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35 انتصاب مدیرکل جدید ثبت احوالفقط رضایت سازمان ملل را نگرفتیم! 5دستور توقف احکام قضایی برای کارخانه شمش منیزیم فردوس

* هرم پور

ضربه فني 
»فرصت ها« روي تشک  

»سوء مديريت ها«
 و »بي تفاوتي ها

خراسان جنوبي حتي اگر موقعيتي 
هاي  حوزه  در  اندام  عرض  براي 
مختلف نداشته باشد يا اين موقعيت 
را به او ندهند، باز هم سرزمينيست که 
به پهناي کويرش، سرشار از ظرفيت 
تعجب  گاه  و  بکر  هاي مختلف، 
برانگيز است. واقعيِت وجود ظرفيت 
هاي بزرگ در استان ما و چشم 
هاي کور و گوش هاي کر و زبان 
هاي اللي .. مشروح در صفحه 2

 

صفحه  2

صفحه  2

 

 

اصولگرایان قدیمی خودشان 
را  بازنشسته کنند

کوشکی :

صفحه  2

واحد آتش به اختیار ما پهپاد 
آمریکایی را ساقط کرد

سردار جاللی :

مسئوالن دولتی فضای
 کشور را انتخاباتی کرده اند

علیرضا  سلیمی :

تشکیل ۲۱ پرونده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

فرمانده انتظامی استان در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح اظهارکرد:

توافق پشت پرده
تفاهم نامه سال 92 برای اراضی پادگان با مصوبه 84 مغایرت دارد

کسی فکرش را هم نمی کرد که راه و شهرسازی و ارتش 
بخواهند با هم تفاهم نامه ای  امضا کنند که نه فقط يک  
مصوبه مهم در سال 84 را زير سوال ببرد بلکه دست شهردار 
در  جاری شهری  قوانين  برخی  اعمال  در  شهر  شورای  و 

بيرجند را ببندد، جلسه شورا ... مشروح در صفحه ۵

 ضربه فنی فرصت ها 
روی تشک  سوء مدیریت ها و بی تفاوتی ها

مشروح اين مطلب را در سرمقاله امروز بخوانيد 

پیام مدیر کل دامپزشکی استان
 به مناسبت ۱4 مهر روز دامپزشکی

سالمت  گرو  در  ها  انسان  سالمت 
دام و طیور و آبزیان و فرآورده های 
دام  سالمت  و  آنهاست  به  مربوط 
دامی  خام  های  فرآورده  و  طیور  و 
سربازان  کوشش  و  تالش  گرو  در 
گمنامی است که در کسوت دامپزشکی در اقصی نقاط 
کشور و در بدترین شرایط محیطی مشغول به فعالیت 
هستند. روز دامپزشکی یادآور ایثار و تالش این عزیزان می 
باشد. 14 مهر روز دامپزشکی را به تمام کارکنان صدیق 
التحصیالن فارغ  بخش خصوص،  شاغلین   دامپزشکی، 
رشته دامپزشکی و بهره برداران این حوزه تبریک می گویم . 
 دکتر محمد  اصغر زاده

صفحه  5

عکس : مجتبی گرگی

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای 
تجلیل از بزرگ مردانی جان برکف که بی تردید 
کار و تالش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان 
زمینه ساز استقرار سالمت اجتماعی و امنیت جامعه است 

هفته نیروی  انتظامی گرامی باد
هیئت مديره و کارکنان شرکت قاين طیور

مدير کل محترم دامپزشکی استان 
خراسان جنوبی، رئیس محترم سازمان نظام 

دامپزشکی، رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان قاين
روز دامپزشکی بر تمامی دامپزشکان، مسئوالن و کارکنان دامپزشکی 

خجسته باد. دامپزشکی فقط به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، 
بلکه این رشته نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سالمت جامعه 
دارد و با فقدان دامپزشکی، بی شک بخشی از سالمت جامعه به خطر 

خواهد افتاد.
هیئت مديره و کارکنان شرکت قاين طیور

جناب آقای مهندس مهرآور
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به عنوان نخستین 

مدير کل بومی و جوان اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
 که نماد بارزی از تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های شما

 می باشد تبریک عرض می نماییم،  موفقیت و سربلندی شما را 
از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

همکاران شما در حوزه فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

جناب آقای دکتر محمد  اصغرزاده
مديرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر کاووسی و پرسنل خدوم دامپزشکی سربیشه
۱۴ مهرماه ، روز ملی دامپزشکی

 را حضور شما و همکاران گرامی و همه تالشگران این عرصه به خصوص دامپزشکان زحمتکش 
که نقش کلیدی در سالمت جامعه دارند تبریک عرض نموده ، آرزومندیم در سایه الطاف الهی

 در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.
هیئت مديره ،مديرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

دامپزشکی ارتقای سالمت، مسئولیت و فداکاری است
جناب آقای دکترمحمد اصغرزاده مديرکل محترم دامپزشکی

 استان خراسان جنوبی و شبکه محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی
۱۴ مهرماه ، روز ملی دامپزشکی

را حضور شما سربازان گمنام عرصه سالمت و بهداشت جامعه تبریک و تهنیت عرض نموده 
 و برایتان در این عرصه خطیر موفقیت روزافزون خواستارم.

سید احمد فرساد

جناب آقای دکتر اصغر زاده
مديرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر بخشی
معاون محترم سالمت اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر علیزاده
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند

۱۴مهر ماه ، روز ملی دامپزشکی
را حضور شما و همکاران گرامی و همه تالشگران عرصه بهداشت به خصوص دامپزشکان که نقش کلیدی

 در توسعه پایدار برای بهبود معیشت، امنیت غذایی و ایمنی دارند، تبریک عرض نموده، از خداوند متعال 
توفیقات روز افزون تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی
 ستاره کیان بیرجند - برادران خیريه- فرزين- صابر تنها

جنـاب آقـای دکتـر محمـد اصغـرزاده
مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی 
جنـاب آقـای دکتـر رضـا کمیلـی

رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی 
چهاردهم مهر ماه ، روز ملی دامپزشکی

را خدمت شما و همه تالشگران و سخت کوشان این حرفه مقدس که یکی از ارکان مهم در تامین امنیت
 و سالمت غذای جامعه می باشید،تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون و پیروزی

 مداوم تان را در تمامی مراحل آرزومندیم.
هیئت مديره و مدير عامل اتحاديه مرغداران ماکیان شرق

انا هلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری عزیز و مهربان 

کرباليـی عباسعلـی ماهگلـی 
را به استحضار می رساند: تشییع پیکر آن مرحوم امروز یکشنبه 98/7/۱4 
ساعت ۲ الی ٣ بعدازظهر از محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( و مراسم 
سومین روز پدر فداکار روز دوشنبه 98/7/۱5  از ساعت ۲:٣٠ الی 
٣:٣٠ بعدازظهر در همان مکان منعقد می شود، حضور جناب عالی و 

اطالع رسانی موجب امتنان خواهد بود.  
خانواده مرحوم و ساير بستگان

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی
سردار سرتیپ دوم مسروری  فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی

جناب سرهنگ علیرضا رضايی  رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ علیرضا عباسی  رئیس محترم راهور فرماندهی انتظامی استان

جناب سرهنگ موسوی رئیس محترم پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان
جناب سرهنگ صفری رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی 

جناب سرگرد زنگويی رئیس محترم اداره گذرنامه
هفته نیروی انتظامی بهانه ای است برای تجلیل از تالش خستگی ناپذیر، ایثار و همت شما عزیزان

 و همکاران گرامی تان که زمینه ساز امنیت و سالمت جامعه هستید
 ضمن عرض تبریک، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مديره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

6  سال است که طنین صدای گرمش در فضای خانه نمی پیچد 
و ناباورانه جای خالی اش را نگاه می کنیم و به آستانه در چشم 
دوخته ایم اما افسوس دیگر سعادت دیدارش را نخواهیم داشت و 

اینک ششمین سالگرد همسر و پدر عزیزمان

 زنده ياد غالمرضا محمدنژاد
 را گرامی داشته و به روح آسمانی اش سالم و صلوات می فرستیم 

خانواده

 جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده     مديرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر حسن علیزاده      رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی و تمامی دست اندرکاران خدوم

 و ساعی بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی 

۱۴ مهرماه ، روز ملی دامپزشکی
را خدمت شما سربازان گمنام عرصه سالمت و بهداشت جامعه تبریک و تهنیت عرض نموده 

و بدینوسیله از زحمات شبانه روزی شما عزیزان تجلیل و قدردانی به عمل می آید.
شرکت فروزان بیرجند -  شرکت دان و علوفه خوشینه

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای تأمین نیروی انسانی خدمات ،
 نظافت و آبدارخانه  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3بیرجند(

 شرح در صفحه 2

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مديرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

فرا رسیدن ۱۴ مهر ماه، روز ملی دامپزشکی 
 را حضور شما، همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه بهبود  سالمت و بهداشت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مديره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

برادر ارجمند سردار سرتیپ مجید شجاع                    فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی
برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی               فرمانده محترم پلیس راه خراسان جنوبی
 برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا عباسی        فرمانده محترم پلیس راهور خراسان جنوبی

با ارج نهادن به همت بلند  و شایسته شما بزرگواران و همه دالور مردان عرصه نظم و امنیت ایران 
اسالمی و استان خراسان جنوبی، هفته بزرگداشت نیروی انتظامی را تبریک عرض نموده، توفیق 

روز افزون و سربلندی تان را آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر
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رئیسسازمانحجوزیارت:اعزامزواراربعیندرامنیتکاملصورتمیگیرد

 فارس- رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال زائران برای حضور در حماسه پیاده روی اربعین و آمادگی 
شهرهای زیارتی عراق برای خدمت به زائران گفت: امنیت مسیر زائران اربعین حسینی به صورت کامل از سوی 

کشور میزبان تأمین شده است.

 ضربه فني »فرصت ها«
 روي تشک 
  »سوء مديريت ها«
 و »بي تفاوتي ها«
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اگر واقعیِت وجود ظرفیت هاي 

بزرگ در استان ما و چشم هاي کور و گوش هاي 
کر و زبان هاي اللي که گاهي نه مي خواهند 
و گاهي نه مي توانند این توانمندي ها را ببینند، 
چیزي از آن بشنوند یا در معرفي آن حرفي بزنند 
و سخني بگویند، بعضي وقت ها داستان بغض 
ها و حسادت ها و بعضي وقت ها داستان کج 
جنوبیست.  خراسان  در  موجود  هاي  سلیقگي 
هر چند به قول »آلدوس هالسکي« نویسنده و 
فیلسوف انگلیسي؛»حقایق با نادیده گرفته شدن 
از هستي ساقط نمي شوند« اما نمادي از چنین 
رنج و دردهایي را مي توان در برخي نقطه هاي 
عطف پیش آمده براي استان یا شرایط و موقعیت 
هاي ویژه اش بررسي کرد؛ آنجا که علیرغم همه 
ادعاها، با کلکسیوني از عقب افتادگي ها و کج 
سلیقگي ها مواجه مي شویم و آنجا که جداشدن 
خط معیار شعارها تا واقعیت ها را به عینه مي بینیم. 
جمعه دوازدهم مهر، مسابقات کشتي آزاد قهرماني 
ایران، با سوت داور براي بسته شدن پرونده آخرین 
مسابقه و اهداي جوایز در سالن شهیدین قاسمي 
بیرجند به پایان رسید؛ سوتي که همچون شیپوري  
پرصدا و گوشخراش، آغاز کارزار و تیرکشیدن 
وتشک  روح  روي صفحه  را  اي  تازه  دردهاي 
ذهن هاي پرسؤال بسیاري از شهروندان فریاد 
مي کشید. واقعیت این است که کشتي ورزش اول 
ایران است؛ با مخاطبین انبوه و منتقدان دقیق و 
دنبال کننده هاي متعصب. خوشبختانه از آن دست 
ورزش هاییست که نماد پهلواني و بزرگ منشي 
و مردانگي هم هست و بهانه اي به برخي ُدگم 
اندیشان )متعصبان( نداده که في المثل به بهانه 
اینکه اصل و نسبش انگلیسي یا آمریکاییست، 
در این دنیاي هیاهوهاي ورزشي، به آن بتازند 
و بر گورش، بساط شادماني برپا کنند. بیرجند به 
نمایندگي از خراسان جنوبي در اقدامي تحسین 
برانگیز و البته به زعم من بسیار جسورانه و داراي 
ریسِک تحسین برانگیز، به ُگمان حمایت هاي 
بي شمار در برگزاري این مسابقات مهم که تعداد 
زیادي از مربیان، خبرنگاران و گزارشگران، منتقدان 
و تماشاگران  و قهرمانان کشتي ایران و جهان 
در آن حضور داشتند، روزهاي پنجشنبه و جمعه 
گذشته، میزبانِي پرافتخار اهالي گوش شکسته 
کشتي را بر عهده گرفت؛ آن هم به همت »عباس 
سروري« رئیس جوان هیئت کشتي استان  و در 
کنار جمعي همدل از دلسوزان و پیشکسوتان و 
مربیان و ورزشکاران کشتي استان که پرتالش، 
پیگیر، دلسوز، متعهد و از بطن ورزش ومتن جامعه 
استاني خود ما هستند؛ افرادي که واقعاً به اندازه 
بعضي از دهها مدیر خموده استان در حوزه هاي 
مختلف تالش مي کنند و البته بي ادعا، نتیجه مي 
گیرند! براي مردم استان جالب است بدانند که در 
این رویداد مهم ورزشي چند نفر به این جمع  و به 
کشتي استان کمک کردند؟ حتماً بنرهاي تبلیغاتي 
داخل سالن محل برگزاري مسابقات یا حداقل 
عکس هایي از آنها را دیده اید. اگر دیدید، درباره 
اش کمي بیندیشید و با سایر مناطق کشور مقایسه 
کنید! اسپانسرهاي متموِل دلسوز و مدعي خدمت 
به استان کجا بودند؟ تابلویي از آنها در سالن دیدید؟ 
حتي شاید نشنیده باشید که کار براي برگزاري 
از  بعضي  که  شد  چنان سخت  مسابقات  این 
پیشکسوتان غیرتمند استان،  مرد و مردانه،  دست 
نیازِ حمایت به سوي برخي از بزرگان ذي نفوذ دراز 
کردند تا بخشي از هزینه هاي برگزاري را تقبل 
کنند و حفظ آبروي استان شود! کمي تأمل کنیم. 
منصفانه و منطقي. مدعیان و سینه چاکان توسعه 
استان چند میلیارد تومان باید خرج و هزینه مي 
کردند تا طي چند روز، همه روزه و همه ساعته، 
صدها و شاید هزارها بار نام خراسان جنوبي و 
بیرجند، در سایت ها، روزنامه ها، صفحه ها و کانال 
ها و صدا و سیما برده مي شد یا چنین رویدادي به 
صورت مستقیم از رسانه ملي پخش مي شد؟ و چه 
بي ادعا »کشتي« چنین فرصت بي نظیري را به 
استان ما داد. همین مدعیان توسعه و سینه چاکان 
معرفي استان که استادان بي بدیل فرصت سوزي 
در سایه شعارهاي شیک هستند، آیا به نقش مهم 
گردشگري ورزشي و سرمایه هاي هنگفت و 
عایدات پرباري که از این محل و از منظر حضور 
صدها ورزشکار و مربي در کالس جهاني و در تراز 
و سطح ملي در شهر بیرجند و خراسان جنوبي و 
تسري آن به همه کشور از طریق فضاي مجازي و 
صفحات شخصي و عمومي شان به دست مي آید، 
واقفند؟ واقعاً نه. و ما که همیشه دل نگران از دست 
دادن سرمایه هاي خودمان هستیم، سرمایه انگیزه 
هاي باالي افرادي . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

پاسخکواکبیانبهشائبهعبور
ازرئیسدولتاصالحات

کواکبیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی ها 
گفته اند که طراحان اولیه پارلمان اصالحات به دنبال 
عبور از رئیس دولت اصالحات بوده اند، گفت: خیر، 
صحیح نیست. ما حتی پیشنهاد کرده بودیم که 
رئیس شورای مرکزی پارلمان اصالحات را رئیس 

دولت اصالحات بر عهده بگیرد.

کوشکی:اصولگرایانقدیمی
خودشانرابازنشستهکنند

محمدصادق کوشکی گفت: آقایان باهنر و حداد 
عادل تالش می کنند طیف متبوع شان در مناسبات 
انتخاباتی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند،  
اما باید گفت امثال باهنر و حداد عادل چون بین 
مخاطبان اصولگرایی جایگاهی ندارند باید به فکر 

بازنشستگی   باشند.

سردارجاللی:واحدآتشبهاختیار
ماپهپادآمریکاییراساقطکرد

سردار جاللی گفت: واحد آتش به اختیار ما پهپاد 
آمریکایی را با شجاعت ساقط می  کند و این کار 
معادالت سیاسی جهان را تغییر می دهد و به همگان 
می فهماند که اراده نظامی ایران دست برتر و غالب 
را دارد. همین سبب می شود گزینه های آمریکا که تا 

دیروز روی میز بود امروز به زیر میز برود.

ترامپ:متأسفانهمجلسنمایندگان
رأیالزمبرایاستیضاحمرادارد

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا گفت: معتقد 
است اعضای دموکرات مجلس نمایندگان از آرای 
الزم برای استیضاح او برخوردار هستند. ترامپ با 
وجود این، گفته اطمینان دارد که مجلس سنای 

آمریکا او را تبرئه خواهد کرد.

بسیاریازمسئوالندولتی
فضایکشورراانتخاباتیکردهاند

علیرضا سلیمی گفت: بسیاری از مسئوالن دولتی 
به دلیل شانه خالی کردن از پاسخگویی نسبت به 
انجام وظایف خود به مردم، تالش می کنند که 
در ماه های منتهی به انتخابات، فضای کشور را 
انتخاباتی کرده و ذهن مردم را از پرداختن به مسائل 
مهم کشور منحرف کنند، که  مراجع قانونی باید با 

مسئوالن مقصر در این امر برخورد کنند.

یا دهها جوان  مثل »سروري ها«   ) )ادامه سرمقاله 

مثل او در استان را چگونه در سایه بي تفاوتي 
ها و شعارزدگي ها و صحنه خالي کردن هاي 
ناجوانمردانه مان  حفظ مي کنیم؟ ورزش، مسیر 
درست و جاده کم فراز و نشیب و در دسترس و 
میدان وسیع و پر دامنه اي براي معرفي استان، 
ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندي هاي آن است. 
در سایه بهره گیري از چنین فرصت هاییست که 
هم استعدادهاي ورزشي استان شناخته و شکوفا 
مي شوند و هم قابلیت هاي جدیدي براي معرفي 
اقتصاد، فرهنگ، آیین ها، ظرفیت هاي گردشگري، 
توانمندي هاي فني و علمي و آموزشي و حتي 
دیني و ارزشي ما ایجاد مي گردد. پس چرا اتاق 
فکر استان براي برنامه ریزي، تمهید و ارائه طرح 
هاي اجرایي در چنین موقعیت هاي مهمي که هر 
چند سال یکبار نصیب استان مي شود، درست در  
بزنگاه، خواب مي ماند و عقب مي افتد؟ چرا استان 
توان ایجاد همبستگي، همپوشاني و بسیج کامل 
و جامعي از ظرفیت هاي اشخاص و ادارات براي 
حداکثر بهره وري از این فرصت ها را ندارد؟ دلیل 
پا پس کشیدن برخي از مدعیان در این میدان مهم 
و شانه خالي کردن از رزم و کارزار با مشکالت 
در راه توسعه استان و تبدیل شدن به شاهزادگاِن 
حریر پوِش بي مصرف چیست؟ آیا این مظلومیت 
مضاعفي بر مظلومیت هاي استان ما نیست؟ آیا در 
برخي از حوزه هاي مدیریتي استان با بي سوادي 
هاي مطلق یا نسبي از فضاي روز جامعه و جهان 
مواجهیم یا عزیزان مدعي مدیریت، خودشان را 
به خواب غفلت زده اند و بي خبري وجودشان را 
کامل فرا گرفته است؟ واقعاً به مزیت هاي نسبي یا 
مطلق ظرفیت هاي ویژه اي مثل ورزش ناآگاهند؟ 
کمي کار تبلیغي بیشتر و کمي پشتیباني مناسب تر 
و کمي فرصت شناسي همراه با معیار و تفکر در 
حاشیه برگزاري این رویدادهاي  مهم، چقدر مي 
تواند مسیر توسعه استان را در حوزه هاي مختلف 
متحول و همراه با جهش هاي سرنوشت ساز 
کند؟  با همین نگاه، با همین حرکت هاي الک 
پشتي، با همین خرده ُعرضه و غرور و نخوت و 
فسردگي و با همین نگاه هاي ابزاري به هر چیز و 
هر کس، مي خواهند بمانند، کار کنند و احیاناً براي 
استان و  مردمش قوزي باالي قوز باشند و دست 
آخر  براي مردم محروم  استان، در سخنراني ها 
کاتولیک تر از پاپ ظاهر شوند؟ زهي خیال باطل. 
هر چند به نظر مي آید این آسیب، نیازمند نگاهي 
چالشي و موشکافانه و بررسي علت ها و ارائه نظر 
و پیشنهادهاست تا ستون فقرات کج سلیقگي 
پاي سوء مدیریت ها  و  را بشکند و دست   ها 
ببندد. قبل  از  تر  محکم  را  ها  تفاوتي  بي  و 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت هاي 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

نوشت:  لوبالگ  در  دورسی  جیمز 
در  نظامی  درگیری  خطر  افزایش 
را  سعودی ها  احتماال  اخیر  هفته های 
قانع کرد که در مورد گفتگوی مستقیم 
با تهران تجدید نظر کنند. ارتش آمریکا 
نیز همزمان با تشدید تنش در منطقه 
فرماندهی  ستاد  که  گرفت  تصمیم 
از قطر  را  نیرو های خود در خاورمیانه 

خارج کند.
در واقع هدف از تصمیم اخیر کاهش 
نظامی  پایگاه های  پذیری  آسیب 
احتمالی  حمالت  مقابل  در  آمریکا 
ایران بود. جا به جایی ستاد کنترل و 
قابلیت  عملیاتی  لحاظ  از  فرماندهی 
ارتش آمریکا را تضعیف نخواهد کرد. 

اما در هر صورت این اقدام باعث شد 
که کشور های منطقه اوراسیا از جمله 
و  امارات  هند،  ژاپن،  چین،  روسیه، 
امنیتی چند  راه حل های  به  عربستان 
جانبه و مبتنی بر دیپلماسی روی آورند.
گفتگو های  در  می شود  بینی  پیش 
آینده کشور های خلیج فارس، روسیه، 
 چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین 
ذی نفعان دیگر از جمله ایران مشارکت 
کنند. بدون شک موفقیت دیپلماسی به 
کاهش تنش در منطقه و برقراری یک 
تهران  و  ریاض  بین  ارتباطی  کانال 
نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در مقایسه با دولت های گذشته 
رویکرد معامله ای و غیرمتعارفی را در 

ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  قبال 
اتخاذ کرده است. تصمیمات و اظهارات 
ترامپ، متحدان آمریکا را قانع کرد که 
برای تامین منافع خود دیگر نمی توانند 

به واشنگتن اتکا کنند.
پادشاهی های  و  آسیایی  کشور های 
عرب خلیج فارس در موقعیت دشواری 
قرار گرفته اند. آمریکا دیگر به عنوان 
نظر  در  اطمینان  قابل  شریک  یک 
شاهد  گذشته  ماه  نمی شود.  گرفته 
حمالت پهپادی و موشکی گسترده ای 
عربستان  نفتی  مهم  تاسیسات  علیه 
باالفاصله  آمریکا  و  عربستان  بودیم. 
انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه 
افزایش  باعث  حمالت  این  گرفتند. 
نگرانی های جهانی در مورد بروز یک 
جنگ منطقه ای شد. ایران هشدار داده 
است که هر گونه اقدام نظامی توسط 
ریاض یا واشنگتن به یک جنگ تمام 
عیار در کل منطقه منجر خواهد شد و 
هیچ کدام از کشور های خلیج فارس از 
اقدامات تالفی جویانه مصون نخواهند 
محتاطانه ای  واکنش  ترامپ  اما  ماند. 

نسبت به این حادثه نشان داد و تمایلی 
است.  نداده  نشان  نظامی  اقدام  برای 
عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
را  غیرنظامی  حل  راه  یک  ظاهرا  نیز 
می دهد.  ترجیح  کنونی  بحران  برای 
ابراز  نیز  ایران  و  عربستان  رهبران 
را  اختالفات خود  اند که  عالقه کرده 
کنند.  فصل  و  حل  گفتگو  طریق   از 
همزمان، دولت عراق نیز ظاهرا تالشی 
دیپلماتیک  کانال  یک  ایجاد  برای  را 
است.  آغاز کرده  ریاض  و  تهران  بین 
طوالنی  مسیر  تهران  و  ریاض  البته 
برای حل اختالفات خود خواهند داشت. 
اما گمانه زنی های اخیر در مورد مذاکره 
نشان  یمن  در  بس  آتش  و  مستقیم 
نتیجه  ایران  استراتژی  که  می دهد 
بخش بوده است. آن ها با اقدامات خود 
به کشور های عربی خلیج فارس ثابت 
کردند که هیچ کس از عواقب جنگ 
مصون نخواهد بود. تحلیلگران سیاسی 
معتقدند که استراتژی ایران باعث تغییر 
محاسبات استراتژیک طرف های دیگر 

شده است.

نشانههایصلحوثباتدرخلیجفارس

ایران  ریال  ارزش  گذشته  سال  طی 
علیرغم تشدید تحریم های آمریکا نه تنها 
کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری 
بلومبرگ،  گزارش  به  است.  داشته  نیز 
ایران،  بانک مرکزی  آمارهای  براساس 
علیرغم تشدید تحریم های کشور پس از 
خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال ایران 
افزایش حدود 40 درصدی را تجربه کرده 
است. رئیس کل بانک مرکزی در این 
باره می گوید: تورم تثبیت شده و ارزش 
پول ملی نیز بهبود یافته است. بلومبرگ 
از  پس  که  داد  گزارش  زمینه  این  در 

خروج آمریکا از برجام ارزش ریال ایران 
در بازار آزاد به شدت سقوط کرد. یکی از 
دالیل سقوط ارزش ریال، از دست رفتن 
درآمدهای نفتی این کشور به عنوان یکی 
از منابع مهم درآمدی برای دولت بود که 
و کاهش  تورم  افزایش  به  آن  کنار  در 
واردات منجر شد، اما شاهد آن هستیم 
که ماه هاست ارزش ریال ایران در حال 
افزایش است که بخشی از این مسئله 
کنترلی  سیاست های  اتخاذ  به  مربوط 
عرضه ارز خارجی و همچنین ایجاد بستر 

مبادالتی دولتی بوده است.

آغاز رسمی کمپین
 “الف، ب، ایران” در کشور

اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به آغاز رسمی 
کمپین “الف، ب، ایران” )آب و برق در 
کشور،  در  هفته  این  از  ایران(  سراسر 
گفت: بر اساس این کمپین مقرر شده 
است تا پایان سال هر هفته یک پروژه 
سد،  نیروگاه،  سطح  در  بزرگ  بسیار 
زهکشی،  و  آبیاری  بزرگ  شبکه های 
و  آب  تصفیه خانه  شهری،  آبرسانی 
فاضالب، مجتمع های آبرسانی روستایی، 
و  خورشیدی  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

بادی به بهره برداری برسد. 
وی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال، 
برق  و  آب  صنعت  بزرگ  پروژه   ۲۲۷
خواهد  افتتاح  کشور  مختلف  نقاط  در 
امسال  تابستان  در  کرد:  عنوان  شد، 
رکورد  مشترکان  تمامی  همکاری  با 
صادرات، تولید و صرفه جویی در مصرف 

برق شکسته شد.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی تولیدی - توزيعی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند

شماره ثبتی: ۹۸۳     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱
تاريخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند ساعت ۱۶روز پنجشنبه 
تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه  مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 

و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستورجلسه: 

طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی -  اصالح ماده ۶ اساسنامه )تغییر آدرس شرکت تعاونی(

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک بیرجند 

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
  برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۶ هیئت اول / 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صغرا دستگردی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۷ 
مترمربع   ۲۶۸/۵۸ مساحت  به  منزل  یکباب  ششدانگ  در 
جنوبی  خراسان  در  واقع  اصلی   ۱۳۹۶ پالک  از  قسمتی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضی 
در  شود  می  آگهی  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب 
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: ۱۳۹۸/۶/2۸  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۷/۱4  
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت سامان رادین بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۵۴۲۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب 
گواهی بانکی شماره ۱۰۵۷/۵۶۰۱/ب د مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ بانک دی شعبه مدرس بیرجند مبلغ ۲۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت افزایش 
سرمایه به حساب شماره ۰۲۰۴۶۷۴۸۴۱۰۰۰ شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم 

۳۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که کال نقدی می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۶۱00۶4(

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۷۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نسری فرزند علی 
به شماره شناسنامه ۵۲ صادره از سربیشه یک دربند مغازه و آپارتمان فوقانی به مساحت ۵۸/۱۴  مترمربع پالک ۲۹۰۶ فرعی از ۷۴۸ 
فرعی از ۲۸ اصلی واقع در سربیشه خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین صباغ زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۶/۳0   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۷/۱4طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
محمد حسین مصلحی- رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه 

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
تأمیننیرویانسانیخدمات،نظافتوآبدارخانه

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی 
انسانی خدمات ، نظافت و آبدارخانه به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۸۵۲۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت  ۱۲:۰۰       
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت  ۹:۰۰        

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت  ۱۰:۰۰            
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت ها:
بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( 

طبقه دوم ، امور مالی     تلفن: 05۶۳2۳2۸50۷

روابطعمومیبیمارستانحضرتابوالفضلالعباس)ع()میالد3بیرجند(



پیام شما3
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه* 14 مهر1398 * شماره 4463

بخش نیروگاهی رکورد دار مصرف گاز طبیعی در خراسان جنوبی

صدا وسیما- 68 درصد مصرف گاز طبیعی در استان، 6 ماه اول سال در بخش نیروگاهی بوده است . مدیرعامل شرکت گاز از مصرف بیش از  759 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
استان در 6 ماه اول سال خبر داد و گفت: بخش نیروگاهی در استان با مصرف بیش از 516 میلیون و  888 هزار متر مکعب بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده و پس از 

آن بخش های صنعتی و حمل و نقل با مصرف بیش از 100 میلیون و  242 هزار متر مکعب،  13 درصد میزان مصرف را در این مدت داشتد.

از میان نامه های رسیده

سالم، واقعا جای تأسف دارد که تلفن ثابت ما 
)غفاری 10( بعلت تغییر شماره و کابل برگردان 

بیش از 3 روز است که قطع شده است.
915...994
رو  شهروندی  حقوق  رعایت  سالم  عرض  با 
اندازی  راه  نمونش  آموخت  از شهرداری  باید 
توحید و نصب دستگاههای  پارک  شهربازی 
پر سروصدا همچون سالتو، ماشین کارتینگ و 
سرسره بادی آن هم کنار منازل مسکونی و 
فعالیت آنها تا دیر وقته، واقعا چه منطق و عقلی 

پشت این قضیه هست؟
915...240
بفرمایید  شهر  شورای  مسئوالن  به  سالم  با 
چهارراه  به  سر  یه  نیست  زحمت  اگه  صبح 
غفاری بزنند شاید یه فکری برای ساخت پل 

هوایی کنند. اگه الزمه تا مشهد برن ببینند.
915...806
سالم آوا سوالی داشتم از مجموعه هایی که 
برای عتبات عالیات و پیاده روی اربعین کمک 
جمع آوری می کنند. آیا بزرگواران از آمار خانواده 
هایی که در بیرجند با فقر و گرسنگی دست و 
پنجه نرم می کنند اطالعی دارند؟ آیا آمار دانش 
آموزانی که از سوی خانواده هایشان مهر امسال 
بدلیل فقر از ادامه تحصیل محروم شده اند را 
دارند؟ آیا متوجه آمار بیمارانی که بدلیل فقر و 
 نداشتن بیمه از ادامه روند درمانشان خودداری 
و  در گوشه  اینها  آیا همه  کنند هستند؟  می 
کنار شهرمان گرسنگی، بی سوادی، درد، رنج، 
بدبختی و نهایت مرگ را ترجیح می دهند و ما 
هنوز در خم این ضرب المثلیم که )چراغی که 

به خانه رواست به مسجد حرام است(.
939...216
 جناب آقای استاندار اگر مشکالت مردم شما را  
خسته نکرده به عنوان یکی از اعضای هیئت 
امنای دانشگاه علوم پزشکی خوشحال خواهیم 
شد شما را در مراکز بهداشتی زیارت کنیم، شاید 
از برکت حضور شما گره از مشکلی باز شود.
910...724
به  نسبت  خواهشمندیم  آوا  خدمت  سالم  با 
مشکالت سایت اداری رسیدگی شود نه پارک 
درستی داره، نه نظافت درستی ، نه رفاهیات در 

خور و مناسبی.
915 ...041
روستای ماهوسک از توابع القور واقع در بخش 
مرکزی مدت14 سال است  که صاحب امتیاز 
)دکت(   بصورت  ثابت  تلفن  خط   55  حدود 
می باشد  که مدت 10 سال است که بر اثر رعد 
برق و فرسودگی گیرنده آن با کوچکترین باد 
های محلی یا باران و بعضا ابری شدن هوا از 
دسترس خارج شده ومدتهای مدیدی مختل 
می گردد و نکته قابل ذکر اینکه با وجود 2 دکل 
منصوبه در روستا   و با موجود بودن  دکل های 
مذکور تا شعاع 500 متری روستا شبکه همراه 
اول و اینترنت را پوشش می دهد و متاسفانه بعلت 
کوتاه بودن ارتفاع دکل  مرکز مخابرات روستای 
ماهوسک  کیلومتری  فاصل 4  حد  که   مولید 
همچنین  و  گیرد   نمي  فرکانس   باشد  می 
درخواست فوق را اداره کل مخابرات شهرستان 
بیرجند و درخواستی دیگری را به اداره فناوری 
اطالعات بیرجند اعالم نموده ایم و در پاسخ 
اظهار فرموده اند که خطوط تلفن خانگی ) دکت 
( به اداره مخابرات مربوط می باشد و سرویس 
پایان  تا  مکالمه  صوت  و  پرسرعت  اینترنت 
سال در فاز 2 اجرا خواهد گردید که در اولویت 
روستاهای بدون خط می باشند و از آنجایی که 
در حاشیه این روستا  جاده اصلی و پرتردد مسیر 
آرین شهر به اسدیه و بلعکس می باشد و بعضا 
تصادفات صورت می گیرد و دسترسی ارتباط با 
امدادرسانی نمی باشد و از طرفی دیگر تلفنهای 
خانگی هم بر اثر کوچکترین بارندگی یا ابری 
شدن هوا مختل می باشد وهیچگونه استفاده ای 
در مواقع اضطرار و  امداد رسانی ندارد ، مستدعی 

است اطالع رسانی کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

روزنامه محترم آوا فکر نمی کنی خبر معضل رسانه 
های بی هویت در استان اجتماع نقیضین است 
کاش این خبر چاپ نمی شد و یا آقای معاون 
سیاسی این حرف ها را نمی زد آخر برادر من 
شما که مسئول امنیت این شهر و استان در همه 
حوزه ها هستی و مسئول برخورد با این پدیده ها 
هم از رسانه بی هویت بنالی من شهروند هم که 
هر از گاهی با مطالب تخریبی این گونه رسانه ها 
هویتم زیر سوال بره و متاسفانه بیرون از استان ما 
رو به عنوان افراد ... بشناسن هم بنالم پس کی 
قراره اینو حل کنه . برادر من شما دقت کردی 
که بخاطر همین رسانه نماها کسی تو استان 
جرات زدن حرف حق رو نداره که اگه بگی سریع 
تخریب و توهین و ...  می کنن و بدتر از همه 
اینکه زیر لوای مسائل مورد احترام  و مقدس مردم 
 هم خودشون رو پنهان می کنند و متاسفانه تر

خواص استان هم با سکوت در مقابل اینها به نوعی 
تائیدشون می کنن .  برادر من شما لطف کردی 
گفتی اما یادت باشه مسئول امنیت اجتماعی این 
مردم شمائی و به قول اون همشهری که گفته 
بود مسئوالن اشتر گذار پشه گیر شده اند کافی 
کوچکترین  مشخص  وضع  با  نفر  یک  است 
حرفی بزند از هزار جا توبیخش می کنید روی 
بخورد  انگلیسی  کلمه  مغازه یک  تابلوی یک 
رگ غیرت همه شما باال می زند آنوقت یک 
تعداد کانال با وضع مشخص ولی از نظر شما بی 
 هویت دارند با حیثت شهر و استان و مردمش بازی 
می کنن و آرمان ها ، مطالبات و حقایق جامعه رو 
هر روز بر اساس امیال سیاسی خودشون عوض 
می کنن و در قالب کار رسانه ای اینو به خورد مردم 
می دند اونوقت شما بهشون می گی بی هویت ؟ 
آخه یعنی برای پلیس فتا کاری داره که دربیاره اینا 
کی هستند ؟ برای شما کاری داره اینها رو هدایت 
 کنین ؟ پس لطفا عالم بی عمل نباشید و وقتی

 نمی خواین کاری کنین حرفش رو هم نزنین.
ارسالی به تلگرام آوا  

ای   نامه  در  بیرجندی  شهروندان  از  جمعی 
خطاب به  نماینده مجلس  خواستار پیگرد قانونی 
عوامل نابودی درختان باغ تاریخی شوکت آباد 
شدند. در این نامه که روگرفتی از آن به روزنامه 
آوا رسیده می خوانیم با سالم ...تصاویر ماهواره 
بیرجند )صفحه  آباد  تاریخی شوکت  باغ  ای، 
تقدیم  جنوبی(  خراسان  آوای  روزنامه   اول 
می شود.... این باغ تاریخی در سال های 2003 
مدیریت  سوء  و  تدبیری  بی  اثر  در  تا 2013 
گردانندگان وقت اداره کل اوقاف نابود شده و 
ظرفیتی بزرگ و ارزشمند از فضای سبز این 
شهرستان کویری آن هم اشجار اوقافی از بین 
رفته است.  معلوم نیست گردانندگان این سازمان 
براساس کدام مجوز شرعی )برخالف روایات و 
قواعد دینی( اقدام به قطع درختان نموده اند. 
 اینک پس از چند سال که از این اتفاق تلخ 
متاسفانه  سرمایه  این  نابودی  با  گذرد  می 
نه  چه  اگر  سرمایه  این  احیای  و  بازگشت 
لذا  بود  خواهد  سخت  بسیار  که  ممکن  غیر 
مستدعیست دستور فرمایید درباره موارد ذیل 

پیگیری عاجل وجدی انجام شود.
1- ورود سازمان های بازرسی، امنیتی و قضایی 
به موضوع و تعقیب آمران قلع و قمع درختان، 

بررسی دالیل این امر و مجازات متخلفان.
2-دریافت هزینه و خسارات وارده، باغ تاریخی 

شوکت آباد از متخلفان
کاشت  با  باغ  سبز  فضای  مجدد  احیای   -3

درختان جایگزین
موارد  بر  نظارتی  های  دستگاه  4-حساسیت 

مشابه در شهر و استان.

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
فقط رضایت سازمان ملل را نگرفتیم!

و  مردم  حرف  شنیدن  آبادی-  مهدی 
مهم  وظایف  از  آنها  مشکالت  پیگیری 
مسئوالن می باشد. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی مجموعه ای از پیام های مردمی طی 
دو هفته گذشته را “ یکشنبه ها” منتشر می 
کند تا با برجسته سازی پیام های مردمی 
پاسخ های مشخص  و سریعتر سازمان ها 
آوای  پنجمین گزارش »  را دریافت کند. 
مردم« با ادامه رویه پیشین به بررسی مطالبه 
ها، درخواست ها و انتقادات شهروندان از 

سازمان های اجرایی می پردازد. 

کوچه های خاکی بیرجند
مردمی  انتقادات  و  تقاضاها  بیشترین 
است.  بیرجند  شهرداری  از  همچنان 
شهروندی در پیامکی به روزنامه آوا نوشته 
است:   حدفاصل سه راه اسدی تا میدان 
کشی  جدول  طرف  یک  حسین)ع(،  امام 
به  را  اما طرف دیگر  بندی شده  و جوی 
امان خدا گذاشته اند و اقدامی انجام نمی 
دهند. به گفته وی تاکنون چند بار پیگیر 
شدیم اما شهرداری بی توجه بوده است. 
فرد دیگری نیز به حضور دستفروشان در 
نوشته است:  پرداخته و  خیابان جمهوری 
خانواده ای با همکاری تعدادی از ماموران 
را  بازار  از  قسمت  این  منطقه   شهرداری 
) جمهوری 12 و 10( قرق کرده اند و میوه 
و محصوالت عمدتا نامرغوب را به بدترین 
وضع عرضه می کنند.  وی  از شهرداری 
که برای بهسازی و زیباسازی پیاده روی 
خیابان جمهوری  زحمت می کش خواسته 
برای برخورد با این دستفروشان اقدام نمایند. 
وضع کوچه ها و خیابان بیرجند نیز از جمله 
انتقادات شهروندان از شهرداری بیرجند می 
باشد. فردی از ساکنان مهرشهر به روزنامه 
آوا نوشته است: مسئوالن شهرداری برای 
بازدید خیابان همت 5 و 7 به این منطقه 
بیایند تا کوچه خاکی و پر از نخاله ساختمانی 
را ببینند هر زمان که اعتراض می کنیم، 
های  هزینه  که  فاضالب  طرح  اجرای 
آماده سازی آن چندین سال قبل پرداخته 
شده را بهانه می کنند. شهروند دیگری نیز 
به آسفالت سایت اداری پرداخته و نوشته 
است: فلسفه وجودی سایت اداری رفاه حال 
شهروندان و دسترسی راحت تر به خدمات 
است ولی از بنیاد ملی نخبگان تا اداره کل 
استاندارد وضع اسفباری مشاهده می شود. 
ساکنان خیابان میرداماد و مالصدرا نیز در 
پیامکی از وضع این کوچه ها انتقاد و گفته 
اند: انبار خاک و نخاله ساختمانی شهرداری 
از انتهای خیابان میرداماد به حاشیه شهر 
منتقل شود چون تردد کامیون ها و لودر 
شهرداری در این منطقه مسکونی عالوه بر 
آلودگی صوتی، از لحاظ ایمنی برای ساکنین 
بویژه کودکان بسیار خطرناک است. به گفته 
این ساکنان روز پنجشنبه از ساعت 7 صبح 
این  بار کامیون های شهرداری در  صدها 
محله با تراکم مسکونی باال تردد نموده است.

  مشکالت ترافیکی
فردی از ساکنان معصومیه به روزنامه آوا 
نوشته است: در زمین های مجاور کوچه 
فنی حرفه ای زمینی خریداری کرده که به 
نیمی از این زمین ها مجوز ساخت در همان 

زمان داده شده ولی به نیمی دیگر اجازه 
ساخت نمی دهند و ما فقط رضایت سازمان 
ملل را  نگرفته ایم. شهروند دیگری به وضع 
خیابان عارفی پرداخته و نوشته است: این 
خیابان همچنان مورد بی مهری شهرداری 
قرار دارد گلخانه و زمین پشت ساختمان 
بانک سپه و توقف سرویسهای خوسف در 
زمین خاکی معضلی شده برای ساکنان این 
کوچه ای کاش گوش شنوایی بود و ای 
کاش بین محله های شهر اینقدر تبعیض  
قائل نمی شدند.فردی نیز از ساکنان خیابان 
نیلوفر در پیامکی به عرض کم ورودی این 
کوچه پرداخته و گفته است: با توجه به اینکه 
در این خیابان دو مدرسه، پارک و مسجد 
مردم  برای  کم  عرض  این  و  دارد  قرار 
مشکالت عدیده ای را به وجود آورده، بهتر 

است راهکاری مناسب اندیشیده شود. 
شهروندی از سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری درخواست تعویض المپ های 
سوخته فضای سبز خیابان شهید فکوری را 
داشته و نوشته است: شب ها در این منطقه 
ها سوخته  بیشتر المپ  و  ترسناکه  واقعا 
است، مثال فضای سبز مدرس 36، فضای 
سبز خیابان شهید فالحی و فضای سبز 
عدالت 5 نور بسیار کمی دارد و مسئوالن 
اقدام کنند.فردی که چند روزی در بیرجند 
مهمان بوده در پیامکی به ترافیک بیرجند 
پرداخته و نوشته است: نبود تابلو راهنمای 
مسیرها در شهر )در حالیکه شهرهای خیلی 
راهنمای  تابلو  عالی  بسیار  خیلی کوچک 
مسیرها را نصب داشتند ( و  نبود حتی یک 
تقاطع غیر همسطح در بیرجند که باعث 
برای  مهم  نکته  دو  شده،  ترافیک  ایجاد 
مدیران شهری است که برای انجام آن باید 
همت و تالش کنند. پیامک های زیادی 
روزنامه  به  مدارس  بازگشایی  ارتباط  در 
رانندگی  و  راهنمایی  از  و  شده  ارسال  آوا 
بیرجند برای رفع ترافیک درخواست هایی 
از زحمات  با تشکر  اند. شهروندی  داشته 
کارکنان راهنمایی و رانندگی نوشته است: 
برای برخی مجتمع های آموزشی و مدارس 
شلوغ شهر که معابرش دچار ترافیک باال 
کوچه  مثال  شود  تری  ویژه  برنامه  شده، 
باشد  یا حداقل پارک ممنوع  ها یکطرفه 
در  مدارس  تعطیلی  وقت  ها  ماشین  که 
کوچه ها قفل نشوند. شهروند دیگری نیز 
گفته است: عصرهای پنج شنبه نظارتی بر 
پارک خودروها در قسمت ورودی آرامستان 
محوطه قتلگاه داشته باشید. به گفته وی 

پنج شنبه گذشته  بر اثر  سهل انگاری چند 
خودرو مدت ها منتظر آمدن رانندگان آنها 
بوده اند. شهروندی نیز گفته است: علت 
غیر فعال بودن تایمر چراغ های راهنمایی 
چهارراه ها در شهر چیست؟ به گفته وی 
این تایمرها نقش مهمی در تنظیم سرعت و 

کنترل مدیریت زمان رانندگان دارد

انتقاد  ازتبلیغ زندگی تجملی
 در شبکه خاوران

از  آوا  روزنامه  به  پیامک  در  شهروندی 
نوشته  و  انتقاد  خاوران  شبکه  تبلیغات 
انتخاب  مالک  ازدواج  کارشناسان  است: 
کنند  می  اعالم  همواره  را  همسرخوب 
مسایل  به  دلبستگی  دارند  تاکید  بارها  و 

و  خانه  و  فرش  و  مبل  نوع  مثل   مادی 
ماشین ... را در انتخاب همسر مالک قرار 
ندهند اما  عجیب اینکه در شبکه خاوران  
درتبلیغ )فرش و مبل( در جلسه خواستگاری 
خانواده عروس با شنیدن اسم مبل و فرش 
داماد  خانواده  به  مثبت  جواب  هست   ...
می دهند. به گفته وی این روش تبلیغات 
ضربه ای مهلک بر بنیان زندگی می زند 
و آموزش نادیده گرفتن مالکهای اصلی و 
مهم انتخاب همسر  برای زندگی به شمار 
می رود. در گزارش آوای مردم چند هفته 
قبل نیز انتقاداتی به صداوسیما شده بود که 
از مسئوالن شبکه خاوران انتظار پاسخگویی 
وجود دارد. کمبود مدارس نیز هفته های 
شده  مطرح  مدیران  توسط  بارها  گذشته 
بود اما شهروندی به این دیدگاه نقد وارد 
آنچنان  بیرجند  در  است:  نوشته  و  کرده 
بلکه مدیریت  ندارد،  کمبود مدرسه وجود 

ضعیف در مدیران آموزش و پروش مطرح 
است. به گفته وی مدارس زیادی در بیرجند 
غیرانتفاعی و هیئت امنایی با دانش آموزان 
کم است و مدارس دولتی دوشیفته و با تعداد 

باالی دانش آموز می باشد. 
درختان خشک شده پادگان 04 بیرجند نیز 
از پیامک های دریافتی به روزنامه آوا بود. 
شهروندی با انتقاد از سازمان محیط زیست 
برای  ها  سال  که  درختانی  است:  نوشته 
بزرگ شدنشان زحمت کشیده شده و با این 
آلودگی های هوا بسیار به آنها نیازمندیم در 
عرض دو سال نابود شدند و کسی کاری 
نکرده است. به گفته وی اگر عمدی نبوده! 
آنها  جای  چرا  و  است  بوده  مباالتی  بی 

درختان دیگر کاشته نمی شود؟

چرا در شهرک صنعتی، 
آمبوالنس وجود ندارد؟

شهروندی در پیامکی به روزنامه آوا نوشته 
نیروی  محل  چرا شهرک صنعتی  است: 
کار و دستگاه های چرخنده و برنده و با 
افتاده  وحوادث  اتفاقات  شده  بارها  اینکه 
برای  آمبوالنس  یک  یا  درمانگاه  هنوز 
ندارد. به گفته وی کارگران  امداد رسانی 
یا  اتفاق  هر  برای  که  کردند  گناهی  چه 
حادثه ای  باید آمبوالنس از بیرجند اعزام 
شود. پیامک هایی نیز از شهرستان خوسف 
برای روزنامه آوا ارسال شده است. فردی 
نوشته: خوسف اداره هواشناسی ندارد و چند 
دستگاه که برای باران سنجی و ... وجود 
دارد در اداره ای دیگر نصب شده است. وی  
خواسته ساخت اداره هواشناسی شهرستان 
در دستور کار اداره کل هواشناسی و سایر 
مسئوالن شهرستانی و استانی قرار گیرد و 

همچنین سایت هواشناسی  خوسف فعال 
گردد و اخبار هواشناسی  به روزرسانی گردد.
آباد سادات  روستای حسین  از  نیز  فردی 
به  تصمیم  اردیبهشت   از  است:  نوشته 
گرفتن پایان کار وسند منزلم گرفتم اما بنیاد 
مسکن و دهیاری بسیار وقت کشی کردند و 
با بی اعتنایی با ارباب رجوع برخورد کردند. 
به گفته وی پرونده اش دو ماه است که در 
استانداری معطل مانده و مسئوالن مربوطه 
پاسخگو نیستند. فردی نیز از روستای علی 
آباد لوله در پیامکی به روزنامه آوا نوشته 
است: با توجه به مسافت کم با مرکز استان 
این روستا با مشکل آنت دهی و اینترنت 
مواجه است و مسئوالن مخابرات لطفا برای 

رفع آن عمل کنند. 

درخواست هایی از استاندار
پیامک های زیادی از شهروندان به روزنامه 
درخواست  استاندار  از  و  شده  ارسال  آوا 
اند. شهروندی نوشته است:  هایی داشته 
آب  اداره  پیش  نیم  و  ماه  یک  مدت 
وفاضالب به منظور نوسازی انشعابات آب 
منازل خیابان پامچال بلوار شهید آوینی این 
خیابان و پیاده روهای مربوطه و همچنین 
داخل منازل ساکنان را حفاری و پس از 
انجام کار به همان شکل به حال خود رها 
کرده است. وی ادامه داد: این کار موجب 
بروز مشکالت فراوانی برای ساکنان محل 
از جمله خسارت به خودروها و عدم امنیت 
شان، ایجاد گرد و خاک و مشکالت عدیده 

ای برای ساکنین محل گردیده است لذا 
با توجه به عدم پاسخگویی مسئوالن از 
جنابعالی که تکریم ارباب رجوع را سرلوحه 
پیگیری  اید، درخواست  داده  قرار  کارتان 
این موضوع را داریم. شهروند دیگری نیز 
به وضع نمایشگاه بین المللی پرداخته و 
نوشته است: چه کسی به نمایشگاه بین 
المللی نظارت می کند که وضع آن هر 
بدون  گفته وی  به  بدتر می شود؟  ساله 
نظارت  و  کردند  برگزار  نمایشگاه  مجوز 
است.   ضعیف  مربوطه  مسئوالن  کار  بر 
شهروندی نیز نوشته است: ورودی خیابان 
سپیده کاشانی و خانه مخروبه ای که در 
ابتدای آن است، نمای زشتی به شهر داده 
بلوک  اجرا نکردن  به دلیل  و تجمع آب 
گذاری در فصل بارندگی مشکالتی را به 
بار خواهد آورد. به مسئوالن امیدی نیست، 

استاندار پیگیری کند.

نت
نتر

 : ای
سها

عک

برخی مدارس ترافیک زیادی بر شهر تحمیل می کنند

شعبه 1: نبش معلم 50          شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101



موفقیت و انرژی

تقویت حافظه 

مسیر کودک سرکش تان 
را به راهی مثبت تغییر دهید

است  ممکن  دارید  مبارز  و  بچه سرکش  اگر 
در  او  آمیز  خشونت  رفتار  که  واقعیت  این 
شما  به  شود  می  اش  وجودی  سرمایه  آینده 
را  او  راه  خواهید  می  دهد. شما  خاطر  تسلی 
مطمئن  تا  بکشانید  مثبتی  انرژی  سمت  به 
شوید که او یک فرد پیشگام در هر زمینه ای 
شود.  به او کمک کنید تمایالتش به سمتی 
به  باشد.  برایش مزیت هایی داشته  برود که 
او یکدل بودن را یاد دهید تا مهربان باشد و 
 وقتی خیلی از مسیر اصلی زندگی اش خارج 
می شود مراقب نتایج کارش باشد. اما او را  از 
دلسرد  زندگی  در  قانون  دو  یا  یک  شکستن 
نکنید تا زمانی که با رفتارش به کسی آسیبی 

نرسانده است. 

روش هایی برای تقویت حافظه

این  از  تا  از آزمون مهم، سعی کنید چند  قبل 
امتحان  را  تقویت حافظه  معتبر  تکنیک های 
کنید. سعی کنید در محیطی به دور از عوامل 
مزاحم و برهم زننده آرامش و تمرکز همچون 
مخل،  عوامل  سایر  و  موسیقی  تلویزیون، 
مطالعه کنید. اطالعات در حافظه در دسته ها 
 و گروه های مرتبط طبقه بندی می شوند. شما 
می توانید با مرتب کردن و دسته بندی مطالبی 
مغز  مشخصه  این  از  کنید  می  مطالعه  که 
و  مفاهیم  کنید  سعی  ببرید.  را  بهره  حداکثر 
 عبارات مشابه را با هم گروه بندی کنید، یا از
یادداشت ها یا مطالب کتابی که مطالعه می کنید 
خالصه ای تهیه کنید تا به شما در گروه بندی 

مفاهیم مرتبط کمک کند. 
ابزارهای کمک حافظه، تکنیک هایی است که 
اغلب دانش آموزان و دانشجویان برای مساعدت و 
یاری به نیروی حافظه از آنها بهره می گیرند. روش 
کمک حافظه صرفا روشی برای به خاطر سپردن 
اطالعات است. برای مثال، شما ممکن است در 
تیمی مشارکت کنید که باید موارد خاصی را به 
خاطر داشته باشید تا بتوانید عملکرد خوبی داشته 
شما  برای  حافظه  روش کمک  باشید.بهترین 
این است که برای به خاطر سپردن این موارد 
از تصاویر و تصویرپردازی مثبت، چیزی جدید 
و بدیع یا حتی تبدیل آن به چیزی مضحک و 
خنده دار استفاده کنید. ممکن است آن را تبدیل 
به شعرکنید تا بهتر بتوانید بخشی از اطالعات را 

حفظ کنید.

مصرف میوه و سبزیجات  
خطر مرگ را کاهش می دهد

می تواند  بدن  قسمت های  در  رگ ها  گرفتگی 
ناراحتی های متعدد از جمله کاهش جریان خون 
به قسمت های تحتانی پا و بدن، درد قفسه سینه، 

بیماری قلبی، حمله قلبی و یا سکته ایجاد کند. 
خوردن میوه و سبزیجات در روز، احتمال خطر 
مرگ بر اثر بیماری های حاد مانند بیماری های 
قلبی، سکته قلبی و سرطان را تا ۲۰ درصد کاهش 
می دهد. مصرف سیر برای پیشگیری از بیماری 

قلبی و عروقی بسیار مفید است.

 روغن های گیاهی جایگزین
 مناسب برای روغن های هیدروژنه

مواد لبنی چرب و گوشت پرچربی به دلیل دارا 
افزایش  موجب  اشباع  چرب  اسیدهای  بودن 
کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی-عروقی 

می شوند که باید مصرف این مواد محدود شود. 
سایر روغن های گیاهی مانند روغن زیتون، کلزا، 
سبوس برنج، آفتابگردان و سویا  می تواند جایگزین 
روغن های هیدروژنه شود تا کلسترول بد خون 
کاهش یابد. افزایش مصرف سبزیجات و میوه ها 

می تواندمنجر به کاهش سطح کلسترول شود.

برخی بوها می تواند
 احساسات منفی را از ما دور کند

تنها خنده نیست که دواي استرس و اضطراب 
است بلکه گاهي بوها هم در این زمینه جادو 
مي کنند. بایستید و بو کنید! برخي بوها مي توانند 

حاالت و احساسات منفي درون ما را تغییر دهند. 
مانند نارنگی، نارگیل، سدر، دارچین، رزماری باعث 
خوش بینی، قدرت و افزایش کارایی می شود. 
همچنین اسطوخودوس، نعناع،   آویشن، گل رز، 
یاسمن کمک به غلبه بر نوسانات خلقی، آرام 

کردن سیستم عصبی می شود.

برای آرام کردن ضربان قلب تان
 پا یا گردن خود را ماساژ دهید

ماساژور  پیش  که  ندارید  را  امکانش  وقتي 
حرفه اي بروید، مي توانید براي آرام کردن ضربان 
قلب با دست، پا یا گردن خود را ماساژ دهید. 

همچنین ماساژ براي افرادي که زمان زیادي را 
صرف کارکردن با کیبورد مي کنند هم کمک 
خوبي است. مقداري لوسیون به دست هایتان 
بمالید و ماهیچه هاي شانه، گردن و سر خود را 
ماساژ دهید تا استرس تان کاهش یابد. روزی 

یک ربع ماساژ موجب آرامش می شود.

نوشیدن شیر داغ
 باعث خواب راحت می شود

نوشیدن شیر داغ باعث آرامش و خواب راحت 
بدانید شیر حاوی اسید  می شود. جالب است 
آمینه ای است که برای کاهش استرس ضروری 

کمی  مقدار  توانید  می  همچنین  شما  است. 
عسل را با شیر مخلوط کنید. شیر تریپتوفان را 
به مغز می رساند، سپس به سرتونین تبدیل می 
 شود و سرتونین در تاریکی به مالتونین تبدیل 
می شود. ترکیب شیر با عسل همچنین تأثیرات 

آنتی اکسیدانی را افزایش می دهد.

 برای مقابله با استرس یک راه حل صحیح و شناخت عوامل استرس زا اولین گام است. پژوهش نشان 
می دهد عدم دریافت کافی ویتامین D به شکلی جدی بر عملکرد قدرتی و ورزشی افراد اثر می گذارد.

برای اینکه بتوانیم حداکثر قدرت را محاسبه نماییم، باید در وهله اول بدانیم حداکثر وزنه ای که یک فرد 
می تواند برای تعداد یک بار آن را حرکت دهد چه مقداری است. برای اینکه بتوانیم حداکثر قدرت را 
محاسبه نماییم، باید در وهله اول بدانیم حداکثر وزنه ای که یک فرد می تواند برای تعداد یک بار آن را 
حرکت دهد چه مقداری است. که به آن تکرار بیشینه اطالق می شود. ورزشکارانی که از کمبود ویتامین 
D رنج می بردند نسبت به افرادی که مقادیر باالتری از این ویتامین را داشتند، در یک تکرار بیشینه حرکت 

اِسکوات به میزان ۷۷ درصد ضعیف تر عمل می کردند.     

 در طول سفر فقط از وسایل شخصی خود استفاده کنید. از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد 
دارای عالئم بیماری های تنفسی )سرفه ، عطسه و...(خودداری کنید. فاصله 1 تا ۲ متر را با این افراد 
رعایت کنید و در غیر این صورت از ماسک برای پیشگیری استفاده کنید. در زمان بروز پدیده گرد و غبار 
از ماسک های فیلتردار استفاده کنید. افرادی که مشکالت تنفسی و قلبی دارند برای استفاده از ماسک 
باید با پزشک خود مشورت کنند. اگر نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه، خس خس و درد قفسه 
سینه را مشاهده کردید به خصوص اگر سابقه بیماری آسم دارید درمان همیشگی خود را دنبال کرده و 

اگر نشانه ها برطرف نشد در اولین فرصت با پزشک مشورت کنید.
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توصیه های سفر سالم برای زائران اربعین حسینیچطور از استرس سبقت بگیرید؟

در تاریخ شهادت سبط اکبر پیامبر»صلی ا... علیه و آله«، 
امام مجتبی»علیه السالم« در ماه صفر، بین علما اختالف 
وجود دارد. بعضی هفتم صفر و بعضی ۲8 ماه صفر را تاریخ 
شهادت ذکر کرده اند. امام حسن مجتبی دومین امام شیعیان 
که 1۰ سال و حدود ۷ ماه امام مسلمانان بود.وی نخستین 
نوه  نخستین  و  زهرا)س(  فاطمه  و  علی)ع(  امام  فرزند 
پیامبر)ص( است. او هفت سال از عمر خود را با پیامبر)ص( 
همراه بود و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان 
نجران حضور داشت. او یکی از اصحاب کسا است که آیه 
تطهیر درباره آنان نازل شد و شیعیان آنان را معصوم می دانند. 

آیه اطعام و آیه مودت و آیه مباهله نیز درباره او و پدر و مادر و 
برادرش نازل شده است. او دو بار کل دارایی اش را در راه خدا 
بخشید و بارها نیمی از اموالش را به نیازمندان داد. گفته اند به 
سبب همین بخشندگی ها، او را »کریم اهل بیت« خوانده اند. 
حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن)ع( گرچه 
به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام 
حسن )ع(  مانع به اجرا درآوردن برخی از نّیات پلید آنان بود. از 
جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای 
خود بود. وی از اجرای این تصمیم که برخالف مفاد صلح 
نامه او با امام حسن )ع( بود وحشت داشت و می دانست 

که اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست 
بزند، بدون شک با مخالفت شدید حسن بن علی )ع(  روبه 
رو خواهد شد.بر این اساس تصمیم گرفت از هر راه ممکن 
امام علیه السالم را به شهادت برساند. پس از بررسی های 
زیاد جعده همسر امام حسن علیه السالم را مناسب ترین 
فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف پلید دید. به صورت 
محرمانه و با ارسال صد هزار درهم به جعده، به او قول داد که 
اگر امام حسن )ع(  را به شهادت برساند او را به همسری یزید 
درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر 

در آب آشامیدنی مسموم کرد و به شهادت رساند.

شهادت امام حسن مجتبی )علیه السالم( تسلیت باد

آیه روز

آیا فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشان است ]اگر چنین است[ پس 
]با چنگ زدن[ در آن اسباب به باال روند. سوره ص )1۰(

سخن روز

بیشتر وقت ها از قدرت لبخندی ساده، نوازشی مالیم، حرفی محبت آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا 
توجهی کوچک غافلیم. تمام این ها ظرفیت تغییر و توسعه  زندگی ما را دارند. )لیو بوسکالیا(
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي:  لباس زمستاني - تابلوي 
 - چین  پول  واحد   -  ۲ دورنما 
ترشي بادمجان - مبنا در ریاضیات 
پادشاهان   شکاری   پرنده   -  3
-غالف شمشیر 4 - مادربزرگ - 
یک عامیانه -  سالح آرش-  مادر 
آذري 5 - معاون هیتلر - شعبده باز 
جانشین 6 - سالشمار -  ازا لقاب 
اشرافي - زنان اروپایي - نام ترکي 
نسنجیده  و  اساس  بي  کار   -  ۷
- ترکیب شیمیایي آبدار - فاقد 
شفافیت 8-  زعفران - رشد - 
گاري 9- سال گذشته-  پیشنهاد 
فروش با قیمت باالتر  -پایتخت 
اردن 1۰ - سفید ترکي-  تکراري 
- خط کش سه گوش 11 - دیدن 
شاعرانه -  نمایشنامه رادیویي - 
پرنده ای زیبا  1۲- معدن - میناي 
درهم -  از شهرهاي استان تهران  
-بریدن شاخه هاي درخت 13-  
دوره  تاج گل -  کننده -   رسم 
بزرگداشت  بیماري 14-  از  پس 
گاو مقدس  - چند رئیس 15 - 

زلزله سنج - اثري از ابن سینا 

نقشه  و  طرح    -1 عمودي: 
براي رسیدگي به شخص دیگر- 
لوزالمعده ۲ - زنان خوبرو - زین 
برفي3-   ورزش   - اسب  برگ  و 
شهري در هلند  - خرما فروش- 
 4 هندوان  عمده  دیني  مراکز  از 
- نوعي رابطه خواهر و برادري-  
پایبندي - باب روز - مادر وطن  5- 
زور و توان - ملیح  -درخت انگور  
6-  پیشکش، کادو - صفرا ۷-   
نام هرسان - گردهمایي علمي - 

طرف چپ 8-   برچسب-  کته 
- ترموستات  9-  پسر گودرز در 
شاهنامه -  نجار-  پایتخت اوکراین 
1۰ - خباز - فریاد بلند 11 - جنس 
به ظاهر قوي - صبحانه نخورده  - 
شهري درا ستان اردبیل 1۲-  عدد 
حمام -  بله التین - ماهي پهن 
بال-  روستاها 13 - رادار - ویرگول 
- آسیاب آشپزخانه 14 - وسط - 
فرهنگیان- از رودهاي ایران 15- 

اثري از حسین مدني

جدول کلمات
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123456789101112131415
لقنولمحناخمیرک1
ارماسصاقتنایم2
جیاررهشایکبور3
وهیهسکللیساب4
رهزیاجهخسنسس5
هامیمارلیگزت6
یسکاتلسلسمهسه7
یارشیامهزرا8
ادراوزناشیارا9
طیعفاهلاببان10
مسنشلگمهدجهد11
ینابرایدراشر12
نازهیمورانگاو13
ایراکبشمنادخی14
نیماتیوهردناهد15

00:00 مستند سی و سال و3 روز
00:32 مستند قرارگاه بی قرار
01:08 فیلم تلویزیونی مارپیچ

02:40 مستند دعوت
03:05 داستان های طبیعت

04:10 اذان صبح به افق بیرجند
04:27  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:28 سخنرانی
06:10 دعای عهد

06:25 رو به آبادی
07:00 صبحانه 
08:10 پرسمان

08:45 مجموعه دولت مخفی - بازپخش
09:30 حقیقت سرخ

09:55 سیمای سالمت -  زنده
11:00 خبر استان

11:21 اذان ظهر به افق بیرجند

11:40 شاهدان
12:00 راه حسین

12:45 داستان های مذهبی
13:00 اینجا ایران- بازپخش

14:00 جلوه های نور
14:25 فیلم تلویزیونی مارپیچ- بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

17:29  اذان مغرب به افق بیرجند
17:55 سیمای سالمت- بازپخش

19:20 صدفرسخ- بازپخش
20:00 خبر استان

21:30 بازتاب
22:00 اینجا ایران - زنده

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

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

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر تماس بگیرید(
۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۱۵۷۲۰۲۳۰۲

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

0915   866   8002 
ایزوگام و قیرگونی آراسته

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵6۵8۲68 - ۰۹۱۵66۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
۰۹۱۵۳6۲۳۴8۱ - ۰۹۱۵۳6۳۵۵6۴ 
بیرجند - نبش غفاری ۲۳ - آزادگان 6

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
۱۴:۳۰۲۰:۰۰شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُکش
۱8:۱۵۱6:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶4۲3۷۷  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
       ۰91۵۵۶1۲949 - 3۲331۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس ۴۹ و ۴۹/۱ 
روبروی پمپ CNG مدرس 

۰۹۳6۵۰۴۵۹6۲ - ۳۲۴۳6۹۷۹

طبخ زغالی

پیک رایگان
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خبر ویژه خراسان جنوبی پیشتاز در نامگذاری اسامی ائمه )ع( برای نوزادان شد

تسنیم-مشاور ریاست سازمان ثبت احوال با بیان اینکه در تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند نرم خراسان جنوبی از کشوری باالتر است گفت: در نامگذاری فرزندان 
خراسان جنوبی جزو استان های برتر در اسامی ائمه در نام های پسر و دختر بوده است. صامعی ظهر دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن ابالغ 
سالم رییس سازمان  ثبت احوال اظهار کرد: در ثبت  تولد به موقع در شش ماهه امسال در کشور 98 درصد  و در خراسان جنوبی 96 دهم درصد انجام شده است.

هم  را  فکرش  کسی   محمودآبادی- 
ارتش  و  شهرسازی  و  راه  که  کرد  نمی 
بخواهند با هم تفاهم نامه ای را امضا کنند 
که نه فقط مصوبه ی مهم در سال 84 را 
زیر سوال ببرد بلکه دست شهردار و شورای 
شهر در اعمال برخی قوانین جاری شهری 
در بیرجند را ببندد، جلسه ی این هفته ی 
شورای شهر به دو موضع بسیار حساس و 
مهم اختصاص یافت .توافق نامه ی یا تفاهم 
نامه فقط بازی با کلمات است »اصل ماجرا 
این است که نمایندگان ارتش و سازمان راه 
و شهرسازی در سال 92 با هم جلسه ای 
اساس  بر  بوده  قرار  اینکه  با  و  می گذارند 
مصوبه ی سال 84 راه و شهرسازی 100 
میلیارد تومان پرداخت کند و اراضی پادگان 
را بخرد در این تفاهم نامه مقرر می شود 
راه و شهرسازی فقط بخشی از زمین ها را 
در اختیار داشته باشد و مابقی آنچه هست 
همچنان متعلق به ارتش باشد، ارتش نیز بر 
اساس مالکیتی که دارد هر تصمیمی خواست 
برای دارایی اش انجام دهد.« این ها را رئیس 
شورای اسالمی شهر بیرجند می گوید و ادامه 
می دهد: »شواهد و مدارک نشان می دهد، 
ارتش برنامه ای برای ساخت و ساز مجتمع 
مسکونی در این بخش از شهر دارد. آن هم 
برای 700 و به نقلی دیگر 900 خانوار حال 
بیرجند ساختمان های  قرار است در قلب 
فراوانی ساخته شود، و دیگر به متولیان این 
طرح ربطی ندارد که بحث های ترافیکی و 

تنفسی چه می شود.«
تقی زاده می افزاید: نکته ی جالب توجه این 

تفاهم نامه این است که راه و شهرسازی 
بابت آن پولی که پرداخت کرده است نیز 
زمینی نگرفته است و جالب تر این که به 
وضوح این موضوع را نیز اعالم می کند.

شورای  و  است  بیرجند  شهردار  این  حال 
نامه  تفاهم  این  در  آنچه  برای  که  شهر 
آمده است و البته رفع چالش های آن چاره 
اندیشی کنند.اعضای شورای شهر در این 
باره اقداماتی انجام داده اند که بعد از دریافت 

نتیجه اعالم خواهد شد. 

افزایش آب بها در حد یک پفک
هر چند لوله کشی آب در بیرجند برای اولین 
بار در ایران توانست این شهر را در آن دهه 

ها جزو شهر های خوش نام قلمداد کند، اما 
امروز با داشتن قدیمی ترین و البته فرسوده 
بحرانی  های  چالش  ایران  سیستم  ترین 
زیادی را برای متولیان امر ایجاد کرده است 

تا جایی که شرکت آب و فاضالب شهری 
بیرجند را به یک شرکت زیان ده تبدیل کرده 
است. حاال مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری با تیم معاونانش دست یاری به سوی 
شورای شهر بیرجند دراز کرده اند تا شاید 
با اعمال برخی از تبصره های قانونی مانند 
تبصره ی 3 و تبصره ی 14 بتوان اندکی از 
هزینه های جاری به خصوص در اصالح و 

بازسازی شبکه های آبی را تامین کنند. 
بر اساس تبصره ی 3 و تبصره ی 14 میزان 

افزایش  باید  اندکی  مشترکان  بهای  آب 
افزایش هزینه ها صرف اصالح  این  یابد، 
شهر  ی  فرسوده  های  شبکه  بازسازی   و 
می شود.  بر اساس گفته های مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب اکنون میزان پرت 
آب در شبکه عددی نزدیک به 40 درصد 
است ، هر چند چند سالی می شود که این 
شرکت تیم های نشت یاب و دستگاه هایی 
را برای این منظور در استان و به خصوص 
شهر بیرجند فعال کرده است اما انگار میزان 
اعتبارات به گرد پای نشتی های شبکه و 

خرابی کنتور ها و . . . نمی رسد.
هاشمی مقدم قصه ی پر قصه ای از اوضاع 
زیان ده شرکت در جلسه ی شورای شهر 

بار  سه  که  هایی  انشعاب  از  کرد  اعالم 
بازسازی و دوباره ترکیده است تا هزینه های 
دو نیم میلیارد تومانی که به چشم نمی آید.

وی از 13 کیلومتر انشعاب فرسوده و البته 
باید اصالح شود خبر  انشعابی که   7 هزار 
می دهد اما به این نکته ی مهم نیز اشاره 
قدری  به  اعتباری  و  مالی  اوضاع  که  دارد 
تصمیمی  اگر  که  است  مشکل  و  سخت 
جدی در این باره گرفته نشود،آبهای پنهان 
را  بیشتری  بحرانی  معضالت  زمینی  زیر 
برای شهر به وجود خواهند آورد.وی اضافه 
آبی  با کم  در موضوع سازگاری  کند:  می 
مکلف شدیم قیمت آب بها را به قیمت اصلی 
نزدیک کنیم بر این اساس کم شورای شهر 
 را برای اعمال تبصره ی 3 و البته توجه به 
از  یکی  میری  داریم.  الزم  تبصره ی 14 
اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه مردم 7 
درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده اند از 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خواست به 
دنبال راه های دیگری نیز برای تامین منابع 
مالی باشد. موهبتی یکی دیگر از اعضا نیز 
درباره کمک اوقاف به شرکت آب و فاضالب 
پرسید و البته حسنی صفت سوالی درباره ی 
میزان عملکرد شرکت در پایان سالی مالی 
آینده به شرط موافقت شورا برای افزایش 
آب بها ، عبدالرزاق نیز از میزان کمک های 
دولتی پرسید. پاسخ هاشمی مقدم به هر کدام 
از این سوال ها واضح و روشن بود، رقمی که 
قرار بود برای افزایش هزینه ی آب بها در هر 
دوره اعمال شود نیز در حد قیمت یک پفک 
بود، اما در نهایت اعضای شورا پاسخ را به 

توافق پشت پرده

دی
 آبا

مود
مح

س : 
عک

تفاهم نامه سال 92  برای اراضی پادگان با مصوبه 84 مغایرت دارد

مدیر کل امور مالیاتی پیشنهاد کرد

جلسه کمیسیون صنعت، اصل44 و محیط 
کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند روز گذشته با موضوع 
معافیت های مالیاتی خراسان جنوبی با حضور 
مسئوالن و صنعتگران خراسان جنوبی در 
محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد. به 
گزارش شبستان، در این جلسه 2 ساعته که 
صنعتگران و مدیران عامل واحدهای تولیدی 
و کارخانجات استان حضور داشتند به موضوع 
معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی استان تاکید 
شد و درخواست تمامی تولیدکنندگان دریافت 
این مصوبه از معاون اول رئیس جمهور در 

سفر 1۵ مهر به استان بود. 

خراسان  بودن  معاف  قانون  چرا 
اجرایی  مالیات  پرداخت  از  جنوبی 

نمی شود؟
حقیقی، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: 
از صنعتگران خراسان جنوبی درخواست دارم 
تا مسائل و مشکالت را شفاف توضیح دهید 
و این یک مطالبه ملی است؛گاهی خواسته 
های خود را به درستی بیان نمی کنیم. وی 
با بیان اینکه امروز بسیاری از صنعتگران در 

خراسان جنوبی دچار مشکالتی برای تولید 
هستند، افزود: به طور جدی باید صنعتگران 
بدهی  این  و  شوند  حمایت  استان  این 
های سنگین که نتیجه تحریم ها است را 
مسئوالن مربوطه پیگیری کنند؛ قطعا راهی 

برای پرداخت این بدهی ها وجود دارد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  مشاور 
کشاورزی بیرجند به موضوع مالیات اشاره 
کرد و گفت: از سال84 درگیر یک بحث 
تمامی  معاف شدن  آن  و  مالیاتی هستیم 
بیرجند  جز  به  جنوبی  خراسان  شهرهای 
و قاین از پرداخت مالیات است و پیگیری 
ما  به  کسی  اما  دادیم  انجام  زیادی  های 
نمی گوید که چرا این قانون در خراسان 
جنوبی اجرایی نمی شود. حقیقی با اشاره 
به  جمهور  رئیس  اول  معاون  سفر  به 
معاون  سفر  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
جنوبی  خراسان  به  جمهور  رئیس  اول 
فرصت  این  از  باید  و  است  فرصت  یک 
بهره کافی را ببریم و همه صنعتگران پای 
کار بیایند و مشکالت استان را بیان کنند.

وی با توجه به اینکه مدیریت ارشد کشور 
 مشکالت استان ما را می شناسد و درک 
مدیران  متاسفانه  اما  داد:  ادامه  کند،  می 

استانی ما هنوز مشکالت استان را درک 
نمی کنند؛ من اگر جای مدیرکل مالیات 
باالرفتن  به  مالیات  حذف  با  بودم  استان 

تولید و اشتغال استان کمک می کردم.

موانع موجود بر سر راه صنعت 
استان را بردارید

عابدی،  از صنعتگران خراسان جنوبی نیز 
در این جلسه اظهار کرد: امروز یک سوم از 
نیروهای خود را به حالت تعلیق و تعطیل 
در آورده ام و خودمان باید هزینه های واحد 
تولیدیمان را در بیاوریم و خرج کنیم. وی 
اینکه خراسان جنوبی راهش دور  بیان  با 
و آب آن شور است، تاکید کرد: اگر راهی 
استان  به صنعت  برای کمک  مواردی  یا 
وجود دارد بیایید مطرح کنید و بدانید که 
در سال گذشته آمار سرقت ها در بیرجند 
38 درصد بیشتر شده است و این موضوع 
بی ارتباط به بیکاری نیست. این صنعتگر 
اینکه صنعت  به  با اشاره  خراسان جنوبی 
و زیرساخت های استان باید درست شود، 
گفت: اگر موانع موجود بر سر راه صنعت و 
تولید استان برداریم قطعا هیچ بیکاری در 

این استان نخواهیم دید.

چوب الی چرخ تولید استان نگذارید
بذرافکن، یکی دیگر از صنعتگران استان در 
این جلسه بیان کرد: واحدهای تولیدی استان 
را زمین گیر نکنید و آن ها را به تعطیلی 
نکشانید و با به وجود آوردن موانع مالیاتی 
چوب الی چرخ تولید استان نگذارید.بذرافکن 
با اشاره به اینکه ما در سه بخش با مشکالت 
بسیاری مواجه هستیم، افزود: این سه بخش 
شامل دارایی، تامین اجتماعی و شبکه بانکی 
مشکالت  به  مسئوالن  امیدواریم  و  است 

واحدهای تولیدی استان رسیدگی کنند.

لزوم رسیدگی به  موضوع ارائه 
گزارش حسابرسی

علیدوست، مدیرعامل یکی از شرکت های 
تولیدی در خراسان جنوبی که محصوالت 
خود را به کشورهای مختلف صادر می کند 
نیز در این جلسه بیان کرد: تولید کنندگان در 
خراسان جنوبی با مشکل سرمایه در گردش 
مواجه هستند که این مهم قلب یک واحد 
تولیدی را تشکیل می دهد. وی با اشاره به 
اینکه ما در خراسان جنوبی موظف هستیم 
که گزارش حسابرسی داشته باشیم، ادامه داد: 
این گزارش در نظام مالیاتی تنها یک هزینه 

تحمیل شده بر تولیدکنندگان است و هیچ 
تاثیری بر روی اظهار نامه های مالیاتی ندارد 
امیدواریم مسئوالن به این موضوع رسیدگی 
کنند.اکبری، صنعتگر خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه اظهار کرد: بهترین منابع صنعتی 
را داریم اما متاسفانه ارگان های ذی ربط در 
رابطه با توسعه این منابع همکاری های الزم 
را با تولیدکنندگان استان ندارند. وی با اشاره 
به اینکه 30 استان طبق آیین نامه تعیین شده 
توسط دولت با واحدهای تولیدی مدارا می 
کنند، ادامه داد: اما در خراسان جنوبی دستگاه 
های مربوطه از جمله از مالیات با واحدهای 
تولیدی و کارخانجات استان همکاری و مدارا 
نمی کنند. اکبری گفت: بهترین سنگ استان 
ما  رابه اصفهان می برند و سپس به ایتالیا 
این  ببینیم که چرا  باید  صادر می کنند و 
موضوع رخ می دهد و ما این فرصت را از 

دست داده ایم.
که  شد  مصوب  جلسه  این  پایان  در 
تولیدکنندگان و صنعتگران درخواستی بدهند 
تا خراسان جنوبی از پرداخت مالیات معاف 
شود و این درخواست را در سفر معاون اول 
از  ای  گره  تا  کنند  مطرح  جمهور  رئیس 

مشکالت واحدهای تولیدی استان باز شود.

معافیت مالیاتی برای تمام واحد های تولیدی استان

دستور توقف احکام 
قضایی برای کارخانه 
شمش منیزیم فردوس

صداوسیما-مدیرکل دادگستری استان برای 
فردوس،  منیزیم  کارخانه شمش  از  حمایت 
دستور توقف موقتی تمام احکام قضایی این 
کارخانه را داد. حجت االسالم حمیدی در بازدید 
از این کارخانه با ابراز خرسندی از وجود این 
واحد صنعتی مهم و استراتژیک در استان گفت: 
به ظرفیت  منیزیم  کارخانه شمش  چنانچه 
واقعی خود برسد نه تنها برای استان بلکه در 
کشور باعث افتخار است. وی از رسیدگی و 
رفع مشکالت این کارخانه،  هفته آینده در ستاد 
پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در قوه قضاییه خبر داد و افزود: در این ستاد 
از مدیران شهرستان،  مدیران کل  با دعوت 
از همه  و متولیان مربوطه تالش می شود 
ظرفیت ها برای سرپا نگهداشتن این واحد 
تولیدی استفاده کنیم.مدیرکل دادگستری استان 
همچنین گفت: احکام قضایی علیه این کارخانه 
درارتباط با بانک ها و شرکت های خدمات 
رسان آب،  برق و گاز تا هفته آینده و پس از 
برگزاری جلسه ستاد نباید اجرایی نشود و پس 
از آن نیز با هماهنگی با مرکز استان اجرا خواهد 
شد.حجت االسالم حمیدی تاکید کرد مطالبات 
کارگری واحدهای صنعتی باید در اولویت باشد.
مدیرعامل کارخانه شمش منیزیم فردوس نیز با 
بیان اینکه این واحد تولیدی در حال حاضر با 
20 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند گفت: 
هم اکنون 110 نفر در سه شیفت کاری در این 
واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند که 
ماحصل تالش آنان تولید روزانه 4 تن شمش 
منیزیم است.فرامرز کافی  راهبرد این کارخانه را 
صادرات دانست و اظهارامیدورای کرد در کمتر 
از یکسال آینده با رونق تولید، محصول این 
کارخانه راهی بازارهای داخلی و خارجی شود.
وی  با اشاره به اینکه میزان نقدینگی حاصل از 
تولید این کارخانه به حدی است که کارخانه را 
سرپا نگه دارد، خواستار تقسیط بدهی های 60 
ماهه مالیاتی این واحد نیز شد.علیمردانی رئیس 
دادگستری فردوس نیز حمایت از تولید و حل 
مشکالت واحدهای تولیدی را از  اولویت های 
دستگاه قضا دانست و گفت:  دادگستری نهایت 
همکاری برای تقسیط بدهی  و حمایت از این 
کارخانه را خواهد داشت.کارخانه شمش منیزم 
فردوس تنها کارخانه شمش منیزیم خاورمیانه 
است که سال 93 به بهره برداری رسید اما 
به دلیل مشکالتی از جمله کمبود نقدینگی، 
مطالبات  و  بدهی  بانکی،  معوقات  داشتن 
دستگاههای مختلف، مدتی تعطیل و غیر فعال 
شد که از آغاز امسال با تأمین نقدینگی از محل 

پیش فروش محصول، دوباره فعال شد.

 انتصاب مدیرکل جدید ثبت احوال

مشاور  حضور  با  مراسمی  در  خبر-  گروه 
عالی سازمان ثبت احوال کشور و جمعی از 
عنوان  به  مهرآور  علیرضا  استانی  مسئوالن 
مجتبی  شد.  معرفی  احوال   ثبت  مدیرکل 
فاطمی صبح دیروز در جلسه تکریم و معارفه 
مدیرکل ثبت احوال استان اظهار کرد: نیروی 
انسانی مهمترین سرمایه در ثبت احوال است 
و در این زمینه تالش شده از نیروی انسانی 
جوان برای بهره برداری هر چه بیشتر استفاده 
شود. وی از کسب رتبه نخست این استان 
در صدور کارت ملی هوشمند در کشور خبر 
احوال   ثبت  سابق  مدیرکل  همچنین  داد. 
استان از تعیین تکلیف 300 شناسنامه ممنوع 
الخدمات در استان خبر داد. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار نیز، ثبت احوال را از 
سازمان های تخصصی عنوان و بیان کرد: همه 
ما به نوعی با این سازمان ارتباط داریم و هیچ 
گاه ارتباط بین مردم با سازمان ثبت احوال قطع 
نخواهد شد.وی با اشاره به برگزاری انتخابات در 
سال جاری اظهار  کرد: این سازمان در انتخابات 

نیز یک نقش کلیدی و مهم دارد .

آمادگی هالل احمر برای 
امدادرسانی در اربعین

ایسنا-مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 
هرساله با آغاز سفر زائران اربعین، 23 پایگاه 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان برای 
امدادرسانی و اسکان زائرین در آمادگی کامل 
قرار می گیرند. شهریاری با اشاره به پیش رو 
بودن سفر زائران اربعین به عراق و فعالیت های 
هالل احمر طی این ایام، بیان کرد: هرساله 
امداد  پایگاه  اربعین، 23  زائران  سفر  آغاز  با 
برای  استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و 
امدادرسانی و اسکان زائران در آمادگی کامل 
قرار می گیرند. وی با بیان اینکه هماهنگی ها 
و دریافت مجوزهای الزم در خصوص تامین 
دارو و آمبوالنس برای موکب جواداالئمه)ع( 
 42 گفت:  است،  شده  انجام  کاظمین  در 
کیف تخصصی کمک های اولیه، تجهیز و به 

موکب ها تحویل داده شده است.

تشکیل ۲۱ پرونده در حوزه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی 

مهر- فرماندهی انتظامی استان گفت: 21 پرونده 
در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدای سال 
در خراسان جنوبی تشکیل شده است. سردار 
مجید شجاع صبح شنبه در صبحگاه مشترک 
نیروهای مسلح خراسان جنوبی اظهارکرد: شعار 
امسال هفته نیروی انتظامی »پلیس هوشمند، 
امین مردم« است که از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب گرفته شده است.  نماینده ولی فقیه هم 
در این مراسم با اشاره به هفته نیروی انتظامی 
بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که نیروی انتظامی 
براساس وظیفه قانونی و از سر شوق انجام 
می دهد مصداق بارز امر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه اسالمی است.

اخبار کوتاه

*مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گفت: همزمان با برگزاری 
همایش ملی روز روستا و عشایر، لوح ثبت جهانی 
حوله بافی ُخراشاد بیرجند رونمایی می شود. 
*جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سرایان 
گفت: با تالش مأموران انتظامی شهرستان 
کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۵0 درصد افزایش داشته است.
*معاون پژوهشی جهاددانشگاهی ازثبت اختراع 
محققین  توسط  عناب  فراسودمند  شکالت 
مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی خبر داد. 
*مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از صادرات 
1۵1 میلیون و 320 هزار دالر کاال از گمرکات 

استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.
* 92۵ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال در 
محدوده های معدنی استان سرمایه گذاری شد.
*2 میلیارد تومان اعتبار ملی برای نیروگاههای 
خورشیدی خانگی ویژه افراد زیرپوشش کمیته 

امداد امام خمینی)ره( ابالغ شد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
مستند به  مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر زیرزمین و همکف و طبقه اول و دوم با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵۰ مترمربع دارای  
پالک ثبتی چهار هزار و بیست و سه فرعی از دو هزار و چهل و هشت فرعی از دویست و پنجاه اصلی )پالک ۴۰۲۳ فرعی از ۲۰۴8 فرعی از ۲۵۰- اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند ، 

خیابان فردوسی، نبش فردوسی ۱، پالک ۵۶ ملکی آقای حمید رضا محبی پور فرزند علی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۲8۶۷۳  که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه ذیل : شماال به طول  
 ۹ متر پی دیواریست به  حاشیه خیابان شرقا اول به طور پخ به طول ۱/۴۱ متر، دوم به طول ۴ متر پی دیواریست به حاشیه خیابان و کوچه ۵ متری، جنوبا به طول ۱۰ متر پی دیواریست به پالک ۴۰۲۴ فرعی، غربا 
 به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک  ۴۰۲۲ فرعی ، فاقد حقوق ارتفاقی که برابر سند رهنی شماره ۳۱8۳۱ - ۱۳۹۴/۳/۱۰ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۷ بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال 
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت ۱۰ سال در رهن بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل 
ننموده، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۴/۶۱۶/۹88/۹۱۴ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ 
۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۱/۲۱۱/۹88/۹۱۴ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۹۶/۲/۱۹ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات مذکور 
را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۰۱۵۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت 
یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراض واصله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۹۷۰۰۵۹۱۴- 
۱۳۹۷/۶/۴ ملک فوق الذکر با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵ مترمربع و اعیان مشتمل بر زیرزمین و طبقه همکف هر کدام به مساحت ۴۹/۵۰ مترمربع و طبقه اول و دوم هر یک به مساحت ۵۷/۵  مترمربع با بالکن به صورت 
نوساز با اسکلت فلزی و نمای آلومینیوم و سقف تیرچه بلوک که فاقد پایان کار بوده ، دارای امتیازات آب و برق و گاز هر کدام یک اشتراک که در تصرف راهن و شخص غیر می باشد به مبلغ هفت میلیارد و ششصد میلیون 
 ریال )۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است و به درخواست بانک بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹8/8/8 از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند، واقع در میدان شهدا 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک تضمین 
شده به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند ، پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه 
های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه 

فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملی جایز می باشد. چنانچه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت دین یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴         غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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  نسرین کاری - روز گذشته آیین گشایش اولین هنرستان هنرهای زیبا 
در استان،  با حضور علی اکبر صفی پور مدیر کل دفتر آموزش و توسعه 
فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجید پور 
عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ناصر نبی زاده مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی از مسئوالن و هنرمندان برگزار شد.

ماموریت هنرستان هنرهای زیبا، الگوسازی در جامعه فرهنگی و 
هنری است

مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ماموریتی تحت عنوان نمونه سازی در فرهنگ و هنر را در راستای کار 
هنرستان ها بر عهده دارد، ادامه داد: باید الگوها و نمونه هایی را ارائه دهیم 

تا دیگران با تاسی گرفتن از آن ها کارهایی بهتر و فراگیرتر را انجام دهند.
علی اکبر صفی پور با اشاره به این که تالش می شود فعالیت ها و الگوسازی 
در گستره هایی با عنوان “هنرستان هنرهای زیبا” و “هنرستان موسیقی” 
انجام گیرد، اضافه کرد: در همین راستا از ۱۰ نفر رتبه اول رشته هنر در 

کنکور، ۶ نفر تحصیل کرده در همین هنرستان ها هستند.
صفی پور اکثر هنرمندان معاصر را فارغ التحصیالن این هنرستان ها دانست 
و گفت: امسال صدمین سال تاسیس هنرستان موسیقی تهران را جشن 
گرفتیم، این تداوم در فعالیت هنرستان ها نشان می دهد وزارت فرهنگ و 
ارشاد در کنار وزارت آموزش و پرورش باید برای توسعه هنرستان ها تالش 

کنند. وی به ۴۲ هنرستان فعال در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در این 
زمینه مشکل کم نداریم اما از همان زمانی که مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی پیگیر راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا در این 
استان شد، تالش کردیم تا این اتفاق رخ دهد. مدیر کل دفتر آموزش و 
توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز 
امیدواری برای راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا برادران خراسان جنوبی 
در آینده نزدیک، ادامه داد: برای حل مشکالت هنرستان ها از بودجه های 

فصل ۵ می توان اختصاص داد اما همت استان را نیز می طلبد.
هنرستان هنرهای زیبا بستری شایسته برای حوزه فرهنگ و هنر 

است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی نیز در این مراسم ضمن ابراز 
خوشحالی از گشایش اولین هنرستان هنرهای زیبا در استان، عنوان کرد: 

خراسان جنوبی سابقه ای کهن در فرهنگ و آموزش دارد و بیرجند سومین 
شهر ایران است که در آن آموزش مدرن پایه ریزی شده است، لذا نیاز 
به راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا در این استان احساس می شد و از 

ضرورت ها بود.
ناصر نبی زاده با اشاره به این که دایر شدن هنرستان از اهداف اصلی این اداره 
کل بود، ادامه داد: کار اجرایی هنرستان اکنون با ۳ رشته شروع شده است و 
امیدواریم سال های آینده با رشته های بیشتری فعالیت داشته باشد. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، این هنرستان را بستری شایسته برای 
حوزه های فرهنگی و هنری استان دانست و افزود: هنرستان هنرهای زیبا 
 امکان ارائه صحیح آموزش های هنری را به عالقه مندان فراهم کرده است.

پیشرفت پایدار استان با تقویت نیروی انسانی محقق می شود
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یکی از 

اهداف اصلی این نهاد را توسعه تربیت نیروی انسانی دانست و افزود: رشد و 
پیشرفت پایدار استان، با تقویت نیروی انسانی محقق می شود. 

رضا یکه خانی ، از نگاه مثبت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به این 
موضوع سخن گفت و خاطرنشان کرد: در همین راستا هنرستان هنرهای 
زیبا در خراسان جنوبی راه اندازی شد. به گفته وی رویکرد آموزش و 
پرورش نیز توسعه هنرستان ها به خصوص هنرستان هنرهای زیبا است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش از فعالیت ۷۳ رشته در 
هنرستان های فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: ۴۰ درصد از دانش آموزان 
متوسطه دوم به هنرستان های استان هدایت شدند و این درصد از میانگین 

کشوری نیز باالتر است.
یکه خانی، خطاب به هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا عنوان کرد: در این 
هنرستان تنها اخذ مدرک نباید مالک باشد، بلکه اصل موضوع و محور 
آموزش ها، شایستگی و کسب مهارت است. از سوی دیگر دانش آموزان 
تحصیل کرده در رشته های فنی و حرفه ای می توانند بدون آزمون ادمه 

تحصیل بدهند اما شرط موفقیت ، تنها عالقه و تالش است.
گفتنی است، عالقه مندان به تحصیل در رشته های هنری، هنوز فرصت 
برای ثبت نام در هنرستان هنرهای زیبا را دارند. الزم به ذکر است در پایان 
مراسم، از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند با 

اهدای هدایا به پاس زحمات، قدردانی شد.

اولین هنرستان هنرهای زیبا در خراسان جنوبی گشایش یافت
عکس : شایگان

محمودآبادی - روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته )۱۱ و 
۱۲ مهرماه( رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی کشور در 

سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.
رئیس هیئت کشتی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه برای 
اولین بار بود که مسابقاتی در چنین سطحی در استان برگزار شد، 
اظهار کرد: ما در چند سال گذشته میزبانی رقابت های کشتی در 
رده های پایه را بر عهده داشتیم ضمن اینکه در لیگ کشتی نیز 

میزبان بوده ایم. 
آزاد  کشتی  مسابقات  برگزاری  از  پس  افزود:  سروری  عباس 
 بزرگساالن قهرمانی کشور، هدف ما برگزاری رقابت های ملی است.
مورد  اگر  استان  گیران  کشتی  داد  نشان  مسابقات  این  نتایج 
یابند. راه  جهانی  های  رقابت  به  توانند  می  گیرند  قرار   توجه 
سرپرست مسابقات کشتی قهرمانی کشور در بیرجند گفت: در این 
دوره از مسابقات ۲۹۸ کشتی گیر در قالب ۳۴ تیم از ۳۱ استان 
حضور داشتند و مسابقات طبق استانداردهای اتحادیه جهانی 

کشتی بدون اتالف وقت برگزار شد.
عزیزا... اطاعتی افزود: مسابقات کشتی قهرمانی کشور از هفت سال 

گذشته تاکنون به صورت منطقه ای برگزار شده است.
وی گفت: این روند از مسابقات بارها مورد انتقاد استان ها قرار 
می گرفت زیرا هیئت  های کشتی بر این باور بودند که مسابقات 

قهرمانی کشور نباید منطقه ای برگزار شود.
اطاعتی اظهار کرد: بر این باورم چون فدراسیون کشتی مسابقات را 
بدون ارفاق وزن برگزار می کند بدون شک نظر خاصی به برگزاری 
این مسابقات و افراد برگزیده دارد و افراد برتر مورد تایید کادر فنی 

فدراسیون قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه مسابقات در سطح کامال استاندارد برگزار شد، 
گفت: قهرمانان بنام آسیایی و جام جهانی هم بین کشتی گیران 
 حضور دارند که بیانگر سطح باالی این دوره از مسابقات بود.
سرپرست مسابقات کشتی قهرمانی کشور تصریح کرد: در این 
دوره از مسابقات شاهد استقبال خوب استان های صاحب کشتی 
هستیم که این مهم موقعیت مناسبی را برای رشد کشتی استان 

خراسان جنوبی فراهم می کند.
غالمرضا بهارلو، بهنام شیرمحمدی، حمیدرضا عابدی، محمد 
غالمرضا  محمدپور،  محمدحسین  زاده،  خالقی  علی  باقری، 

امامی،  حسام  عقیقی،  کاظم  رستمی پور،  مسعود  طاهرخانی، 
وحید  نصیری،  اکبر  صمدی،  محمدعلی  موسوی،  حمیدرضا 
خوش طینت، رضا صالح آبادی، ایمانعلی فروغی نژاد، محمدباقر 
طباطبایی و محمدحسین یاراحمدی، داوری مسابقات کشتی 

قهرمانی کشور را در بیرجند برعهده داشتند.
 رئیس فدراسیون کشتی افزود: برگزاری مسابقات در خراسان جنوبی 

موجب رشد و توسعه استان خواهد شد.
علیرضا دبیر بیان کرد: با توجه به حضور تیم کشتی خراسان جنوبی 
 در لیگ برتر، این استان می تواند در سه سال آینده در رده های 

جوانان و نوجوانان حرفی برای گفتن در کشور  داشته باشد.
قهرمانی  کشتی  های  رقابت  از  دوره  این  اختتامیه  آیین  در 
بزرگساالن کشور که با حضور معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، 
عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان فدراسیون 
کشتی برگزار شد، از ورزشکاران و تیم های برتر با اهدای لوح، 

مدال و کاپ قهرمانی تجلیل شد.
در بخش تیمی این مسابقات، تیم های مازندران، تهران وکرمانشاه 

به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات کشتی قهرمانی کشور در بیرجند برگزار شد

عکس :  حسینی

پیش به سوی جهانی شدن


