همزمان با ماه محرم در استان نذورات مردمی ساماندهی می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: ۲۱ اداره 
کمیته امداد، ۵۲ مرکز نیکوکاری در این طرح آماده دریافت نذورات و احسان مردم عزادار و توزیع بین مددجویان و نیازمندان هستند. رفیعی گفت:همچنین پایگاه های حامی یابی در 
طرح احسان حسینی برپاست و مردم می توانند با ثبت نام در طرح های اکرام و ایتام، محسنین، شفا و کوثر حمایت از ایتام، فرزندان نیازمند، بیماران و نوعروسان نیازمند را برعهده بگیرند.

*کشاورزان طبس ، برداشت خرما از هزار و ۱98 
هکتار از سطح کاشت این محصول را آغاز کردند.

*عملیات اجرایی ساخت ۱۳۴ واحد مسکن 
محرومان سهمیه بنیاد مسکن در بشرویه آغاز شد.

انتظامی  فرماندهی  *معاون وظیفه عمومی 
تاکنون  که  غایبی  مشموالن  گفت:  استان 
برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام 
نکرده اند برابر ماده ۱0 قانون وظیفه عمومی با 

محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند. 
*شهردار بیرجند از احداث میدان مرکزی میوه 
و تره بار در این شهر با توجه به مکاتبه مرجع 
قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، خبر داد.

*رئیس بسیج سازندگی از حضور گروه جهادی 
از دانشگاه خواجه نصیر تهران و علوم قضایی در 

روستاهای مرزی سربیشه و خوسف خبر داد.
*مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
بیرجند از افتتاح فاز یک بزرگترین پارک شهری 

بیرجند همزمان با نوروز 99 خبر داد.
* 77 درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی در 
بخش منابع طبیعی استان، برای اجرای طرح 

های آبخیزداری هزینه می شود.
* مدیرکل انتقال خون استان از افراد دارای 
گروه خونی A منفی خواست تا برای اهدای 

خون به مراکز خونگیری مراجعه کنند.
* معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
برای  آمادگی  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
و  داد  خبر  پاییزه  زراعی  کاشت محصوالت 

گفت: کشت پاییزه کلزا در استان آغاز شد.

تجلیل از 30 فعال امر به معروف و نهی از منکر

در نشست خبری رئیس جمعیت هالل احمر کشور مطرح شد:

بیشترین پرندگانزینتی، قاچاق
تخلفزیستمحیطیدراستان

صدا و سیما-قاچاق پرندگان زینتی بیشترین 
تخلف زیست محیطی در استان از آغاز امسال 
گزارش شده است. رئیس اداره یگان حفاظت 
محیط زیست استان گفت: از ابتدای سال تاکنون 
۵6۴ مورد قاچاق و شکار غیر مجاز از انواع گونه 
های جانوری در استان ثبت شده که بیشتر آن با 
۴۳۵ مورد مربوط به قاچاق پرندگان زینتی بوده 
است.مستقیم افزود: مینا، عروس هلندی ، طوطی 
سبز و کوتوله هندی از جمله پرندگان زینتی 
است که از استانهای مجاور همچون سیستان 
و بلوچستان به خراسان جنوبی قاچاق می شود. 
انواع  در این مدت همچنین ۳9 مورد شکار 
پستانداران شامل جبیر، کل وحشی، قوچ وحشی، 
میش وحشی، بزغاله، توله گرگ و خرگوش و 
انواع پرندگان وحشی شامل  89 مورد شکار 
هوبره، کوکر، مرغابی سرسبز، کبک وحشی 
و تیهو  در استان گزارش و ثبت شده است.

امربهمعروفونهیازمنکر
وظیفههمگانیاست

ایرنا - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان گفت: هیچ کسی در مقابل قانون امر 
و  نیست  معاف  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
همگان نسبت به این فریضه الهی مسئولیت 
و وظیفه دارند. فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( 
افزود: هر سال برنامه هایی برای اجرا به مردم 
و مسئوالن ابالغ می شود که از ابتدای امسال 
تاکنون هماهنگی خوبی با ادارات، دانشگاه ها، 
اصناف و بازاریان برای ترویج این مهم داشتیم.

وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که با تاالرها 
برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر شکل گرفته است گفت: این تفاهم نامه ها 
رو به پیشرفت بوده که امیدواریم اثر آن را در 
جامعه شاهد باشیم. سردار قاسمی به فضاسازی 
محیطی با کلماتی در ارتباط امر به معروف و 
نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مبلغانی هم به 

مساجد شهرها و روستاها اعزام شدند.

ورودموادمخدرازمرزهایاستان
کمتراز۲درصداست

ایرنا - استاندار گفت: ورود موادمخدر از مرزهای 
این استان کمتر از ۲ درصد است و کشفیاتی که 
صورت می گیرد، مربوط به سایر استان هاست. 
شورای  نشست  در  سه شنبه  روز  معتمدیان 
افزود:   استان  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی 
به دلیل قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر 
۲ کریدور اصلی ترانزیتی کشور شاهد کشفیاتی 
در حوزه موادمخدر هستیم.استاندار بیان کرد: 
نیازمند تجهیز ایست و بازرسی های استان به 
تجهیزات روز هستیم چراکه اگر موادمخدر از 
استان عبور کند کشف و مقابله با آن سخت تر 
خواهد شد. سردار شجاع هم افزود: کشفیات 
موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲9 

درصد افزایش داشته است.

۲8طرحدرچهارچوب
ستاداقتصادمقاومتی

صدا وسیما-دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
مقاومتی از پیگیری بیشتر ۲8 طرح استان برای 
اتمام در قالب این ستاد خبر داد. پورعیسی در 
اولین جلسه این ستاد  گفت: این طرح ها بیشتر 
در حوزه ۲8 طرح خراسان جنوبی در چهارچوب 
ستاد اقتصاد مقاومتی صنعت، کشاورزی، آب، 
راه و ارتباطات و فناوری اطالعات و میراث 
فرهنگی و صنایع دستی است. استاندار هم 
گفت: باید طرح هایی که در قالب ستاد اقتصاد 
مقاومتی قرار می گیرند کالن باشند و به عنوان 
و  بررسی  مورد  ستاد  این  اصلی  های  طرح 
پیگیری قرار گیرند.وی با بیان اینکه تکمیل ۳7 
طرح آبرسانی به روستاها با اعتبار ۴00 میلیارد 
تومان یکی از همین طرح ها است افزود: با 
از این طرح مشکل آب  ۵00  بهره برداری 
روستا تا پایان دولت برطرف می شود و مردم به 
طور مستقیم از مزایای آن بهره مند می شوند. 
معتمدیان همچنین از سفر وزیر ورزش و جوانان 
به عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی 

کشور روز شنبه به استان خبر داد.

کمک380میلیاردیمردم
بهسیلزدگانکشور

صدا وسیما-مردم ایران امسال تاکنون ۳80 
میلیارد تومان برای مناطق سیل زده به جمعیت 
هالل احمر کشور  کمک کردند. رئیس جمعیت 
هالل احمر  کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان گفت: از این میزان کمک ها  ۲۲0 
میلیارد تومان نقدی و ۱60 میلیارد تومان غیر 
نقدی بوده است. پیوندی افزود: سیل اخیر در 
۲۴ استان کشور ، موجودی انبارهای امدادی را 
 تخلیه کرد که با تزریق اعتبارات برنامه و بودجه ، 
وضع انبارها به شرایط قبل برمی گردد. آیت ا... 
عبادی نماینده ولی فقیه در استان نیز با اشاره 
به خدمات هالل احمر به مردم و جامعه گفت: 
امدادگران جمعیت هالل احمر در مواقع حساس 
و حوادث مختلف به یاری مردم می شتابند و 

زمان وقوع حادثه در کنار مردم  هستند.

می
مقا

س : 
عک

می
مقا

س : 
عک

هیئت های عزاداری استفاده از طبل  و بلندگو را مدیریت کنند
گروه خبر- جانشین فرمانده انتظامی استان 
گفت: تعدد طبل و سنج در شهر و استفاده 
از بلندگوهای متعدد توسط برخی هیئت های 
عزاداری باید مدیریت شود. سرهنگ دادگر 
مسئوالن  بزرگ  همایش  در  سه شنبه  روز 
هیئت های مذهبی و مداحان استان با عنوان 
پرچمداران عاشورا که در دفتر نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه بیرجند برگزار شد گفت: طبل ها در 
عزاداری چالش بزرگی است که باید مدیریت 
شود.وی گفت: متاسفانه قمه زنی در شهر دیده 
می شود و شاید برخی افراد از روی ندانم کاری 
دست به این کار بزنند غافل از اینکه بازخورد 
آن چیزی دیگر می شود و باید قمه زنی را به 

حداقل برسانیم تا خوراکی برای دشمن فراهم 
نشود. وی اظهار کرد: در مراسم روز تاسوعا و 
عاشورا گاهی برخی بانوان از هر نوع پوشش 
برای تماشای هیئت ها استفاده می کنند که باید 
مدیریت شود و مردم هم باید در این زمینه با 
رعایت حریم عفاف و حجاب به پلیس کمک 

کنند.
سرهنگ دادگر ایمنی و امنیت ایستگاه های 
صلواتی را از امور دیگری ذکر کرد که باید 
مورد توجه قرار گیرد وی افزود: برخی هیئت ها 
برای تردد وسایل از خودرو استفاده می کنند 
و آن را با چادر می پوشانند در حالی که باید 
از  امکان  تا حد  و  شماره خودرو دیده شود 

هیئت ها  عزاداری  برنامه  در  نقلیه  وسایل 
استفاده نشود.

بیان  با  استان هم   در   فقیه  ولی  نماینده 
اینکه مردم تشخیص می دهند ظلم و ستم و 
ناعدالتی ربطی به اسالم و به امام حسین)ع( 
راه  تحریف  قصد  که  کسانی  گفت:  ندارد، 
حسین )ع( را دارند بدانند که به هدف شومشان 

نخواهند رسید.
رئیس شورای  هیات های مذهبی  نیز بیان 
کرد: مردم از طبل های بزرگ خسته شده اند 
ضمن اینکه مشخص شده صدای بلند آسیب 
زاست لذا امسال طبل بزرگ نباید وجود داشته 
روز  در  ندارد  حق  هیاتی  هیچ  باشد.گفت: 

عاشورا  تا قبل رسیدن به قتلگاه )محل تجمع 
هیئت های عزاداری بیرجند( برای خود از قبل 
جا بگیرند. عباسی مقدم گفت: حرکت هیئت ها 
در بیرجند بیشتر از شب هشتم محرم است و 

بیشتر هیئت ها برنامه سخنرانی دارند اما برای 
مسیرهای روز عاشورا یک مسیر جدید برای 
ورود هیات های شمال شهر در کنار مصال 

افزوده شده است.

مهدی آبادی - رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور با بیان اینکه ۵0 هزار امدادگر در کشور 
وجود دارد، گفت: در خراسان جنوبی محدودیت 
جذب امدادگر بر اساس استانداردهای پایگاه  ها 
وجود ندارد اما مشکل اصلی کمبود پایگاه های 
امداد و نجات است. رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور شامگاه دوشنبه در نشست خبری عنوان 
کرد: خراسان جنوبی استانی پهناور اما با تراکم 
جمعیت بسیار کمی است و خشکسالی های 
سال های اخیر باعث رنج مردم شده است.  
پیوندی با بیان اینکه زلزله وسیل در سال 
های گذشته، خسارت های زیادی به منطقه 
وارد کرده، افزود: آبیاری ۵00 روستای خراسان 
جنوبی سیار انجام می شود که کمبود آب زمینه 
ساز بسیاری از بیمارهای واگیر دار شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر 
سال گذشته ۳0 میلیارد تومان برای فعالیت 
های کاروان های سالمت، توزیع بسته های 
غذایی و تانکرهای آبرسانی در کشور هزینه 
شده است.رئیس جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه خراسان جنوبی ۲۳ پایگاه ثابت و 6 پایگاه 
سیار امداد و نجات  دارد، اضافه کرد: ۵98  
پایگاه امداد و نجات هالل احمر در کشور 
دایر است اما با هزار و ۲00 پایگاه استاندارد 
فاصله دارد که برای کاهش این فاصله  نیاز 
به مشارکت مردم، مسئوالن و خیرین است. 
پیوندی به ایجاد ۵ پایگاه هالل احمر تا هفته 
دولت سال آینده خبر داد و افزود: این پایگاه ها با 
نظر استاندار خراسان جنوبی و مدیرعامل هالل 
احمر  در نقاط حساس استان ایجاد خواهد شد. 

مجتمعهاللسالآینده
بهاتماممیرسد

وی اتمام پروژه های نیمه تمام را از اهداف این 
سازمان دانست و اضافه کرد: در  سال های 
گذشته در استان پروژه های نیمه تمامی کلید 
خورده که به دالیلی به طول انجامیده است.  
پیوندی به پروژه مجتمع هالل اشاره و افزود: 
اداری هالل پروژه رفاهی  مجتمع تجاری، 
برای شهروندان مرکز استان از سال 9۱ آغاز 
شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است که 
سال آینده این پروژه تکمیل و به اتمام می 
رسد و تا پایان سال نیز واحدهای خریداری 
شده توسط مردم به خودشان تحویل داده 
می شود. وی از خریداری 79 دستگاه کامیونت 
خبر داد و تصریح کرد: پنج دستگاه به خراسان 

جنوبی اختصاص می یابد تا اندکی از مشکالت 
امدادی، ترابری و مخابراتی استان حل شود.
بیان  با  کشور  احمر  جمعیت هالل  رئیس 
اینکه سال گذشته ۳ دستگاه خودروی نجات 
به استان تحویل شده اما  نیازها را رفع نکرده 
است، عنوان کرد:  ۲۲0 مجوز خرید آمبوالنس 
به این سازمان داده شده که سهمیه ای به 
استان خراسان جنوبی اختصاص می دهیم. 
پیوندی به ساخت آشیانه بالگرد هالل احمر و 

داروخانه مرکزی اشاره و ابراز امیدواری کرد تا با 
تامین منابع مالی و تزریق اعتبارات این پروژه ها 
تکمیل شود.رئیس جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه در زمینه تامین نیروی امدادی مشکل 
زیادی وجود ندارد اظهار کرد: وضع استخدامی 
و بیمه ی امدادگران مشکل ۲0 ساله است 
تهیه  امدادگران  اکنون طرح ساماندهی  اما 
شده که امیدواریم در مرحله نخست بتوانیم 
بیمه امدادگران هالل احمر را برقرار کنیم.

محدودیت جذب امدادگر در استان وجود ندارد
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کاری-  عصر روز دوشنبه در همایش طالیه 
داران و یاوران امربه معروف و تجلیل از ۳0 
فعال امر به معروف و نهی از منکر نهی از منکر 
استان قدردانی شد.کارشناس مسائل اجتماعی 
مهمان کشوری این همایش با اشاره به سخن 
امام باقر)ع ( که زیربنای هر چیز امر به معروف 
است گفت: آحاد مردم باید مطالبه گر امر به 
معروف از مسئوالن باشند.خسروی با بیان اینکه  
امام حسین)ع( برای امر به معروف و نهی از 
منکر قیام کردند ادامه داد: زیربنای تمام واجبات 

امر به معروف و نهی از منکر است و مطالبه 
است. امت اسالمی  از وظایف  فریضه  این 

اجرایسند۲030یعنیتربیت
سربازبرایانگلیس

وی تاکید کرد: تب سند۲0۳0 در زمانی متوقف 
شد ولی باز پررنگ شد اما  آیا می دانید اجرای 
سند ۲0۳0 چیست؟ یعنی تربیت سرباز برای 
از  تاسف  ابراز  با  انگلیس. حسین خسروی 
اینکه  تاکنون به نسخه اقتصاد مقاومتی رهبر 

معظم انقالب عمل نشده ادامه داد: اقتصاد 
مقاومتی یعنی اینکه دولتمردان کاری کنند 
کشور از اقتصاد متحرک و پویا برخوردار باشد. 
کارشناس مسائل اجتماعی  با بیان اینکه رئیس 
قوه قضاییه حرکت بسیار محکم و سنجیده ای 
آغاز کرده ، یادآور شد:  وی با حمایت همه 

جانبه مردم وظایف خود را انجام می دهد.

امربهمعروفبهصورتیباشدکه
طرفمقابلقانعشود

خسروی بیان کرد: مگر وظیفه ذاتی مجلس 
شورای اسالمی نظارت نیست پس چرا سوال 
نمی کنند که مصوبات امر به معروف و نهی از 
منکر تاکنون چه شده و به کجا رسیده است.
وی با بیان اینکه باید به شیوه ای مخاطب را امر 
به معروف و نهی از منکر کنید که طرف مقابل 
قانع شود بیان کرد: باید به سراغ معروف های 
می خواهند  دشمنان  امروز  و  برویم  بزرگ 

اذهان را درگیر موضوعات کلیشه ای کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه  رهبر معظم انقالب 
فرمودند در جلسه زنان روستایی  برخی حجاب 
افتضاحی داشتند، ادامه داد:  شایسته این بود 
رئیس جمهور در این مراسم حضور نمی یافت 
و تاکید کردند که مردم به سراغ معروف های 
بزرگ بروند.استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه 
از دالیل سقوط  امام علی)ع(   به فرمایش 
حکومت ها این است که انسان ها مسائل اصلی  
راضایع و به سراغ مسائل فرعی بروند، تاکید 
کرد: برخی از نمایندگان مجلس که جوش 
موتورسواری بانوان  رامی زنند چرا به سراغ این 

موضوعات نمی روند.

سازماندهی۵00آمربهمعروفو
ناهیازمنکردرایاممحرم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هم در  این 
همایش اظهار کرد: در ایام  محرم ۵00 نفر از 

برادران و خواهران برای امر به معروف و نهی 
از منکر ساماندهی شده اند. صادق احمدی  با 
بیان اینکه بیش از۳00 مورد تذکر لسانی انجام 
شده که فقط  ۱0 درصد این تذکرها منجر به 
واکنش شده است، افزود:  باید به این باور برسیم 
که تذکر لسانی را آغاز کنیم و این مقدمه ای 
است. منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  برای 

ازآمرانبهمعروف،طبققوانین
حمایتمیکنیم

معاون نظامی ستاد اجرایی امر به معروف و نهی 
از منکر استان هم گفت: از آمران به معروف، 
طبق قوانین حمایت می کنیم.محمدپور ادامه 
داد:: حفظ کرامت افراد در انجام این فریضه 
اهمیت بسیاری دارد و باید امران به معروف به 
این مهم توجه کنند.در پایان این مراسم ۳0 نفر 
فعال  امر به معروف و نهی از منکر در خراسان 

جنوبی، تجلیل شدند.

  آحاد مردم باید مطالبه گر امر به معروف از مسئوالن باشند

یرنا
س : ا

عک

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

شماره تماس مرکزی: 05631101



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام رضا علیه السالم فرمودند :
ِم الیُری ضاِحكا . . . فَإذا کاَن یَوُم العاِشِر کاَن ذلَِک الیَوُم کاَن أبي إذا َدَخَل َشهُر الُمَحرَّ

 یَوَم مُصیبَتِِه و ُحزنِِه و بُكائِه
چون ماه محّرم می  رسید، کسی پدرم را خندان نمی  دید... چون روز دهم فرا می  رسید 

آن روز، روز سوگواری و اندوه و گریه او بود.  )وسائل الشیعه: ج 10 ، ص 505(
	

12:32
19 :13
23 :50
4 :46
6 :09

خاندان محترم سبـزه کار
با نهایت درگذشت	شادروان حاجیـه عـذرا رمضـانی 

 را خدمت شما و وابستگان محترم تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن 
عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاریم.

دفاتر زیارتی فدک، بیرجندتنعیم و عماد

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی

شب چهارم و پنجم برنامه عزاداریهیئت حسینی:
سخنـران :  

 حجت االسالم حسینی

شب ششم لغایت شب دهم 
سخنـران :  

  دکتـر رضـایی 
7 شب اول ساعت 21 

و شب هشتم، نهم و دهم ساعت 20 

تـاالر سی کـاج در نظـر دارد
 تمامی وسایل تاالر اعم میز،صندلی،گاز ۳ شعله،گاز ۴ شعله، فر گرم کن 
برنج، فر کباب پز، سه نمونه پرده سه متری، اسپیلت،بخاری گازی صنعتی، 

سردخانه، فریزر صندوقی و ۶ درب، یخچال فریزر ویترینی، لوستر 
دیوار کوب،ظروف غذا و پذیرایی،فنجان و نعلبکی چینی،قندان،کاسه چینی 

وکریستال، کابینت، چرخ گوشت و .... را به فروش رساند. 
ساعت بازدید: ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۱      
 تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۶۰۰۵۶۲ - ۳۲۳۵۸۲۲۳

اطالعیـه
با	عرض	تسلیت	ایام	عزاداری	سید	الشهداء	)ع(	و	یاران	باوفایش

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
طبق	سنوات	گذشته	در	نظر	دارد	امشب	بعد	از	نماز	مغرب	و	عشاء	به	منظور	

 شادی ارواح مطهر شهدا و کلیه درگذشتگان سال 98-97 جلسه یادبودی	برگزار	نماید.
بدین	وسیله	از	کلیه	خانواده	های	فوق	تقاضامندیم	در	جلسه	روضه	خوانی	با	همراه	داشتن	

عکس	متوفی	شرکت	نمایند.	خواهشمندیم	به	اقوام	و	بستگان	اطالع	رسانی	نمایید.
خیابان	غفاری،	بیست	متری	جرجانی	،	مجتمع	فرهنگی	مذهبی	مسجد	حضرت	محمد	رسول	ا...	)ص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات 
خراسان جنوبی

شماره ثبت: 85    شناسه ملی: 1۴00308178۴   شناسه آگهی :587593
بدینوسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات خراسان جنوبی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی سالیانه این موسسه که روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
 khanehmatbooat.ir به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس 

و همزمان با دیگر استان ها برگزار می شود شرکت فرمایند.
دستور	جلسه:	گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 

و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره و بازرسان - انتخاب بازرسان برای مدت یک سال
- مواردی که طبق اساسنامه از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است

کاندیدا  بازرسان  انتخاب  برای  استان که  اصلی خانه مطبوعات  اعضای  اساس،  این  بر 
هستند تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه ۹۸ مهلت دارند با مراجعه به سایت 
khanehmatbooat. ir  و ورود با نام کاربری خود برای ثبت نام اقدام فرمایند. ثبت 

آرای اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ ۹۸/۶/۳۱  با استفاده از نام کاربری و رمز عبور 
قابل انجام است

اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از 
نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و ... را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده 

دنبال فرمایند.
هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حاج مهدی سبزه کار
با نهایت تأثر و تالم ضایعه درگذشت والده مکرمه تان 

حاجیـه عـذرا رمضـانی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

ضمنا به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم  سومین روز درگذشت آن فقیده سعیده		امروز	
چهارشنبه	ساعت	17	در	محل	هیئت	محترم	حسینی	)واقع	در	خیابان	انقالب( برگزار می گردد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند


