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* امین جم

اربعین  باور ها

نهضت امام حسین ) ع( ، شور و 
حرارتی دارد که پس از چند قرن 
و  مردم ساری  بین  در  هنوز هم 
جاری است.نهضتی که درس آموز 
جهانیان بوده و رشادت هایی را بر 
صفحات تاریخ نگاشته که از منظر 
تامل  قابل   ، ای  آزاده  انسان  هر 
است.این شور در ایام محرم و صفر 
، به خوبی با ایجاد فضایی معنوی 
در فضای شهرها دیده می شود و 
هرسال نیز پررنگ تر از قبل ، شاهد 
عزاداری های مردم در جای جای 
کشور هستیم... مشروح در صفحه 2

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند

 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت

کیسه 10 کیلویی 1۳8/000 تومان به قیمت برنج پاکستانی

انتهای مدرس، تقاطع محالتی، هایپر مارکت برجیس
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی با حضور و نظارت مهندسین دارای صالحیت در هر مرحله از ساخت و ساز، آرامش و آسایش را به خانواده خود هدیه دهید
ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت

 حاجیه مهین میکانیکی 
همسر مرحوم حاج یدا... غالمحسین پور 

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته 

امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۲۵ 
ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر

 از محل سالن غسالخانه برگزار می گردد. 
خانواده های: 

میکانیکی، غالمحسین پور

همی نالم که مادر در برم نیست
شکوه سایه او بر سرم نیست

 سومین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

شادروان کوکب کاسب 
را گرامی می داریم. 

روحش شاد

دخترتان طاهره مجنونی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری دلسوز
  و برادری مهربان بزرگ خاندان 

شادروان حاج کربالیی علی محمد نژاد
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۲۵ از ساعت

 ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل مسجد علی بن ابیطالب )ع( 
واقع در خیابان بهشتی برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: محمدنژاد، صفامنش، رجائیان، محمدپور، هالل بیرجندی، 
هوشیار، الری، مومن، بصیری و سایر بستگان

اجرای نمای آلومینیوم  
فـروش ورق

   09151۶55537 - بلوچی

دو سال از هجر عزیز دل مان 

شادروان حاج غالمرضا آرمند
  می گذرد. روزهای فراق و دلتنگی مان و از دست دادن تکیه گاهی 
مطمئن را با تسلیم در برابر مشیت الهی با یاد خوبی ها، 
مهربانی ها و خاطراتش سپری می کنیم و با نثار فاتحه ای 

دومین سالگرد
 آسمانی شدنش را گرامی می داریم.

خانواده آرمند

دکتر فاطمه حسین زاده 
پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه
 روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 16 الی ۲0 

تلفن: 0۹1۷۲44۸4۲6- 0۵6۳۲4۲0۲6۷ 
آدرس: غفاری - نبش ابوریحان بیرونی - ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه پنجم
http://drhosseinzade.kimiavisit.ir :نوبت دهی اینترنتی

افتتاح مطب تغذیه  و رژیم درمانی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی

در چهارمین سالگرد درگذشت عزیز از دست رفته 

شادروان جمشید نصیری
 یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

عصر امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۲۵ بر سر مزارش 
گرد هم آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.

خانواده نصیری

با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان غالمعلی گنجی 
را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند:

مراسم تشییع امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۲۵ ساعت 
۳ الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه می باشد.

 ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
روز شنبه ۹۸/۷/۲۷ مصادف با اربعین حسینی
  از ساعت ۹  الی 10 صبح در محل حسینیه گازاری ها
  )واقع در چهارراه دوم مدرس( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: گنجی، ایران شکوه، معصوم زاده، هاشمی،محمدنژاد، شکیبی و سایر بستگان

یک سال گذشت
یک سال که سهل است،  اگر عمر سرآید

داغ سفرت را فلک از دل نزداید
خورشید اگر از پس صد کوه برآید
گرمای محبت، چو تو برجان نفزاید
مادر، مگر آن ماه رخت جلوه نماید

تا باز ز اندوه دلم عقده گشاید
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 همسر و مادر عزیزمان مرحومه

 طاهره بلوریان فرد )خرازی(
)همسر ملک ابراهیم فرهادی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۲۵ مهرماه ۹۸ 
از ساعت 1۵ الی 16 در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این 

جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: فرهادی ، بلوریان فرد

بقا مختص ذات پاک اوست

افسانه هستی اش اگر پایان یافت    خوشنامی و عزتش به پایان نرسید

عکس : اینترنت

24 میلیارد برای راه آهن
بزرجی- استاندار خراسان جنوبی گفت: 2۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان در راستای قول رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای 
قطعه ۱۶ راه آهن خراسان جنوبی تخصیص یافت.  معتمدیان 
روز گذشته در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار کرد: پس از 
شروع عملیات اجرایی قطعه ۱۶ راه آهن در مسیر خراسان جنوبی 
قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز محقق شد که 

تخصیص چنین رقمی در نوع خود  ... مشروح در صفحه 2

نشست  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  هرساله  حسینی- 
های متعددی قبل از شروع ایام محرم برای آسیب شناسی 
عزاداری و بررسی نحوه ایجاد هماهنگی بین هیئات مذهبی 
نبود  پراکندگی،  شاهد  مردم  هم  باز  اما  کند.  می  برگزار 
انسجام، تعدد زیاد طبل ها وسنج ها و پرچم های رنگارنگی 
هستند که با شاخص های تجمعات اسالمی همخوانی ندارد.  
این در حالی است که خیلی از نقاط کشور از این چند دستگی 
 عبور کرده اند اما اینجا هنوز اصرار بر ادامه این روند دیده

 می شود.. مشروح در صفحه ۳

پیشنهاد حجت االسالم عارفی در جلسه روزنامه آوا:

هیئات بزرگ متحد شوند

 

صفحه   6

صفحه   6

 

 

در  برخی مسائل راهبردی 
باید همه پرسی کنیم

روحانی :

صفحه   6

با همه وجودم از سپاه
 تشکر می کنم

آیت ا... جنتی :

 اختالف بین اصولگرایان
 خیلی زیاد است

محمد هاشمی :

اولین موکب مجازی اربعین تشکیل شد
صفحه 2
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قرار گرفتن ایران در جایگاه سوم دنیا با تدوین ۱۰۰ استاندارد ملی نانو

فارس-مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد از برگزاری جشن تدوین صدمین استاندارد فناوری ملی نانو در هفته گذشته 
خبر داد و گفت: اگر بتوانیم بخشی از صادرات کاالی حالل را بر عهده بگیریم نیاز ما به فروش نفت تا حد زیادی کاهش می یابد. پریچهر “قزلباش” دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه، 

با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: در سازمان ملی استاندارد به موضوع حالل بودن کاال ورود پیدا کردیم که برای مردم ما بسیار حائز اهمیت است.

اربعین باورها
*امین جم

نهضت امام حسین ) ع( ، شور و حرارتی دارد 
که پس از چند قرن هنوز هم در بین مردم 
ساری و جاری است.نهضتی که درس آموز 
جهانیان بوده و رشادت هایی را بر صفحات 
آزاده  انسان  هر  منظر  از  که  نگاشته  تاریخ 
ای ، قابل تامل است.این شور در ایام محرم 
ایجاد فضایی معنوی  با  به خوبی   ، و صفر 
در فضای شهرها دیده می شود و هرسال 
نیز پررنگ تر از قبل ، شاهد عزاداری های 
مردم در جای جای کشور هستیم.در اربعین 
حسینی نیز این عزاداری ها شکل خاصی به 
خود می گیرد و خیل عظیم مردم را از سراسر 
جهان راهی حرم امام حسین )ع( می کند تا 
کنند. ابراز  سیدالشهدا)ع(  به  را  خود  ارادات 
این اجتماع عظیم مردمی هرسال پرشور تر 
شده و حتی با وجود شیطنت های دشمنان 
در فضای مجازی و حقیقی ، از حضور مردم 
کاسته نمی شود.در استان خراسان جنوبی نیز 
از چندهفته قبل مقدمات حضور موکب های 
استان برای خدمت گذاری به زائران حسینی 
انجام شد تا مردم استان خراسان جنوبی هم به 
نوبه خود در این شور حسینی ، نقش آفرینی 
کنند.نقشی که به حق با تالش گروه های 
مردمی که جهادگونه و برای عرض ارادت به 
سیدالشهداست ، محقق می شود.حضور مردم 
استان در راهپیمایی اربعین نیز قابل توجه بوده 
و مهر تاییدی براوج عالقه مردم این خطه 
کویری به ائمه اطهار)ع( است. مطمئنا تالش 
برای برگزاری هرچه بهتر مراسم حسینی ، 
یکی از وظایف مهم شیعیان است که در حفظ 
فرهنگ حسینی نقش ویژه ای دارد.آیت ا... 
 خامنه ای رهبر معظم انقالب نیز می فرمایند : 
» به همان اندازه که مجاهدت حسین ابن علی 
)ع( و یارانش به عنوان صاحبان پرچم سخت 
بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب)س( 
و مجاهدت امام سجاد)ع( و بقیه  بزرگواران، 
دشوار بود. درسی که اربعین به ما می دهد، این 
است که باید یاد حقیقت و خاطره  شهادت را در 
مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. 
میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکی 
است.« در کنار ارادت مردم به سرور و ساالر 
شهیدان، گسترش ارزش های مدنظر قیام امام 
حسین )ع( که در ابعاد فردی و اجتماعی جامعه 
تاثیر بسزایی دارند، می توانند سرلوحه و الگوی 
رفتاری مردم قرار گیرند.بدون شک همان طور 
که بارها از سوی تریبون های گوناگون نیز 
اعالم شده است ، شور حسینی باید در کنار 
شعور حسینی بوده و به هردو توامان پرداخته 
شود. در این راه می توان وباید مسائلی چون 
امر به معروف و نهی از منکر که از اهداف 
در  و  بررسی  را   بوده است  قیام  این  جدی 
جامعه پیاده کرد.به خصوص اینکه راه برون 
رفت از بسیاری از مشکالت ، نقش آفرینی 
مردم درجامعه و مطالبه گری حقوق و مبارزه با 
بی عدالتی هاست.اتفاقی که اگر به طور درست 
و دقیق در جامعه پیاده سازی شود ، مطمئنا 
ابزاری برای جلوگیری از فساد و ایجاد حس 
اعتماد بیشتر بین مردم و مسئوالن خواهد 
 شد.  حال که به اربعین حسینی رسیده ایم 
خوب است در کنار عزاداری ها ، بر روی پیاده 
سازی شعائر حسینی در جامعه و گسترش 
روحیه مطالبه گری در راستای امر به معروف و 

نهی از منکر تالش کنیم.

۲۴میلیاردو۳۰۰میلیونتومانبرایراهآهن

یرنا
س : ا

عک

گفت: ۲۴  جنوبی  خراسان  استاندار  بزرجی- 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در راستای قول 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای قطعه 
۱۶ راه آهن خراسان جنوبی تخصیص یافت.  
معتمدیان روز گذشته در گفت و گوی اختصاصی 
با ایرنا اظهار کرد: پس از شروع عملیات اجرایی 
جنوبی  خراسان  مسیر  در  راه آهن  قطعه ۱۶ 
قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 
محقق شد که تخصیص چنین رقمی در نوع 
خود بی نظیر بوده است.  وی افزود: پیش از این، 
مبلغ اعتبار پروژه یاد شده چهار میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان بود که ۲۰ میلیارد تومان نیز به آن 
اضافه شد و در کوتاه ترین زمان بعد از کلنگ زنی 
سازمان  سوی  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  به 
مدیریت و بودجه کشور ابالغ شد.  استاندار با 
اشاره به مالقات های روز گذشته با تعدادی از 
وزرا و مسئوالن کشوری در مرکز گفت: در 
این دیدارها برای موضوعات گوناگون استانی 
پیگیری ها و رایزنی هایی انجام گرفت.وی افزود: 
مهمترین موضوعاتی که پیگیری شد در حوزه 
راه و شهرسازی بود که نتایج خوبی برای راه آهن، 
فرودگاه  در  پرواز  مساله  و  استان   جاده های 
بین المللی شهید کاوه بیرجند داشت.  معتمدیان   
اضافه کرد:  تصویب  احداث ۲۷۱ کیلومتر پروژه 
ریلی بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - 
مشهد  از کارهای بزرگی بود که اخیرا انجام 
گرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز در حمایت 

از آن نقش داشته است.

پیگیری تخصیص اعتبار به راه ها 
وافزایش سرعت پروژه ها

اعتبارات  تخصیص  لزوم  داد:  ادامه  استاندار   
مناسب به جاده های استان و افزایش سرعت 
پروژه ها نیز از موضوعاتی بود که در این دیدار  
پیگیری شد  وی گفت: در باره وضع پروازی 
استان و مشکالت موجود نیز درخواست هایی 
داشت.   دنبال  به  نتایج خوبی  مطرح شد که 
که  ویسا  شرکت  کرد:  اضافه  معتمدیان 

مجری قطعه ۳۲ کیلومتری راه آهن  است به 
کنسرسیومی شرکت ریلی استان پیوست که در 
مجموع ۶ شرکت مسئولیت اجرای پروژه ۲۷۱ 
کیلومتری را به عهده دارند و بنا است ۹۰ درصد 
اعتبارات از طریق این کنسرسیوم تامین شود.    

استاندار با اشاره به رایزنی هایی که از طریق 
وزارت راه انجام گرفته است گفت: اخذ مصوب 
انجام شد و در  دولت و تشکیل کنسرسیوم 
مرحله بعدی بایدکنسرسیوم بانکی نیز تشکیل 
شود تا بانک های عامل پرداخت اعتبار مورد نیاز 
از تسهیالت صندوق توسعه مشخص شوند.  
وی تصویب پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد 
تومان را از دیگر مراحل انجام کار برشمرد و 
یادآور شد: این مهم از طریق صندوق توسعه 
و هیات امنا که به ریاست رئیس جمهور و 
دبیری رئیس سازمان مدیریت و بودجه است 
تامین خواهد شد.  معتمدیان با تاکید بر اینکه 
پروژه راه آهن با مجموع این اقدامات سرعت 
گرفته است ابراز امیدواری کرد: بعد از تشکیل 
سندیکای بانکی به طور همزمان قطعات دیگر 
راه آهن نیز آغاز شود. وی پیگیری های استان 
و وزارت راه و شهرسازی را در به انجام رسیدن 
این مهم اثر گذار دانست و گفت: بانک ملی و 
رفاه پذیرفته اند که در این سندیکای بانکی برای 
تامین منابع شرکت داشته باشند. استاندار بیان 
کرد: دیداری نیز با معاون و دبیر صندوق توسعه 
ملی در سازمان برنامه و بودجه روز گذشته انجام 
و نظر مساعد آنها برای ادامه کار جلب شده 
است که امیدواریم تا ۲ ماه آینده جلسه هیات 
امنای صندوق توسعه ملی تشکیل و پرداخت 
۷۰ درصد منابع راه آهن  از مصوبات آن باشد. 

همه مسئوالن توجه خاصی 
به استان دارند

 وی با بیان اینکه سرعت کار بیشتر از تصور 
است گفت: تقریبا همه مسئوالن کشور توجه 
تالش  و  دارند  جنوبی  خراسان  به  خاصی 
می کنند تا بتوانند کمکی به توسعه استان شود 

که یکی از بخش های توسعه خراسان جنوبی 
ایجاد راه آهن در کریدور شرق است.  معتمدیان 
راه و  نیز  وزیر  استان  برای جاده های  افزود: 
شهرسازی در سفری که اردیبهشت امسال به 
اختصاص ۵۰  داشت دستور  خراسان جنوبی 
میلیارد تومان را از بانک مسکن به پروژه دوبانده 
شدن محور بیرجند- قاین داد که برای تامین آن 
مقرر شد از ظرفیت ماده ۵۶ قانون توسعه ششم 
استفاده شود تا بدهی های پیمانکار پرداخت و 
پروژه نیز با سرعت بیشتر پیش برود.  وی ادامه 
داد: علیرغم این دستور وزیر، اما موانعی وجود 
داشت که جلسه ای با مدیرعامل بانک مسکن 
کشور و مدیران وزارت راه و شهرسازی برگزار 

شد و توافقاتی به دنبال داشت. 
 استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به 
وجود موانعی در بانک مرکزی با جلسات متعدد 
نیاز به پیگیری از سازمان برنامه و بودجه بود که 
انجام گرفت و قرارداد آماده شد لذا امید است 
پس از امضای آن بین بانک مسکن و وزارت راه 
و شهرسازی  این اعتبار به مرحله پرداخت برسد. 
وی با بیان اینکه تزریق ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
منجر به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران 
خواهد شد گفت: قبل از سفر معاون اول رئیس 
در  جلسه ای  جنوبی  خراسان  به  جمهوری 
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که مدیران 
و  راه  مدیران  و  مختلف  بانک های  عامل 
شهرسازی نیز حضور داشتند.معتمدیان افزود: در 
این جلسه چند مصوبه داشتیم که یکی تامین 
منابع مالی راه های استان بود و مصوب شد با 
تومان  میلیارد  بانک مسکن، ۱۳۰  محوریت 
تامین شود.وی بیان کرد: ۵۰ میلیارد تومان به 
روشی که ذکر شد تخصیص می یابد و ۸۰ 
میلیارد  دیگر برای پروژه های راه استان مصوبه 
داریم که عمده این اعتبارات صرف همان پروژه 
قاین- بیرجند می شود.  استاندار این مصوبه را 
پایه پیگیری های بعدی عنوان کرد که نیاز به 
رایزنی هایی دارد تا با کمک چند بانک دیگر 
منابع مالی مورد نیاز پروژه های راه تامین شود.  

وی گفت: همچنین در زمینه راه ها با توجه به 
سفر سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به خراسان جنوبی برای تخصیص ۱۰۰ 
درصدی پروژه های موجود و کمک از ردیف های 
ملی قول مساعد داده شده است.معتمدیان ادامه 
داد: اعتبار دولتی پروژه جاده قاین به بیرجند ۱۰۰ 
درصد به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده 
شد و برای محور نهبندان به بیرجند و سربیشه به 

درح نیز اعتبارات ابالغ شده است.
وی عنوان کرد: در خصوص جاده ماهیرود به 
فراه نیز از طریق منابع مالی خاص پیگیری هایی 
اعتبار  یورو  میلیون  اینکه ۲  تا  گرفت  انجام 
تخصیص و به وزارت راه و شهرسازی ابالغ 
شد که قطعه ۳۰ کیلومتری از طرف ماهیرود 
به فراه در حال انجام است.  استاندار  مجموع 
این اقدامات را جهش بسیار خوبی در زمینه 
تامین منابع مالی دانست و افزود: با این اقدامات 
منابع مالی جدید که یک مورد آن ماده ۵۶ بود 
پایه ریزی شد.وی با اشاره به رایزنی های انجام 
گرفته در حوزه پروازهای استان نیز گفت :چند 
ماه قبل با پیگیری های انجام گرفته شرکت آتا 
پرواز جدیدی را به لیست پروازی فرودگاه بین 
المللی شهید کاوه بیرجند اضافه کرد و دنبال 
این هستیم که بیس پروازی شب را در فرودگاه 
بیرجند ایجاد کنیم تا آخرین پرواز شب و اولین 
پرواز صبح از بیرجند انجام گیرد زیرا با این اقدام 
مسافران پرواز پایتخت می توانند در مدت یک 

روز به برنامه های کاری خود برسند.  
و  رفت  تسهیل  در  را  مهم  این  معتمدیان 
اقشار  سایر  و  بیماران  تجار،  مسئوالن،  آمد 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  دانست  گذار  اثر 
محدودیت های شرایط تحریمی هرچند گاهی 
این  که  زمین گیر می شوند  هواپیماها  برخی 
استاندار  دارد.  تاثیر  پروازها  در کمیت  مساله 
با اشاره به پیگیری هایی در حضور وزیر راه 
و شهرسازی با مسئوالن شرکت هواپیمایی 
کشور گفت:دستورهایی صادر شده تا مسیر 
در  پرواز  بدون  روزهای  و  نیاز  مورد  جدید 

راستای توسعه استان مد نظر قرار گیرد.  وی 
افزود: با توجه به نیاز ارتباطی خراسان جنوبی با 
سایر استان های همجوار لزوم افزایش پروازها 
محسوس است که در این راستا چند مالقات 
در ماه های گذشته با مدیرعامل ایران ایر و تعداد 
دیگر ایرالین ها انجام گرفت.  معتمدیان با بیان 
اینکه با دستور وزیر راه و شهرسازی، شرکت 
ایران ایر تور نیز مکلف به دایر شدن پرواز در 
خراسان جنوبی شده است گفت: روز گذشته با 
مدیرعامل این ایرالین مالقاتی انجام که بنا 
شده بررسی ها انجام گیرد تا بتواند به عنوان 
ایرالین چهارم، پروازهای مورد نیاز استان را 
پوشش دهد.  وی ابراز امید واری کرد: خالء 
پروازی روزهای سه شنبه با ورود ایران ایرتور 
جبران شود و تمام ایام هفته پوشش پروازی 

برای مردم استان برقرار شود.

دوپرواز جدید برای فرودگاه 
شهید کاوه بیرجند 

استاندار عنوان کرد: با توجه به جلسات متعدد 
با مدیرعامل هما و ایران ایر امروز برنامه جدید 
پروازی به استان ابالغ شده که از پنجم آبان 
یک پرواز به مشهد در روز یکشنبه اضافه و یک 
پرواز هم برای تهران به صورت کانکشنی در 
روز چهارشنبه اضافه شده است.  وی افزود: با 
تغییر برخی پروازها نیز عمال وضع قابل قبولی 
را شاهد خواهیم بود طوری که صبح و عصر 
به جز  داشت،  خواهیم  پرواز  روزها  بیشتر  در 
ایرتور  ایران   با ورود  امیدواریم  سه شنبه ها که 
این خالء نیز برطرف شود.  معتمدیان با تاکید 
بر اینکه همچنان به دنبال پرواز بیس شب 

کردن  هماهنگ  با  مهم  این  گفت:  هستیم 
هواپیماهای کم سرنشین دنبال می شود تا نقص 
موجود رفع شود.  وی از رایزنی برای راه اندازی 
مجدد پرواز بیرجند- نجف خبر داد و افزود:یکی 
برای  که  است  این  استان  درخواست های  از 
تسهیل تردد زائران پرواز بیرجند به نجف یا بغداد 
راه اندازی شود.  استاندار ادامه داد: برای توسعه 
شرق کشور نیازمند ارتباط با استان های همجوار 
هستیم که مذاکراتی با استانداران سه استان 
همجوار و ایرالین های مختلف مطرح و قول 
هایی هم داده شده است.   معتمدیان افزود: یکی 
دیگر از اقداماتی که با مساعدت ایران ایر انجام 
گرفت تغییر هواپیماها بوده که در اکثر پروازها 
ایرباس ۳۲۰ را جایگزین برخی از پروازهای فوکر 
کرده ایم و این مهم منجر به افزایش ظرفیت 
شده است از طرفی هم هواپیمای MD بوئینگ 
نیز اضافه شده که از لحاظ کیفی و کمی شاهد 
ارتقای وضع پروازهای استان هستیم.استاندار   
گفت دیدارهای مختلفی با وزیر کشور، وزیر 
ارتباطات و وزیر نفت روز گذشته انجام گرفت 
که امیدواریم با ادامه پیگیری ها منجر به نتایج 
مثبتی شود.  وی با اشاره به سومین دیدار خود با 
وزیر ارتباطات عنوان کرد: به دنبال برنامه ریزی 
برای سفر این مقام عالی وزارت به استان هستیم 
که عالوه بر چندین افتتاح و کلنگ زنی، برنامه ۲ 
ساله وزارت ارتباطات برای ارتقای شاخص های 
توسعه خراسان جنوبی در این سفر مشخص 
خواهد شد.  معتمدیان افزود: سفر وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز 
به زودی به خراسان جنوبی انجام می گیرد که 
دستاوردهای خوبی برای استان خواهد داشت.  

تاسیس شرکت فیدار مهیار قاین )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/06 به شماره ثبت 1458 به شناسه ملی 14008576745 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: )احداث هر گونه نیروگاه های تولید 
برق ، پیگیری در خصوص دریافت مجوز ها ، عقد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع شرکت ، پیمانکاری، واردات و صادرات و فعالیت های 
مجاز تجاری( )اجرای امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و ابنیه و راه و سد سازی و پل سازی و احداث جاده و زیر سازی و محوطه سازی 
تاسیساتی ساختمان ،)آب، برق،گاز،فاضالب( تاسیسات حرارتی مرکزی، تهویه مطبوع، خطوط انتقال )آب،نفت،گاز( شبکه های گاز رسانی، 
تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب،گاز،برق،فاضالب( 
و انتقال زباله، وسایل انتقال )آسانسور، پله برقی ( سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رخت شورخانه، 
سیستم های ارتباطی: شبکه های رایانه ای، تاسیسات تصفیه خانه های آب و فاضالب و خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام 
و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی 
واعتباری،صادرات و واردات مجاز ، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و پس از اخذ مجوز های الزم.( تعمیر و نگهداری: شامل تعمیر و 
نگهداری تجهیزات و وسایل اداری)به غیر از امور رایانه( خدمات فنی خودرو و کلیه تاسیساتی که نیاز به نگهداری دارند. امور تاسیساتی: شامل 
تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر قاین، باال ، کوچه امام خمینی 1 ، 
خیابان امام خمینی ، پالک 55 ، پاساژ للهی ، طبقه اول کدپستی 9761964880 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 507 مورخ 1398/04/03 نزد بانک سپه شعبه قاینات با کد 8971 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی اکبر عباسی 
مقدم به شماره ملی 0880088036 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای محمد طالئی 
به شماره ملی 0888373317 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای غالم حسین عباسی به شماره ملی 0889349754 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی با امضای مشترک آقای علی اکبر عباسی مقدم )رئیس هیئت مدیره( و آقای غالم حسین عباسی )نایب رئیس هیئت 
مدیره( و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی اکبر عباسی مقدم )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای غالم حسن عباسی به شماره ملی 0889370648 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی آقای محمد رحیمی به شماره ملی 0889881571 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )630837(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری عرفان خراسان جنوبی به شماره ثبت 50 و شناسه ملی 10360003441 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 26/1/1398 و مجوز شماره 715/98/31 مورخ 29/1/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 2295320429 و خانم طاهره رزم آهنگ به شماره ملی 
2295286311 و آقای امیر اکبر پور به شماره ملی 0651778484بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - آقای محمد اکبر پور به شماره ملی 0651585521 بعنوان بازرس اصلی و آقای سامان اکبر پور به شماره ملی 0651732670 بعنوان 

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 )630821(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری عرفان خراسان جنوبی به شماره ثبت 50 و شناسه ملی 10360003441 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/01/1398 و مجوز شماره 715/98/31 مورخ 29/1/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای امیر اکبر پور بشماره ملی 0651778484 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم یلدا 
زرفشان فرد بشماره ملی 2295320429 به سمت نایب ریئس هیئت مدیره و خانم طاهره رزم آهنگ بشماره ملی 2295286311 به سمت 
منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و اوراق 

عادی و نامه ها با امضای آقای امیر اکبرپور )مدیرعامل( و مهر موسسه معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )630820(

آگهی تغییرات شرکت آبتین تجار هور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 14008209240 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 13/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای جواد سلیمانیان با شماره ملی 0941655377 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای رضا سلیمانیان بشماره ملی 0945607962 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی نوروزی با شماره ملی 
0880045892 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و 
 اوراق عادی و اداری با امضای مشترک آقای جواد سلیمانیان )رئیس هیئت مدیره ( و آقای محمد علی نوروزی )مدیرعامل( و در غیاب رئیس هیئت
 مدیره با امضای آقای رضا سلیمانیان )نائب رئیس هیئت مدیره( و آقای محمد علی نوروزی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )630816(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

اولین موکب مجازی اربعین تشکیل شد

صدا وسیما- نماینده ولی فقیه در استان در 
جلسه اولین موکب مجازی اربعین گفت: عشق 
به امام حسین)ع( جهانی است. این کار جوانان 
با سواد و محقق است که با استفاده از منابع 
دینی و تحقیق، خط سرخ امام حسین )ع( را 
به خط سبز ظهور مهدی موعود )عج( وصل 
کنند چرا که جامعه کنونی تشنه این چنین 
موضوعاتی است. آیت ا... عبادی افزود: فعاالن 
حسینی  اربعین  آستانه  در  مجازی  فضای 
 ، اربعین  اولین موکب مجازی  در  با حضور 
 ارادت خود را به سرور و ساالر شهیدان نشان 
سازمان  مجازی  فضای  مسئول  دهند.  می 
بسیج رسانه استان نیز در این مراسم خواستار 
تشکیل شورای فضای مجازی در استان شد و 
گفت : با تشکیل این شورا می توان از ظرفیت 
جوانان برای تولید محتوا در فضای مجازی 
بویژه در این ایام اربعین استفاده کرد. رضایی 
با اشاره به اینکه جبهه سازی حرف اول را در 
فضای مجازی می زند ، افزود : فعاالن فضای 
مجازی پرچم یا حسین را در این فضا به اهتزار 
الحسین  “حب  های  هشتگ  با  و  درآورند 
یجمعنا” و “از خاوران تا کربال” اهمیت اربعین 

را به جهانیان در فضای مجازی نشان دادند.
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افتتاحنخستینپایگاهقهرمانیورزشهایزورخانهایوکشتیقهرمانیدربیرجند

تسنیم-مدیرکل ورزش و جوانان از افتتاح نخستین پایگاه قهرمانی ورزش های زورخانه ای و کشتی قهرمانی در یکی از مناطق قدیمی بیرجند خبر داد. عزیزی تصریح کرد: توسعه ورزش 
همگانی در روستاها در دستور کار است و در این راستا از 15 خانه ورزش روستایی بهره برداری می شود. وی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش میزبان مسابقات 

ماهوسک بخش مرکزی منطقه ای شرق کشور تحت عنوان جام خوشه چین با حضور 6 استان در 6 رشته ورزشی هستیم که در مجموع میزبان یک هزار خانم و آقا در دو شهرستان سرایان و قاین هستیم. روستای  آب شرب 
بیرجند فقط در هفته یک تانکر است و اهالی 
دو ساعت بیشتر آب ندارند از سوی دیگر تلفن 
همراه آنتن دهی ندارد، سیستم تلفن خانگی 
اهالی معیوب است و با کوچک ترین باد و باران 
مختل می شود، آنتن ماهواره ای برای تصاویر 
تلویزیونی نصب شده اما فقط شبکه های یک ، 
۲ و ۳ قابل دریافت است. افزون  بر این موارد، 
جاده اصلی روستا بر اثر لوله کشی گاز تخریب 
و مرمت آن رها شده است. مسئوالن شهرستان 
به این نقطه هم سری بزنند تا ببینند مردم با چه 

مشکالتی مواجه هستند.
یک شهروند

سالم یه گالیه از شهرداری داشتم می خواستم 
این پول پارکینگ ها که از ساکنان سعیدی 
شرقی گرفتند کی می خواهند هزینه کنندو 
شده  سر  درد  باعث  ساکنان  ما  برای  واقعا 

خواهشمند است پیگیری کنند.
یک شهروند

تب  به  تا  بگیر  مرگ  به  گویند  می  با سالم 
راضی شود. کنایه از اینکه بعد از حذف قبوض 
کاغذی تنها سازمانی که سریع به حقوق خود 
می رسد مخابرات است چرا اگرقبض تلفن خود 
را پرداخت نکنید سریع یک طرفه می کنند و 
شما بخاطر جان عزیزتان که به 115 احتیاج 

دارید قبض را پرداخت می نمایید.
915...48۳
سالم آوا، برای  یک  استعالم  و زدن  یک  مهر 
 بر روی  نامه  بهزیستی  توسط  خدمات  و تامین  
اجتماعی  نیروهای  مسلح   مبلغ 14 هزار تومان 
 از  یک کم توان  ذهنی که  هیچ    در آمدی  ندارد 
به گوش  استاندار  کردند   این  متن  را    دریافت  

 محبوب  و سخت کو ش  برسانید .
915...۳61

می  بوسه  دست  برآن  فرشته  صدها 
زنند،کزکارخلق  یک گره بسته واکند! با سالم 
اینکه  از  وپرورش.  آموزش  مدیرکل  خدمت 
سوم  پایه  معلم  کمبود  جنابعالی  دستورات  با 
شهرک چهکند رفع شد،کمال تشکر را داریم.!  
915...846
با  افین  روستای  زرشک  شدن  جهانی  روند 
طوریکه  به  است.  همراه  بهداشتی  چالشی 
برای  را  ها  زرشک  سنتی  طور  به  کشاورزان 
به  محلی  در  و  باز  فضای  در  شدن  خشک 
نام خرمن خشک می کنند و این کار از نظر 
بهداشتی صحیح نیست. جهاد کشاورزی استان 
بایستی مانع خشک کردن زرشکها در فضای باز 
و بر روی خرمن ها شود و تاالرهای بهداشتی را 

در روستا در دستور کار خودش قرار بدهد.
910..170

شهردار بیرجند آیا اصال بیرجند تشریف دارند؟ 
آمد  رفت  شهر  های  هاوکوچه  خیابان  در   آیا 
می کنند؟ یا فقط دستور می دهند جدول های 
سنگی جایگزین جدول بتنی کنند، جناب آقای 
شهردار بد نیست به فکر آسفالت معابر باشید که 
فکرنکنم یک شهر چه برسه به مرکز استان این 
طور معابری داشته باشد.کاش این قدرکه خالف 
کوچه  پس  کوچه  در  طبقه  چندین  های  برج 
های شهر را می گیرید و برگشت می دهید به 
پایتخت یا هزینه جدول کشی می کنید همان پول 
 خالفی ها را خرج همان کوچه یا همان خیابان 

می کردید که همه جوره به مردم جفا نشود.
9۳5...7۲6

محترم  مدیرکل  مروی  آقای  جناب  با سالم 
استاندارد خراسان جنوبی، چند اداره مجاور که با 
تابلوهای دور و دراز در مجاورت شما می باشند 
می  خودداری  شهرداری  حقوقات  دادن  از  و 
کنند که هیچ جاده ی ارتباطی بین روستایی در 
استان به این نحو نمی باشد. آیا مورد تأیید اداره 

استاندارد می باشد ؟!
915...769

سالم آقای شهردار وعده دو ماهه دادید عملیات 
اجرایی پارک و آسفالت خیابان دوستی سایت 

اداری را شروع کنید به کجا رسید؟
915...16۲

سالم ضمن خسته نباشید به برادران خدوم نیروی 
انتظامی. سوالی داشتم چرا مانع موتورهایی که 
اخیرا مد شده و روی پالکشون چسب می زنند یا 
دوالسه المی کنند نمی شوید؟ اگر باکسی تصادف 
کنند و فرار کنند چطور آنها را می گیرید. پیشگیری 

قبل ازهر اتفاقی بهترنیست . 
90۳...11۲

با سالم لطفا فرمانده محترم نیروی انتظامی یا 
مسئوالن راهنمایی و رانندگی، مشکل میدان 
قدس را که باعث بروز حوادث زیادی شده و 
میدان  کردن  تبدیل  با  است،  بسیار خطرناک 
به چهارراه حل نمایند. چرا به فکر جان مردم 
کمین  فقط  مردم  به  رسانی  )خدمت  نیستید. 

کردن با دوربین نیست(.
915...074

خبرنگاران  لطفا  آوا.  روزنامه  از  تشکر  و  سالم 
محترمتان گزارشی از ساختمان نیمه کاره )اسکلت 
فلزی( باالی تپه مشرف به خیابان 17 شهریور تهیه 
کنند. برای ما و خیلی از همشهریان که سرگذشتی 
از این بنای باستانی نداریم گزارش جالبی خواهد 
بود. باز هم از روزنامه آوا به خاطر پوشش مسائل 

شهر بیرجند و استان تشکر می کنم.
915...475

با سالم خدمت همکاران حوزه اتوبوسرانی با توجه  
به تذکرات  زیادواعتراضات همشهریان شهرک 
معصومیه همچنان  اتوبوس ها راس ساعت مقرر 
در جایگاه حاضر نمی شوند و ما کارمندان خیلی 
دیر به سر کارمان می رسیم با اینکه ساعت 7 
هم از خانه بیرون می آییم اتوبوس ربع به 8 
به ایستگاه وارد می شود، لطفا رسیدگی شود.
915...464

شماره  بخشنامه  به  توجه  با  سالم  با 
900/۳4859/100مورخه97/7/۲۲ریاست 
محترم قوه قضائیه و تاکیدات اخیر ریاست معزز 
قوه و نظرات مراجع عظام تقلید در مورد پرونده 
های مهریه که توسط آقای علی مظفری رئیس 
کل دادگستری و شورای قضایی استان قم ابالغ 
شده می طلبد که جناب آقای ابراهیم حمیدی 
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی فکری 
به حال زندانیان مهریه و کسانی که به خاطر 
مهریه با توجه به نوسانات شدید نرخ سکه و ارز 
و اوضاع و احوال اقتصادی درگیر هستند بردارند. 
9۳6...86۲

پالک  خواهشمندم  شهید  بنیاد  از  سالم 
افتخارکه برسر درخانواده شهدا نصب می شود 
را انجام دهد تا یاد شهدا فراموش نشود واقعا 

ایده خوبی بود که در قاین و مشهد اجرا شد.
915...6۲4

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

جوابیههایشهرداریبیرجند

* بنا بر اعالم معاون خدمات شهری شهرداری 
در خصوص افزایش تعداد سگ های ولگرد در 
خیابان ظفر و اطراف پارک تفریحی به استحضار 
بال  های  گیری سگ  زنده  اکیپ  رساند:  می 
 صاحب   شبانه روزی برای گرفتن آنها اقدام

گردد  مشاهده  موردی  چنانچه  و  نمایند  می 
پیام شهرداری هماهنگی  مرکز  با  شهروندان 

الزم را انجام دهند.
در  شهرداری  عمران  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
خصوص روکش آسفالت نامناسب اول خیابان 
استحضار  به  برق  نیروگاه  چهارراه  تا   غفاری 
می رساند مورد در برنامه روکش آسفالت می باشد.

*بنابراعالم واحد اجرائیات شهرداری در خصوص 
سرپوش  بازار  میوه  دستفروشان  با  برخورد 
جمهوری 10  و 1۲ و فعالیت خانواده ای معلوم 
ارائه  و  شهرداری  نیروی  همکاری  با  الحال 
میوه و محصوالت نامرغوب به استحضار می 
رساند: شهرداری بیرجند در راستای ساماندهی 
دستفروشان برابر ماده 55 قانون اصناف در سال 
97 در فرمانداری بیرجند تشکیل جلسه داده است 
که برابربند 6 صورتجلسه مورخ 97/4/14 مقرر 
شده اتاق اصناف نسبت به معرفی اقدام نماید که 
در نامه شماره ۲908 مورخ 97/6/1 ایشان را به 
دستفروش قدیمی به شهرداری معرفی نموده اند 
حال در صورتی که میوه نامرغوب به فروش می 
رسد می بایست موضوع از طریق جهاد کشاورزی 
یا شهروندان  و  پیگیری شود  بهداشت  اداره  و 
محترم باید نامه فوق را از طریق اتاق اصناف ابطال 
نمایند تا شهرداری برابر مقررات اقدام نماید الزم به 
ذکر است در مورد جمهوری 1۲ نامبرده طی نامه 

شماره ۲59۳ مورخ 97/5/16 معرفی شده است.

 از روزنامه آوا بخاطر درج نظر خوانندگان تشکر 
می کنم این روزها بسیاری از مردم در هر جایی 
که می نشینم از عملکرد استاندار و گل هایی 
که کاشته و انصافا کارهای کارستانی که کرده 
صحبت می کنند می خواهم بگویم همه اینها 
درست اما اختیارات این استاندار با استاندار قبلی 
توانمندی  است  و مشخص  نکرده  فرقی  که 
های فردی این استاندار است که اینطور بین 
مردم زبان به زبان می شود از همین موضوع 
می خواهم نکته مهمی به آقای استاندار گوشزد 
بین  در  شما  اینکه  معتمدیان  آقای  که  کنم 
مردم جایگاهی خوب پیدا کرده اید همان اصل 
توانمندی نیروی انسانی است و اگر این اصل در 
زیر مجموعه شما تسری پیدا نکند عمال آینده 
این استان فرقی با گذشته اش نخواهد کرد اگر 
قرار است این استان توسعه پیدا کند باید به 
موضوع منابع انسانی توجه شود من اگر جای 
شما بودم به هیچ وجه اجازه نمی دادم مدیران 
توانمند استانم را چه برای ارتقا چه برای جابه 
جایی از اینجا ببرند و در استانی دیگر به آنها 
مسئولیت بدهند و اگر بردند باید قوی تر از آن 
را در اینجا جایگزین کنند  من فکر می کنم اگر 
قرار باشد به این راحتی مدیران ما را ببرند و در 
جاهای دیگر از توانمندیشان استفاده کنند خیلی 
زود دستمان خالی خواهد شد و باز مردم اینجا 
درگیر آزمایش و خطای مدیران کم تجربه قرار 
خواهدگرفت و سرنوشت استان چون گذشته از 

مسیر توسعه منحرف خواهد شد. 
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 هیئا ت بزرگ متحد شوند
خراسان  آوای  روزنامه  هرساله  حسینی- 
جنوبی نشست های متعددی قبل از شروع 
ایام محرم برای آسیب شناسی عزاداری و 
بررسی نحوه ایجاد هماهنگی بین هیئات 
باز هم مردم  اما  مذهبی برگزار می کند. 
شاهد پراکندگی،  نبود انسجام، تعدد زیاد 
طبل ها وسنج ها و پرچم های رنگارنگی 
هستند که با شاخص های تجمعات اسالمی 
همخوانی ندارد.  این در حالی است که خیلی 
از نقاط کشور از این چند دستگی عبور کرده 
اند اما اینجا هنوز اصرار بر ادامه این روند 
دیده می شود. این موضوع موجب شد تا 
بعد از تاسوعا و عاشورا با حجم وسیعی از 
پیامک ها ی انتقادی مردم مواجه باشیم. 
حتی امسال تعدادی از همشهریان شرکت 
در مراسم عزاداری یزد و حتی شهرهایی 
بیرجند  به  را  طبس  و  خوسف  همچون 
ترجیح دادند. لذا نشست امسال روزنامه آوا 
با هدف ایجاد یکپارچگی هیئات با محوریت 
دیگری  مذهبی  های  مناسبت  و  اربعین 
برگزار شد. گفتنی  همچون دهه فاطمیه 
است این نشست ، طی روزهای گذشته ۳ 
مرتبه برنامه ریزی شد اما تقارن با برپایی 
همایش پیرغالمان حسینی و تشییع سردار 
شهید ابراهیم غالمي موجب شد درنهایت 
در آخرین هفته منتهی به اربعین برگزار شود.

هیئتهایبزرگشهربرای
ایجادانسجامپیشقدمشوند

در یکی از این نشست ها میزبان حجت 
االسالم عارفی مسئول حوزه علمیه  سفیران 
ایام  از  یادی  وی  بودیم.  بیرجند  هدایت 
گذشته بیرجند کرد و گفت: در زمان کودکی 
ما، بیرجند 8 هزار نفر جمعیت داشت. آن 
روزها فقط دو هیئت حسینی و ابوالفضلی 
وجود داشت که مردم همراهشان عزاداری 
می کردند. عصر تاسوعا نیز دو هیئت به 
حسینیه گود می رفتند و حسن)ع( و حسین 
آن  عزاداری  شکل  این  کردیم.  می  )ع( 
روزهای مردم بود و در همان محدوده پایین 
شهر تا چهاردرخت حدود 70 جلسه روضه در 
خانه ها برپا می شد. بیرجند اکنون نیز همین 
گونه است و مردم  مذهبی دارند. هیئت های 
خوبی هم دارد اما تعدد هیئت ها موجب شد 
پیشنهاد  نشود. وی  دیده  هماهنگی الزم 
داد: هیئات بزرگ شهر همچون حسینی، 
به  فاطمی،  و  الزمانی  صاحب  ابوالفضلی، 
عنوان الگو و سرآمد هیئت ها، هماهنگ 
شده و عزاداری منسجم و یکپارچه ای را به 
نمایش بگذارند. این کار شدنی است و مردم 

نیز همراه و موافق خواهند بود.

بایدازبرخیهیئتهاتعهدگرفت
تابهجایبازی،عزاداریکنند!

نجف زاده از مداحان قدیمی بیرجند نیز به 
آسیب های عزاداری در شهر بیرجنداشاره کرد 
و گفت: باید از برخی هیئت ها تعهد گرفت تا 
به جای بازی، عزاداری کنند! وی با اعتقاد بر 
این که یکباره منع کردن هیئت ها از داشتن 
طبل ، سنج و زنجیر خود آسیب زا می شود، 
ادامه داد: باید کم کم و به آرامی این کار را 
انجام داد. هر چند زنجیر زدن نیز زمان شیخ 
مفید نبوده است اما اکنون تبدیل به بخشی از 
عزاداری امام حسین )ع( شده و با دیدن آن، 

به یاد ایام سوگواری سید الشهدا می افتیم.

یکپرچم،50عزادارو100طبل!
کریم پور نماینده هیئت ابوالفضلی بیرجند 
نیز با اشاره به این که در شهر، عزاداری و 
تجمع گسترده ای نداریم و هر روز تعداد 
پرچم ها بیشتر می شود، اضافه کرد: این در 
حالیست که مسیر هیئت ها در روز عاشورا 
تغییری نکرده است و قتلگاه با حجم وسیعی 
از جمعیت مواجه می شود. در بیرجند مکان 
هایی همچون مصلی المهدی، مزار شهدای 
باقریه، حسینیه امام رضا )ع( و مسجد امام 
حسین )ع( را نیز برای جمع شدن هیئت ها 
داریم اما کسی توجهی به این موضوع ندارد. 
وی با گالیه از این که در این روزها هیچ 
برنامه ریزی مشخص و کارشناسی شده ای 
ارائه نمی شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه به 
برنامگی ها، تمام رفاقت  این بی  واسطه 
های طول سال یکباره کنار گذاشته می 
شوند و حتی درگیری هایی نیز بین هیئت 
ها شکل می گیرد! که به بازخوردهای این 
حرکات و آنچه که دیگران از بیرون می 

بینند ، فکر نکرده ایم.

وی اضافه کرد: هر سال به عنوان مسئوالن 
هیئت ها دور هم می نشینیم و می گوییم 
طبل و سنج نباشد ، اما روز بعد، بدتر از سال 
های قبل می شود. برخی مسئوالن هیئت 
ها می گویند نمی توانیم جلوی جوانان را 
بگیریم! اگر مسئولی قدرت مقابله با این 
برخوردها را ندارد کنار برود تا فرد مقتدرتری 
جای وی بیاید. باید همواره به خاطر داشته 
باشیم در مقابل این جوانان و هزینه ای که 
می شود اما بی نتیجه می ماند، مسئول 
هستیم. نسل اینده امروز ما را قضاوت می 
کند.کریم پور با تاکید بر این که ، بیرجند 
امروز شایسته داشتن جمعیت متحدی از 
عزاداران است، بیان کرد: باید دید آسیب 
کنونی عزاداری ما چیست؟ یک پرچم، 50 
عزادار و 100 طبل! این رخدادفقط به دلیل 
عدم نظارت ماست و باید دنبال راهکار بود.

هیئتیکهسالگذشتهیکعالمت
داشتامسال3عالمتآوردهاست!
حسین پور فرد نماینده هیئت حسینی نیز 
خواستار برپایی جلسه ای با حضور پررنگ 
هیئات  اسالمی، شورای  تبلیغات  سازمان 
مذهبی و هیئات شهر شد و گفت: در این 
را  قتلگاه  به  هیئات  های  ورودی  جلسه 
مشخص و تقسیم کنیم تا از بار جمعیتی 
خیابان جمهوری کم شود. وی با بیان این 
با  یازدهم محرم، جلسه عزاداری  روز  که 
حضور هیئت حسینی، ابوالفضلی، محبان 
 و صاحب الزمانی هماهنگ و منسجم برپا 
می شود، ادامه داد: این مراسم نمونه کوچکی 
از اتحاد است اما روزعاشورا مشکالتی داریم 
ها  آن  از  نباید  و  نیست  آیند  خوش  که 
عبور کرد. متاسفانه حضور برخی خانم ها 
با حجاب نامناسب نیز از آسیب های شب 
و روز عاشوراست.  حسین پور همچنین با 
اشاره به این که در این بین اگر مسئول 
هیئتی نقصی دارد، باید عنوان شود، اضافه 
کرد: هیئتی که سال گذشته یک عالمت 
داشت امسال ۳ عالمت آورده است! هر چه 
سعی می کنیم این نمایش ها کمتر شود 
ولی شاهد بیشتر شدن آن ها هستیم. دمام 
زنی که متعلق به خوزستان است اینجا دیده 
می شود، می گویند با این دمام زنی دیوارها 
گریه می کنند! ما که ندیدیم آدم هم با آن 

ها گریه کند چه برسد به دیوار! 

کسانیتصمیممیگیرندکهدر
طولسالدرهیئتدیدهنمیشوند!
محمدرضا اکبرپور نماینده هیئت مرتضوی 
با  نیز  مذهبی  هیئات  شورای  وعضو 
در  مذهبی  هیئات  شورای  که  این  بیان 
اجرا  اما  برنامه ریزی می کند  طول سال 
بر  ها  هیئت  مسئوالن  به  آن،   نشدن 
می گردد، عنوان کرد: قبل از تاسوعا و عاشورا 
از مسئوالن چند هیئت که آسیب هایی در 
آن ها دیده شده بود دعوت کرده و درباره 
طبل و عالمت با آن ها صحبت کردیم اما 
نهایتا مسئول هیئت عنوان کرد: “ باید جوانان 
را راضی کنیم!” این نشان می دهد سرپرست 
هیئت آنقدر قدرت ندارد که جوان را هم به 
راه بیاورد. متاسفانه در برخی هیئت ها، روز 
تاسوعا و عاشورا کسانی تصمیم گیرنده می 
شوند که در طول سال در هیئت نبودند و 

فقط همان ایام عزاداری می آیند.  
به گفته وی سال گذشته با شهرداری نیز 
صحبت شد تا طرف دیگر خیابان منتهی 
به قتلگاه برای تردد هیئت ها باز شود . این 
گونه هیئت هایی که از جنوب شهر می آیند 

معطل نمی شوند.  همچنین سازمان تبلیغات 
تواند سیستم  یا شهرداری می  اسالمی و 
صوتی هماهنگی را در قتلگاه راه اندازی کند 
تا هیئت ها پس از ورود به قتلگاه، از عزاداری 

هماهنگ و یکپارچه ای بهره مند شود.

برنامهریزیمیکنیم
اماقدرتاجراییکماست!

علیزاده عضو شورای هیئات مذهبی هم 
در  به سزایی  نقش  این که شورا  بیان  با 
برنامه ریزی با توجه به تجارب قدیمی های 
هیئتی و تفکرات جدید دارد، عنوان کرد: با 
این حال جلسات شورا زیاد برگزار می شود 
اما ضعیف است! برنامه ریزی می کنیم اما 
قدرت اجرایی کم است. به گفته وي هیئت 
ها کار خودشان را مي کنند و شورا نیز قدرت 

اجرایي براي توقیف آن ها را ندارد.
علیزاده با انتقاد از این که روز عاشورا برنامه 
ریزی منسجمی وجود ندارد، اضافه کرد: در 
میدان قتلگاه هر هیئت یک سمت مشغول 
عزاداری است و پس از آن هم تمام مي 
شود. این بین فقط ستاد نماز براي برگزاري 
نماز جماعت برنامه دارد. وي با اشاره به این 
که عزاداري ها محتوایي ندارند، ادامه داد: 
اگر پس از این عزاداري ها در هر هیئت 
10 جوان از خود سوال کنند برای چه آمده 
اند، کافیست. مشکل کنوني بدین شکل 
مخاطبان  جمعیت  عاشورا  روز  که  است 

باالست اما خروجي الزم را نداریم.

دههدومفاطمیه،
بهترینزمانبرايچشاندنطعم

عزاداريهماهنگبهمردم
این مداح قدیمي هیئت ابوالفضلي، با بیان 
این که در شوراي هیئات مذهبي چندین 
بار تقسیم شدن شهر به 4 منطقه مطرح شد 
اما به جایي نرسید، خاطرنشان کرد: با اجرایي 
شدن این موضوع از حجم بي نظمي ها در 
روز عاشورا کاسته مي شود. علیزاده با تاکید 
بر این که سال هاست هیئت ها روز عاشورا 
به قتلگاه مي روند و نمي توان این موضوع 
را یکباره تغییر داد، عنوان کرد: باید قبل از 
محرم یک بار طعم زیباي اتحاد و یکپارچگي 
عزاداري دسته جمعي، بدون طبل و سنج را به 
مردم بچشانیم تا براي محرم خودشان مایل 
به این نوع عزاداري شوند، به عقیده من دهه 
دوم فاطمیه بهترین زمان است تا این اجتماع 
که  این  بیان  با  ادامه  در  بگیرد.وي  شکل 
متاسفانه نهادهایي که قدرت اجرایي دارند وارد 
عمل نمي شوند، اضافه کرد: شوراي هیئات 
مذهبي نمی تواند یک تنه هیئت هاي آسیب 
زا را جمع کند. نیروی انتظامی و پلیس امنیت 
در این زمینه خیلي مي توانند کمک کننده 
باشند. این عضو شوراي هیئات مذهبي براي 
کاهش آسیب ها در شب عاشورا پیشنهاد داد: 
شوراي هیئات مذهبي کوچه مسجد آیتي را 
موکت کرده و سیستم صوت را فرآهم کند، 
بانوان در این مکان مستقر شوند، هیئت هایي 
همچون ابوالفضلي و حسیني هم دعوت از 
مردم و برگزاري مراسم را بر عهده گیرند.

علیزاده همچنین بیان کرد: یک بار در طول 
با  و  را جمعي  ندبه  یا  سال، دعاي کمیل 
حضوربیشتر مردم برگزار کنیم. این گونه برای 

دفعات بعد، خود مردم عالقه مند مي شوند.

باپیگیريهايمتعدد،
تعدادخیمههايعزاداري

رابهحداقلرساندیم
حجت االسالم رضایی مدیر کل سازمان 

این  مدعوین  از  نیز  اسالمی  تبلیغات 
با تاکید بر این که  این  جلسه بود. وي 
ان  ثواب  و  دارند  خوبي  برکات  جلسات، 
اضافه  نیست  عزاداري  جلسات  از  کمتر 
کرد: اگر این جلسه خروجی داشته باشد 
به تمام استان سرایت خواهد کرد. وي با 
بیان این که سازمان تبلیغات اسالمی از 
اوایل دهه 80 به موضوع مدیریت هیئت 
هاي مذهبي وارد شد، ادامه داد: زماني این 
اتفاق رخ داد که احساس شد، حتي از خارج 
کشور، عده اي قصد دارند جریان عزاداری 
اهل بیت را مدیریت کرده و اهداف خود را 
دنبال کنند. به گفته وي زماني که بیرجند 
6 تا 7 هیئت داشت مشکلي هم نبود اما 
اکنون 70 هیئت شده و حضور مجموعه 
اي از دل خود هیئت ها براي نظم دهي به 

این جریان، ضروري دیده مي شود.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی جریان 
کاروان امام حسین )ع( و حرکت عاشورا را 
موجي به سمت تمدن سازي و بسترسازي 
عرصه ظهور مهدي موعود)عج( دانست و 
افزود: این موضوع موجب شده دشمن بیکار 
ننشیند و همواره در حال برنامه ریزي براي 

متوقف کردن این حرکت باشد.
حجت االسالم رضایي البته خراسان جنوبي 
را با کمترین آسیب در کشور معرفي کرد و 
گفت: آسیب هایي هم که تاکنون داشتیم، 
به سرعت جلوي آن ها گرفته شد. زماني 
روز عاشورا جلوي در ورودي قطعه دو شهدا 
براي اقامه نماز موکت پهن مي کردند ، 
انجام مي  را  هیئت ها هم کار خودشان 
دادند اما پس از برگزاري جلسات متعدد با 
شهرداري قتلگاه آسفالت شد و امروز شاهد 
برپایي هر چه باشکوه تر نماز ظهر عاشورا 
هستیم. برپایي خیمه هاي متعدد عزاداري 
از  پس  که  بودند  ها  آسیب  دیگر  از  نیز 
پیگیري هاي متعدد توانستیم تعداد آن ها 
را به حداقل برسانیم.به گفته وي راه اندازی 
مقدس  های  نام  نوشتن  و  شتر  کاروان 
عزاداري  محرم!،  وی ژه  آرایش  آن،  روي 
هاي خارج از وقت معین ، افزایش دمام 
زني ها در هیئات و مشکالت همنشیني 
دختران و پسران جوان در شب شام غریبان 
پارک شهداي گمنام همگي از آسیب هایي 
است که شوراي هیئات مذهبي و سازمان 
تبلیغات اسالمي در حال برخورد با آن ها 
است. در این بین حتي دستگاه هاي امنیتي 

نیز باید به کمک بیایند.

کمیتههايفرهنگيهیئتها
فعالشوند

جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه  از  وي 
خواست تا همراه با سازمان تبلیغات اسالمي 
و شوراي هیئات مذهبي، دو ماه قبل محرم 
را شروع  فرهنگ سازي  ایام عزاداري،  و 
کند. مدیر کل سازمان تبلغیات اسالمي در 
بخش دیگري از سخنانش بر فعال شدن 
کمیته هاي فرهنگي هیئت ها تاکید کرد و 
گفت: امسال برای باالبردن سطح معرفت 
هیئت ها تالش کردیم و حتي نمایندگاني 
را به یزد فرستادیم تا برنامه هاي عزاداري 
االسالم  حجت  کنند.  بررسي  را  ها  آن 
رضایي نیز تقسیم بیرجند به 4 منطقه را 
هیئات  شوراي  داد:  ادامه  و  دانست  الزم 
مذهبي حداقل هر ماه با هیئت هاي هر 

کدام از مناطق جلسه برگزار کند. 
وي به برگزاري همایش طالیه داران تبلیغ 
ویژه مبلغان مذهبی قبل از محرم اشاره کرد 
و یادآور شد: امسال عالوه بر توجیه مبلغان 

محور  دو  عزاداري،  هاي  آسیب  درباره 
صحبت “بیانیه گام دوم انقالب” و “مباحث 
مورد  زندگي”  سبک  و  خانواده  با  مرتبط 
تاکید قرار گرفت. همچنین 10 روز مانده 
به محرم، ۳ استاد از مشهد، قم و تهران 
دعوت شده و براي 1۳ گروه از جامعه هدف 

ما دوره آموزشي برگزار شد. 

حضورهیئتهايشهرستاني،
پررنگترازهیئاتبیرجند

شوراي  رئیس  عباسي  جلسه  ادامه  در 
هیئات مذهبي نیز با تاکید بر این که در 
خراسان جنوبي و بیرجند کارهایي انجام 
شده که استان هاي دیگر حتي الفباي آن 
را هم بلد نیستند، ادامه داد: براي ایستگاه 
هاي صلواتي برنامه ریزي و ساماندهي را 
پاده کرده ایم که حتي تهران نتوانسته است 
صلواتي  ایستگاه   60 امسال  دهد.  انجام 
مجوز فعالیت داشتند و گروه هاي بازرسي 
با  کردند.وي  مي  بازدید  ها  آن  از  مرتب 
انتقاد از برخي هیئت ها، عنوان کرد: در 
طول سال برنامه ها و کارگاه هاي آموزشي 
متعددي با حضور اساتید از قم، تهران و 
هیات  اما حضور  شود  مي  برگزار  مشهد 
هاي شهرستاني در این دوره ها پررنگ تر 
از هیئت هاي خود بیرجند است.وي تردد 
70 هیئت پشت سرهم به سمت قتلگاه 
را نمایشي از نظم دانست و گفت: انتخاب 
قتلگاه نیز به دلیل حضور اهل قبور، علماء 
و شهدا است. زماني با هیئت هاي شمال 
شهر، صحبت کردیم تا روز عاشورا به مزار 
مخالفت  بیشتر  اما  بروند  باقریه  شهداي 
کردند. مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمي 
در ادامه این سخن عباسي ، بیان کرد: همان 
زمان با مسئوالن این هیئت ها صحبت 
کردم و علت را پرسیدم که گفتند: “ما مي 
خواستیم برویم اما جوانان هیئت پرچم ها را 

برداشته و به سمت قتلگاه رفتند! “
رئیس شوراي هیئات مذهبي سخن را با اشاره 
به نماز ظهر عاشورا ادامه داد و گفت: امسال 
هیچ هیئتي هنگام اقامه نماز وارد قتلگاه نشد و 
در همان خیابان ها نماز را برپا کردند.عباسي با 
تاکید بر این که شوراي هیئات مذهبي برنامه 
ریزي دارد اما عده اي از جوانان همکاري 
در  کرد:  خاطرنشان  ندارند،  را  الزم  هاي 
استان هزار و ۲67 هیئت داریم و اختالفات 
هم متعدد است، لذا براي ساماندهي به این 
به شوراي هیئات  باید  وضع همگي شما 
مذهبي کمک کنید.وي در بخش دیگري از 
سخنانش به اربعین اشاره کرد و گفت: امسال 
مسجد امام حسین )ع( براي هیئت هاي مرکز 
شهر، پارک شهداي گمنام براي هیئت هاي 
جنوب شهر و مزار شهداي باقریه براي هیئت 
هاي شمال شهر در نظر گرفته شده است. 
براي روز عاشورا و سایر مناسبت هاي مذهبي 
نیز اگر فضا مهیا باشد و جایي براي تجمع 
جمع داشته باشیم، حتما عزاداري هماهنگ 

را برنامه ریزي خواهیم کرد.

دههآخرصفر،امامزادگانباقریه
میزباناجتماععظیممردمباشد

مختاري معاون فرهنگي اداره کل اوقاف 
این که  بیان  با  امور خیریه استان هم  و 
هر ساله همزمان با اربعین تجمع هیئات 
مذهبي را در امامزادگان باقریه بدون طبل 
و سنج شاهد هستیم، ادامه داد: هر سال 
بالغ بر ۲0 هزار نفر پیاده روي اربعین را 
به سمت بقاع  متبرکه در شهرستان هاي 
استان انجام مي دهند، ما نیز سعي کردیم 
پوشش خبری کامل را براي این اجتماع 
داشته باشیم. آخر ماه صفر نیز موقوفات 
شوند.  مي  اجرا  واقف  نیات  با  همجوار 
با  صفر،  آخر  دهه  داریم  آمادگي  امسال 
کمک هیئات اجتماعي با خود مردم شهر 
در امامزادگان باقریه داشته باشیم . حتي 
بگیرد  برعهده  را  عزیزان  اطعام  اوقاف 
برجسته  سخنرانان  حضور  با  مراسمي  و 
کشوري و استاني برپا شود. وي ادامه داد: 
هرساله دعاي ندبه جمعي در مهدیه برپا 
مي شود اما تقاضا داریم دعاي کمیل نیز 
با حضور بیشتر مردم در امامزادگان باقریه 
فرمایش  طبق  وي  گفته  شود.به  برگزار 
رهبري ، بقاع باید قطب فرهنگي شوند، 
در همین راستا سعي داریم با توسعه مزار 
اجتماع  براي  را  بستر  باقریه   امامزادگان 
اربعین و هر مناسبت  عظیم عزادارن در 

دیگري که نیاز باشد فرآهم کنیم.

پیشنهاد حجت االسالم عارفی در جلسه روزنامه آوا:
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موفقیت و انرژی

ترس ازشکست

انتظاراتیکهواقعیمیشوند

شاید تصور کنید فقط افرادی که اهل معاشرت 
هستند از مزایای ارتباط با دیگران بهرمند می شوند.
هم افراد درونگرا و هم کسانی که اهل تعامل با 
دیگران هستند وقتی از آن  ها خواسته می شود رفتار 
برونگرایانه داشته باشند، احساس شادی بیشتری 
می کنند. افراد جدای از این که خودشان را تا چه 
حد برونگرا می دانند، وقتی در مسیر رفت و آمد 
خود با غریبه ها حرف می زنند، به طور معمول 
شادتر هستند.هر چند به نظر نمی رسد شخصیت 
با  ارتباط  از  آن ها  تجربه   بر  چندانی  تأثیر  افرد 
انتظاراتشان  باشد، ممکن است  داشته  دیگران 
را تحت الشعاع قرار دهد و این مسأله در رابطه با 
افراد درونگرایی که تأثیرات مثبت تعامل را نادیده 
می گیرند، پررنگ تر است. این طور که پیداست به 
شکل ذاتی شخصیت افراد بیشتر از تجربیات آن ها 

در شکل دادن به انتظاراتشان نقش دارد.

ازشکستخوردنمیترسید؟

گاهی والدین بسیار سخت گیر باعث می شوند 
شود  شدیدی  روانی  آسیب های  دچار  کودک 
که در بزرگسالی مشکالت عدیده ای برای وی 
به بار می آورند. قوانین سخت و انعطاف ناپذیر 
و انتظارات باالی والدین سبب می شود کودک 
همواره نیاز به اجازه یا تایید دیگران داشته باشد 

و این ویژگی را در بزرگسالی هم یدک بکشد.
 افراد کمال گرا بیشتر از شکست خوردن می ترسند. 
برای این دسته افراد شکست بسیار وحشتناک و 
تحقیرکننده است. آن ها گمان می کنند تمام کار ها 
باید عالی و بی نقص انجام شود. پس اگر در کاری 
دچار شک و تردید شوند، ممکن است به خاطر 

ترس از شکست حتی سراغ آن هم نروند.
گاهی حساسیت زیاد موجب می شود شکست را 
به منزله ی امری بسیار مهم تعریف کنیم که مانند 
جغدی شوم بر تمام اعمال ما سایه افکنده است و 
این گونه نکات مثبت فراتر از آن را نادیده بگیریم. 
نکاتی مانند جایگاه تالش و پشتکار و فرصت های 
رشد و پیشرفت در زندگی.افراد با اعتماد به نفس 
واقعی می دانند همیشه نمی توانند در تمام کار ها 
موفق شوند. پس شکست را به عنوان بخشی از 
مسیر موفقیت قبول می کنند. لز طرف دیگر، افراد 
با اعتماد به نفس پایین از خطر ها دوری می کنند. 
آن ها ترجیح می دهند مسیر های مطمئن را انتخاب 
کنند؛ نه مسیر های جدید و ناشناخته.حال که با 
معنی و منشا ترس از شکست آشنا شدید، می توانید 
مراحل غلبه بر آن را پله به پله دنبال کنید. در قدم 

اول باید دالیل ترس را در خود ریشه یابی کنید. 

مبتالیان به آسم 
 بخوانند!

در  گرفتگی  احساس  سرفه، خس خس سینه، 
قفسه سینه، تنگی نفس، خستگی عمومی و 
کاهش ظرفیت تحمل فعالیت های فیزیکی از 

مهم ترین نشانه های آسم هستند. در مبتالیان 
به آسم تمرکز اولیه روی درمان دارویی، پرهیز 
و  ریه  دوره ای  چکاپ  آسم،  محرک های  از 
انجام  از  آسم  عالئم  اگر  است.  آسم  عالئم 
فعالیت های روزانه شما جلوگیری کند باید با 

پزشک مشورت کنید.

موز  و شیر سرشار
 از پتاسیم است

پرپتاسیم  از خوراکی های  وقتی صحبت  همه 
می شود، به موز فکر می کنند و البته درست است. 
چون یک موز متوسط بیش از ۴۰۰ میلی گرم 

از این ماده معدنی مفید برای قلب را دارد. موز 
همچنین از بین برنده گرسنگی است و نشاسته 
مقاوم و کربوهیدرات سالمی دارد که معده شما را 
پر می کند و متابولیسم تان را تقویت می کند. شیر 
منبعی شگفت انگیز از پتاسیم است و هر فنجان 

شیر بدون چربی حاوی پتاسیم زیادی است.

درد و حساسیت مداوم
 دندان ها نشانه چیست؟

درد و حساسیت مداوم دندان ها مخصوصا اگر 
بیشتر در یک طرف دهان باشد، اغلب عالمت 
دهان تان  در  جدی تری  مشکل  که  است  این 

وجود دارد. اگر استفاده از خمیردندان های مناسب 
و  اسیدی  غذا های  حذف  حساس،  دندان های 
استفاده از مسواک با برس نرم نتوانستند از درد 
و ناراحتی تان کم کنند و راهکار های خانگی نیز 
جواب ندادند پس حتما باید در این مورد با یک 

دندانپزشک مشورت کنید.

درمان درد مفصل
 انگشت پا

درد مفصل انگشت شست پا می تواند بر اثر یک 
ضربه، بیماری مزمن یا فشار شدید به وجود آمده 
باشد که در اکثر موارد به سادگی قابل درمان است. 

مانند استفاده از کفش مناسب ، آب سرد و گرم 
)ابتدا ۳۰ ثانیه پایتان را در آب سرد گذاشته و سپس 
بالفاصله آن را برای ۳۰ ثانیه در آب گرم بگذارید 
به مدت پنج دقیقه به تناوب این کار را تکرار کرده 
و با آب سرد تمام کنید.( کمپرس سرد، پیچاندن 

حوله و پماد آنتی بیوتیک  چند راه درمان است.

پیشگیری از آکنه
 پوست صورت

دو بار در روز نواحی مستعد آکنه را بشویید. شستشو 
چربی اضافی و سلول های مرده پوست را پاک 
را  پوست  حد  از  بیش  شستشوی  اما  می کند. 

تحریک می کند. نواحی مستعد آکنه را با شوینده ی 
مالیم شستشو داده و از محصوالت فاقد چربی 
و مبتنی بر آب برای از مراقبت از پوست استفاده 
نمایید.از کرم یا ژل آکنه بدون نسخه برای پاک 
آرایش  از  نمایید.  استفاده  اضافی  چربی  کردن 

سنگین پوست خودداری نمایید.

ژنتیک و عوامل محیطی مانند صدا ها علت اصلی کاهش شنوایی در افراد است،  اما روش هایی برای 
پیشگیری از افت و حتی تقویت شنوایی وجود دارد. اگر این نوع عارضه مادرزادی باشد با دارو های گیاهی قابل 
 درمان نخواهد بود، ولی ضعیف بودن مادرزادی شنوایی با دارو ها و روش  های طب سنتی کاهش می  یابد. 
الزم است حفره گوش را مرتب از چرک و عفونت زدود و پاک کرد. غدد داخلی گوش برای حفاظت ماده ای 
سمی ترشح می کنند تا از ورود هوا و پشه و سایر موجودات در گوش جلوگیری کنند. این ترشحات با گرد و 
خاک ترکیب شده و انسداد هایی را به وجود می آورد. برای حفظ بهداشت گوش هر از گاهی الزم است مواد 
زائد از بخش های داخلی گوش پاکیزه شود، اما شستشو دهنده ها نباید شیمیایی باشند، بلکه ترکیبات طبیعی 

بر اساس دارو هایی که در طب سنتی مطرح بوده بهترین خواهند بود.

غذاهای فراسودمند به طور کلی غذاهایی هستند که استانداردهای تغذیه ای مورد نیاز برای سالمتی 
را در حدی باالتر از میزان اولیه مورد نیاز برای بدن در رژیم غذایی روزمره را تامین می کنند. برتری 
این غذاها به علت وجود ترکیبات فعال بیولوژیکی معین است. این غذاها ممکن است برای تشدید 
و تقویت فعالیت زیستی شان دستکاری و یا اصالح شوند. غذاهای فراسودمند می توانند از بیماری 
جلوگیری کنند، خطر پیشرفت بیماری را کاهش دهند یا سالمتی را ارتقا بخشند. تمایل مصرف 
کنندگان به مصرف غذاهای فراسودمند در اواخر قرن 2۰ افزایش یافت چرا که تمایل مردم برای به 

دست آوردن و حفظ شرایط ایده آل سالمتی افزایش یافت.
مرکزاطالعرسانیمدیریتغذا-معاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند

نوشیدنیفراسودمندکفیربرایتقویتگوشچکارکنیم؟

برخی معتقدند که اسرای کربال از شام به عراق رفته 
و در روز اربعین، یعنی ۴۰ روز بعد از واقعه عاشورا، 
به کربال رسیدند و در آنجا جابر بن عبدا... انصاری و 
برخی از بنی هاشم را نیز دیده اند و پس از زیارت امام 

حسین)ع( به مدینه رفته اند. 
به  طاووس  ابن  سید  لهوف  در  نظریه  این 
اعمال  از  اربعین  زیارت  است.   شده  ذکر  تصریح 
امام  از  روایتی  بنابر  و  است  روز  این   خاص 
دانسته شده  مؤمن  نشانه های  از  حسن عسکری)ع( 
به  کربال،  سوی  به  شیعیان  اربعین  است.راهپیمایی 

عزاداری  مراسم  گسترده ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
بزرگترین  زمره  در  و  شده  تبدیل  جهان،  شیعیان 
اجتماعات مذهبی جهان قرار گرفته است. در حدیثی 
مؤمن  برای  نشانه  پنج  عسکری)ع(  حسن  امام  از 
زیارت  نشانه  پنج  این  از  یکی  است.  شده  شمرده 

اربعین است.
امام  از  اربعین  روز  برای  زیارت نامه ای  چنین  هم 
این  قمی  عباس  شیخ  است.  شده  نقل  صادق)ع( 
از  بعد  باب سوم  در  الجنان  مفاتیح  در  را  زیارت نامه 
اربعین  زیارت  عنوان  با  معروفه،  غیر  عاشورا  زیارت 

نقل کرده است. حرکت به سوی کربال در روز اربعین 
از زمان امامان معصوم )ع( بین شیعیان رایج بوده و 
شیعیان حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این 
باعث  اربعین  به زیارت  بوده اند. توصیه  حرکت مقید 
شده است که شیعیان به ویژه ساکنان عراق، از نقاط 
مختلف این کشور به سوی کربال حرکت کنند. این 
می گیرد  صورت  پیاده  صورت  به  غالبًا  که  حرکت 
یکی از پرجمعیت ترین راهپیمایی ها در جهان شمرده 
می شود. پس از سقوط حزب بعث عراق جمعیت این 

زائران چند برابر شده است.

اربعین حسینی بر عاشقان کربال تسلیت باد

آیه روز

او همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می  فرستد تا شما را از تاریکیها به سوی نور 
بیرون کشاند و در حقیقت  خدا ]نسبت[ به شما سخت رئوف و مهربان است. )سوره حدید/آیه ۹(

سخن روز

 اینکه بعضی ها به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کنند، اثبات کننده این است که دیگران هم 
می توانندبه آنها دست پیدا کنند. )آبراهام لینکلن(
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کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

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

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
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00 ) مدرن برتر(

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 

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی
حمـل بـار فـاروقی

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقـی
رنگ روز

نقاشـی  ساختمـان
رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 

کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

00:00 پرسمان - بازپخش
00:25 قرارگاه بی قرار

01:00 فیلم تلویزیونی فرمول مرگ
02:35 مستند دعوت

03:10 مستند کوهستان و ولف
04:18 اذان صبح به افق بیرجند

04:38 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:35 سخنرانی
06:08 صد فرسخ

06:47 بی مار و خارانو
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:35 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:30 مستند سفر از چزابه 3
09:57 سیمای سالمت

11:00 خبر استان
11:19 اذان ظهر به افق بیرجند

11:48 شاهدان
12:15 روباه و خروس
12:35 خسته نباشید

13:10 شب های زعفرونی - بازپخش
مرگ  فرمول  تلویزیونی  فیلم   14:27

-  بازپخش
16:00 خبر استان

16:35 بازتاب - بازپخش
17:16  اذان مغرب به افق بیرجند
18:18 سیمای سالمت- بازپخش

19:20 صدفرسخ-بازپخش
20:00 خبر استان

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:15 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

۱۳
۹8

ه 
ما

ر  
مه

  ۲
۵ 

ه 
نب

ش
ج

پن

روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

امتیاز کافه رستوران با موقعیت مکانی عالی 
به دلیل اعزام به خدمت با قیمت مناسب 
به فروش می رسد.    09151615360

 VIP کارت هوشمند اتوبوس اسکانیا مارال
به شمار پالک 535 ع 76 ایران 23

 به شماره هوشمند 3044596 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

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

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

به یک نفر 
جهت همکـاری در 

ساندویچی  نیازمندیم.  

  0۹۱۵۵۶۱۲۸۹۲
0۹۱۵۹۶۲۶۵۱4
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خبر ویژه افتخارآفرینی خبر شبکه خاوران در ایران

 صداوسیما-مجموعه خبری رادیو و گزارش های مکتوب خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی رتبه اول کشور را کسب کرد. معاون خبر  شبکه خاوران گفت:
در ارزیابی  سه ماهه تابستان، مجموعه خبری رادیو و گزارش های مکتوب خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی در صدر مراکز صداوسیما قرار گرفت.

محمودآبادی افزود: واحد خبر صداوسیمای  استان نیز به لحاظ ارتقای کیفی در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.

انباشت80 درصد مشکالت در حاشیه شهرها

چند برنامه پر محتوا بهتر از 100برنامه بی محتوا!
اخبار کوتاه

*مدیر کل کمیته امداد از ابالغ و اختصاص 152 
میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال مددجویان 
کمیته امداد خبر داد و گفت: این اعتبارات از سه 
صندوق امداد والیت، تسهیالت قرض الحسنه 

بانکی و اشتغال روستایی تأمین شد.
سرمایه  فرآیند  پیگیری  آزمایشی  *سامانه  

گذاری خراسان جنوبی راه اندازی شد.
*بیش از 2هزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس  
استان با هدف جلب مشارکت والدین دانش 
آموزان در تعلیم و تربیت و ارتقای شاخص های

 آموزشی و پرورشی، تشکیل شده است.
*67 هزار و 800 دانش آموزان  استان امسال 
از طرح مکمل یاری آهن و ویتامین “دی” بهره 

مند می شوند.

تربیت بدنی و شکوفایی استعدادها 
با محوریت اخالق اسالمی باشد

فارس-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کمال 
انسان در رشد روح معنوی است، گفت: تربیت 
بدنی و شکوفایی استعدادها حالت ابزاری دارد و 
باید بر محوریت اخالق اسالمی و امانت الهی 
الگوپذیر باشد. آیت ا... عبادی دیروز در دیدار 
با جامعه ورزشی خراسان جنوبی به مناسبت 
گرامی داشت هفته تربیت بدنی، اظهار کرد: در 
جسم و جان استعدادهایی نهفته است و دیدگاه 
اسالمی تأکید بر رشد روحی و بدنی در کنار هم 
دارد. عزیزی مدیر کل ورزش و جوانان نیز در 
این دیدار با بیان اینکه ورزش باید در راستای 
به سوی  اهتمام  و  معنویت  اخالق،  توسعه 
معنویت باشد، گفت: قبل از تربیت قهرمان 
ورزشی مشی ما باید در اخالق و معنویت، 
گذشت و ایثار، بهره گیری از زکات نیروی بدنی 
در کسب مدال های و توجه به اخالق باشد.  

۸۰ کشتی گیر در مسابقات لیگ برتر 
کشتی فرنگی شرکت کردند

ایرنا - رئیس هیئت کشتی استان گفت: 80 
نفر از کشتی گیران کشور در مسابقات لیگ برتر 
کشتی فرنگی شرکت دارند و خراسان جنوبی 
با تیم های قم، کرمان و تهران هم گروه است. 
عباس سروری اظهار کرد: نتیجه اصلی این 
رقابت ها 22 آبان اعالم می شود و 2 تیم برتر به 
مسابقات جام باشگاه های جهان که آذر امسال 
هیئت  رئیس  می یابند.  راه  می شود،  برگزار 
کشتی خراسان جنوبی گفت: هدف از میزبانی  
این رقابت ها، توسعه ورزش کشتی در خراسان 
جنوبی و جذب نوجوانان و جوانان به این رشته 
ورزشی است. هفته اول و دوم لیگ برتر کشتی 
فرنگی کشور در شهرهای بیرجند و اهواز برگزار 
می شود که یک دیدار از هفته دوم رقابت های 
لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور و در 
گروه الف در بیرجند برگزار شد و در این مسابقه 
تیم های شهدای مدافع حرم قم و بازار بزرگ 
ایران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بازار 
بزرگ ایران با نتیجه 10 بر صفر از سد حریف 
خود گذشت.مراسم پایانی رقابت های لیگ برتر 
کشتی فرنگی در بیرجندچهارشنبه 2۴ مهر در 

سالن حجاب برگزارشد.
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 متالشی شدن باندتصادفات ساختگی

 برای کالهبرداری از بیمه 

صداوسیما-فرمانده انتظامی از دستگیری ۴ نفر از 
جاعالن تصادفات ساختگی برای کالهبرداری 
از شرکت بیمه خبر داد. سردار شجاع گفت: 
خبری مبنی بر کالهبرداری از شرکت بیمه با 
ایجاد تصادف های ساختگی و اخذ دیه توسط 
باندی که  خانوادگی اداره و کنترل می شود به 
پلیس آگاهی مرکز استان اخذ شد. وی افزود: 
با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه ای از 
کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع 
تشکیل شد که مأموران پس از تحقیقات میدانی 
تمام افراد دخیل در وقوع جرم کالهبرداری را 
شناسایی و دستگیر کردند. سردار شجاع گفت: 
متهمان در ابتدا به طور قطع ساختگی بودن 
تصادفات را تکذیب کردند و در ادامه با مشاهده 
اسناد و مدارک غیر قابل  انکار به جرم خود 
اعتراف کردند و با بررسی پلیس مشخص شد 
که این باند ۴ نفره در 9 فقره تصادف ساختگی 
حدود 820 میلیون ریال خسارت از شرکت بیمه 
دریافت کردند. فرمانده انتظامی استان افزود: 
تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی حاکی 
از آن بود که براي سایر تصادفات ساختگي یک 
ملیارد و 800 میلیون ریال از طرف شرکت بیمه 
براي این خانواده کالهبردار در نظر گرفته شده 
است و در ردیف پرداخت قرار دارد.سردار شجاع 
گفت: با هوشیاری مأموران و پس از هماهنگی 
با مقام قضایی مقرر شد تا زمان تکمیل تحقیقات 
هیچگونه خسارتي پرداخت نشود و این موضوع 
به شرکت بیمه نیز اعالم و  با توجه به مدارک 
و مستندات موجود پرونده به مقام قضایی ارسال 
شد. وی با اشاره به اینکه با اعالم نظر هیئت 
کارشناسي،ساختگي بودن تصادف های صورت 
گرفته محرز و در نهایت منجر به صدور کیفر 
شد،  خسارت  پرداخت  عدم  راي  و  خواست 
افزود: متهمان به 9 فقره کالهبرداري از این راه 
اعتراف کردند که برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

ری
 اکب

س :
عک

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار 
گفت: برنامه هایی که فقط رنگ و لعاب دارد و 
اثربخشی الزم را ندارد غیر از وقت تلف کردن 
چیزی نیست. به گزارش فارس، شورای پدافند 
غیرعامل استان ظهر دیروز به ریاست معاون 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار و با حضور 
دستگاه های متولی در زمینه پدافند غیرعامل 
با  خبر”  شد.”خوش  برگزار  استانداری  در 
اشاره به برگزاری 500 برنامه در هفته پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه اگر محتوای برنامه ها 
مبتنی بر شرایط زمانی و نوع تهدیدات نباشد 
شاید اثربخشی مناسب را نداشته باشد، عنوان 
کرد: اگر چند برنامه با محتوا در طول سال 
داشته باشیم بهتر از این است که 100 برنامه 
بدون محتوا اجرا کنیم!وی با انتقاد از عدم 

حضور مدیران در جلسات پدافند غیرعامل 
استان، بیان کرد: پدافند غیرعامل برنامه مهمی 
است که نباید در استان رها شود لذا بعد از این 
برای این جلسه اگر مدیری در استان حضور 
دارد و در جلسه شرکت نکند باید از قبل با 
دبیرخانه هماهنگی انجام دهد.معاون سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی استاندار مقابله با جنگ نرم 
دشمن را نیازمند روش های جدید دانست و 
خاطرنشان کرد: نبایددر شرایط فعلی که دشمن 
تمام توان تهدیدات خود را متوجه جمهوری 
اسالمی کرده گفتمان هایی که سبب انشقاق و 
ناامیدی می شود را با استفاده از تریبون هایی که 

در دست داریم، پررنگ کنیم.
محمدعلی آخوندی مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری هم با اشاره به نامگذاری هشتم 

تا 1۴ آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل 
از برگزاری همایش های تخصصی و علمی 
آموزشی، مسابقات  ارگان های  با محوریت 
پیاده روی  دانشجویی،  و  دانش آموزی 
از  استفاده  محیطی،   تبلیغات   ، خانوادگی 

فضای مجازی برای انتقال مفاهیم پدافند 
غیرعامل، معرفی کتاب و کتابخوانی،بازدید 
از پروژه های شاخص حوزه پدافند غیرعامل، 

مانورهای ویژه و... در این هفته خبر داد.
محمدعلی جاوید شهردار بیرجند نیز گفت: 

در موضوع پدافند غیرعامل تفاهم نامه ای با 
سازمان پدافند غیرعامل منعقد شده که 50 
درصد اعتبار را آنان تأمین کنند که در این راستا 
طرحی برای بیرجند نیز در نظر گرفته شده 
است.وی با اشاره به اینکه نگاه مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل به هم نزدیک است، افزود: 
در شهر بیرجند پارکی با ۴0 هکتار وسعت 
در حال احداث است که در آن اصول پدافند 
غیرعامل پیش بینی شده که در نیمه نخست 

سال 99 این پروژه به بهره برداری می رسد.
خواستار  هم  بیرجند  فرماندار  ناصری  علی 
تسریع در تکمیل پروژه آزمایشگاه دامپزشکی 
آزمایشگاه  پروژه  تکمیل  کرد:  بیان  و  شد 
دامپزشکی در حوزه پدافند زیستی بسیار حائز 
اهمیت است و باید هر چه سریع تر تکمیل شود.

جم
ن 

 امی
س :

عک

امین جم - شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی استان صبح 
دیروز با حضور مسئوالن استانی و به ریاست 
مدیر کل دادگستری برگزار شد. مدیر کل 
امروزه  اینکه  بیان  با  استان   دادگستری 
تعرض به بیت المال امروز از مشکالت موجود 
به منابع  ادامه داد: تعرض  در کشور است، 
زمین خواری،  شامل  ملی  اراضی  و  طبیعی 
جنگل خواری، کوه خواری در کشور مشاهده 
می شود که حتی موجب نگرانی مقام معظم 
رهبری نیز شده است. حجت االسالم حمیدی 
اضافه کرد: نیاز است از این سرمایه های ملی 
حفاظت کرده وبرای استفاده بهینه مدیریت 
شود.وی با اشاره به روند شکل گیری شورای 
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد: این 
شورا عالوه بر کالن کشور، در استان ها نیز 
پیش بینی شده تا ضمن اینکه دستگاه ها به 
وظیفه ذاتی و اصلی خود عمل می کنند، بتوان 

از منابع طبیعی در کشور حراست کرد. 

80 درصد مشکالت 
در حاشیه شهرهاست

از  را  مطالبه گری  دادگستری  کل  رئیس 
نقش های قوه قضائیه دانست و گفت: باید 
در قوه قضائیه از سازمان ها و نهادها مطالبه 

با قصورهای  و  بررسی  کرده و عملکردها 
البته  افزود:  شود.حمیدی  برخورد  احتمالی 
نیست. گیری  مچ  گری  مطالبه  از  منظور 

هرچند اگر جایی الزم باشد مچ گیری هم 
اگر  مطمئنا   : کرد  تصریح  کنیم.وی  می 
شد  مشخص  ها  بررسی  بررسی  از  پس 

برخی مشکالت بخاطر سوء تدبیر مدیران 
با  برخورد جدی خواهیم کرد. وی   ، است 
بیان اینکه معضل زمین خواری و امثال ان 
در استان کمتر به چشم می خورد ، گفت 
: مشکل اصلی ما در منطقه حاشیه نشینی 
و معضالت فراوان اجتماعی آن است. وی 
افزود: با توجه به اینکه 80 درصد مشکالت 
در حاشیه شهرها است با نظارت و سرکشی 
شود.   خواهد  برطرف  مشکالت  امیدواریم 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه دستگاه های خدمات رسان در ساخت و 

سازهای غیر مجاز اراضی دولتی به هیچ وجه 
مجاز به خدمات رسانی نیستند ، گفت : این 
موضوع ابالغ و به شکل مطالبه پیگیری 
می شود و اگر بدون استعالم در اراضی ملی 
چه داخل یا حاشیه شهر خدمات برق رسانی یا 
آب رسانی انجام شود، حتما برخورد می کنیم.

نظارت بر صدور پروانه های ساختمانی
 در روستاها سر و سامانی ندارد

توسط  اراضی  واگذاری  خصوص  در  وی 
مکاتبه  اینکه  بیان  با  اسالمی،   شوراهای 
حق  اسالمی  شوراهای  که   کرد  خواهیم 
واگذاری اراضی روستا را به شکل غیرقانونی 
ندارند و اگر واگذار کردند حتما برخورد خواهد 
شد، تصریح کرد : براساس گزارش ها ، نظارت 
بر صدور پروانه های ساختمانی در روستاها 
سرو سامانی ندارد که باید بررسی دقیق در 
این باره انجام شود.وی تاکید کرد: مصوبات 

این نشست صدور حکم قضایی تلقی شود 
و بر دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی 

دستگاه های اجرایی ورود دارد.  

از  جلوگیری  برای  کافی  قانونی  ابزار 
ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها نداریم

نیز  خراسان جنوبی  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
در این جلسه با اشاره به تخلفاتی در زمینه 
ساخت وساز در زمینه حریم روستاها عنوان 
کرد: در زمینه جلوگیری از این موضوع بنیاد 
مسکن ابزار قانونی کافی در اختیار ندارد و فقط 
ارائه  این زمینه گزارش  به بخشداری ها در 
می کند.آسمانی مقدم با بیان اینکه ساخت و ساز 
در روستاها حتما باید با داشتن پروانه باشد ، 
گفت : متأسفانه برخی بدون داشتن پروانه و یا 
خارج از محدوده طرح هادی اقدام به ساخت 
و ساز کرده اند که مشکل ساز شده است.وی 

در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
در سنوات قبل دربرخی موارد شوراها اقدام 
به تفکیک زمین و واگذاری به مردم  کرده اند 
که خالف قانون بوده ، گفت : نمونه آن را در 
منظریه بیرجند مشاهده می کنیم که مشکالت 

عدیده ای را به وجود آورده است.

مردم در خرید و فروش زمین های 
اطراف شهر هوشیار باشند

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
مردم باید در خرید زمین های اطراف شهر 
هوشیار باشند و با امید تغییر کاربری یا ورود 
به محدوده شهری ، خرید نکنند ، گفت : 
حاشیه  در  مزروعی  زمین های  از  بسیاری 
سایت  حتی  و  ها  بنگاه  در  بیرجند  شهر 
باال  های  قیمت  با  اینترنتی  فروش  های 
وقول های واهی به مردم فروخته می شود 
که حل این مشکل نیازمند افزایش آگاهی 
اینکه  به  اشاره  با  زاده  است.فخیم  مردم 
هرگونه تفکیک و قطعه بندی زمین بدون 
مجوز ممنوع است ، تصریح کرد: بهتراست 
از همشهریان محترم قبل از خرید زمین ، 
را  آن  و دقیق درخصوص  اطالعات الزم 
کسب کرده استعالمات الزم نسبت به وضع 

داخل محدوده شهر را داشته باشند.
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آگهی مزایده اموال غير منقول )رهنی( 
مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ امالک مشروحه ذیل: ۱- ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره یکصد و سی و هشت فرعی از یکهزار و چهارصد و بیست و هفت اصلي )۱۳۸ فرعی از ۱۴۲۷ - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ۲ )مجاور موسسه 
خوارزمی، انتهای کوچه بن بست( ملکی آقای ابراهیم علی آبادی فرزند غالم به شماره ملي ۰۶۵۲۴۴۷۵۰۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۶۰۲۳ صفحه ۱۴ دفتر جلد ۳۰۰ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، با حدود اربعه ذیل شماال: به طول ۱۲/۱۰ متر درب و دیواریست به خیابان، شرقا: اول به طول ۳۰/۳۰ متر دیواریست به پالک 

۱۲۹ فرعی، دوم به طول ۰/۹۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۵۱ فرعی، جنوبا اول به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پالک ۱۵۲ فرعی، دوم به طول ۰.۲۰ متر دیوار به دیوار پالک ۷ فرعی، غربا به طول ۳۰/۶۳ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۱۳۷ فرعی از ۱۴۲۷ - اصلی )فاقد حقوق ارتفاقی( ۲- ششدانگ یک دربند مغازه دارای پالک ثبتی شماره هفت هزار و 
سیصد و هفتاد و چهار فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۷۳۷۴ فرعي از ۲۴۹ - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، پاسداران بین پاسداران ۹ و ۱۱ ملکی آقای ابراهیم علی آبادی فرزند غالم به شماره ملی ۰۶۵۲۴۴۷۵۰۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۲۲۰۳ صفحه ۸۰ دفتر جلد ۲۷۱ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است. با حدود چهارگانه 
ذیل شماال به طول ۱۲متر دیوار به دیوار اشتراکی با پالک ۷۳۷۳ فرعی، شرقا به طول ۱۰/۱۰ متر درب و دیواریست به خیابان، جنوبا به طول ۱۲ متر دیواریست اشتراکی با پالک باقیمانده ۸۰۰ فرعی، غربا به طول ۱۰/۱۰ متر دیوار به دیوار پالک ۷۹۷ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( ۳- ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره هفتصد و سی و 
چهار فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۷۳۴ فرعی از ۲۴۹- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان مدرس، مدرس۳۲ قطعه شمالی به پالک ۶۵ ملکی خانم مینا کاهنی فرزند رمضان به شماره ملی ۰۶۵۱۷۴۴۰۳۲که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۷۲۴۷ صفحه ۹۸ دفتر جلد ۳۰۹ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه بدین 
شرح : شماال پی دیواریست به طول ۱۲ متر به زمین ۷۳۳ فرعی شرقا، به طول ۳۰ متر پی دیواریست به زمین ۷۲۵ فرعی جنوبا، به طول ۱۲متر پی دیواریست به خیابان احداثی غربا به طول ۳۰ متر پی دیواریست به باقیمانده زمین ۱۷ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۸۵۰۹۵- ۱۳۸۸/۶/۵ و اسناد متمم شماره های ۹۳۹۴۰ - 
۱۳۹۱/۹/۸ و ۹۵۲۱۷- ۱۳۹۲/۷/۱۴ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند در قبال مبلغ سی میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون ریال )۳۰/۴۷۴/۰۰۰/۰۰۰( به انضمام سود و خسارت تأخیر موضوع بدهی شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۹۳۸۷ ثبت شده به شماره ۱۲۰۴ ثبت شرکت های 
بیرجند با مدیریت و امضای آقای علیرضا گنجی)مدیر عامل( و آقای ابراهیم علی آبادی )رئیس هیئت مدیره ( برای مدت ده سال در رهن بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مذکور به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
مربوطه راجع به وصول مبلغ ۴۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش شامل مبلغ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۲۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۶/۱۲/۱۳  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت متعهد و راهنین با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۱۴۰۰ 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهنین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی امالک مورد رهن اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه هیئت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۸۰۰۷۵۴۴- ۱۳۹۸/۷/۳ امالک مورد وثیقه با مشخصات ذیل: ۱- ششدانگ پالک ثبتی ۱۳۸ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند به صورت ساختمان مشتمل بر شش طبقه )زیرزمین، همکف، اول، دوم، سوم، چهارم و خرپشته( با نوع سازه اسکلت فلزی و سقف بتنی با مهاربند جانبی اجرا شده است. با 
عرصه ای به مساحت ۳۷۵/۶۰  مترمربع و اعیان نیز در مجموع شش طبقه حدودا ۱۲۲۱/۵۴ مترمربع )زیرزمین ۱۹۵/۶۵مترمربع، طبقه همکف ۱۹۵/۶۵ مترمربع و طبقه اول و دوم و سوم و چهارم ۲۰۲/۹۱ مترمربع و خرپشته ۱۸/۶۰ مترمربع( می باشد. عرصه ملک دارای کاربری مسکونی و مساحت ۳۷/۵۶  مترمربع آن کاربری تجاری دارد. ساختمان 
در زیرزمین به صورت پارکینگ به همراه نمازخانه )نمایشگاه عکس شهدا( و در طبقه همکف دارای کریدور ورودی و همچنین در ضلع جنوب دارای ۵۰ مترمربع ساختمان با نوع سازه دیوار باربر و سقف طاق ضربی و فاقد کالف )افقی - عمودی( که بدون پروانه ساختمانی احداث شده و برای استراحتگاه سربازان مورد استفاده می باشد. طبقات اول و دوم 
و سوم و چهارم هر کدام دارای دو واحد به صورت شرقي - غربی که هر واحد دارای دو خواب و هال با کف سرامیک و دیوارها گچ و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام با کف سرامیک و دیوارها کاشی است، سیستم سرمایش واحدها اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور، ساختمان دارای یک انشعاب آب، نه انشعاب برق )انشعاب برق آسانسور سه فاز می 
باشد(، هشت انشعاب گاز که در حال حاضر ۸۰ مترمربع از عرصه به صورت تجاری استفاده می گردد. نمای شمالی ساختمان آلومینیوم و نمای جنوبی ساختمان )ضلع داخل حیاط( گرانولیت و تمام مجموعه در تصرف و اجاره عادی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی می باشد به مبلغ ۳۰/۴۸۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال )عرصه 
ملک مبلغ ۱۲/۵۰۷/۴۸۰/۰۰۰ ریال و ارزش تجاری ملک مبلغ ۲/۷۰۴/۳۲۰/۰۰۰ ریال و ارزش اعیانی با احتساب انشعابات و اشتراکات منصوبه  به مبلغ ۱۵/۲۶۹/۲۵۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی گردیده است ۲- ششدانگ پالک ثبتی ۷۳۷۴ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند در سه طبقه )زیرزمین ، همکف و اول( با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی فاقد 
مهاربند جانبی با عرصه ای به مساحت ۱۲۱ مترمربع و اعیان در مجموع سه طبقه حدودا ۳۶۹ مترمربع )زیر زمین ۱۲۰ مترمربع ، طبقه همکف ۱۲۴/۵ مترمربع و طبقه اول ۱۲۴/۵ مترمربع( می باشد. ساختمان دارای کاربری مسکونی بوده و به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، زیرزمین به صورت انبار لوله و طبقه همکف دفتر فروش لوله و 
اتصاالت بوده و طبقه اول دفتر نمایندگی بیمه دانا می باشد. همچنین ساختمان در طبقه زیرزمین و همکف فاقد انشعاب آب و دارای سه انشعاب برق )یک انشعاب سه فاز و دو انشعاب تک فاز( و دارای یک انشعاب گاز و طبقه اول نیز دارای انشعاب آب، برق و گاز هر کدام یک اشتراک و در مجموع کل ساختمان دارای پنج خط تلفن است. طبقه زیرزمین 
و همکف در تصرف و اختیار مالک و طبقه اول در تصرف مستأجر قرار دارد، زیر زمین و همکف با دیوارهای سیمانی و کف موزائیک و طبقه اول با کف پوش دیواری و کف سرامیک، سیستم سرمایش در طبقه اول اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور و طبقه زیر زمین و همکف فاقد سیستم سرمایش و گرمایش می باشد، نمای ساختمان نیز به صورت سیمانی 
اجرا شده است که عرصه و اعیان به مبلغ ۱۰/۲۶۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال )عرصه ملک مبلغ ۷/۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعیان مبلغ ۲۳/۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ( ارزیابی گردیده است. ۳- ششدانگ پالک ثبتی ۷۳۴ فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند به صورت ساختمان مشتمل بر طبقات همکف، اول ، دوم ، سوم و چهارم که طبقه سوم و چهارم به 
صورت دوبلکس اجرا شده است بعالوه یک سوئیت به مساحت ۵۳ مترمربع بر روی بام احداث شده است ، نوع سازه اسکلت فلزی و سقف بتنی با مهاربند جانبی اجرا گردیده است. عرصه به مساحت ۳۶۰ مترمربع و اعیان در مجموع به مساحت حدودا ۱۱۳۸ مترمربع )طبقه همکف، اول و دوم هر کدام ۲۱۷ مترمربع و طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس 
با مساحت ۴۳۴ مترمربع و سوئیت پشت بام ۵۳ مترمربع ( دارای کاربری مسکونی می باشد. ساختمان در طبقه همکف مشتمل بر یک سوئیت و پارکینگ، راه پله و سونا و جکوزی به صورت نیمه ساز دارای لوله کشی و فاقد کاشی و سرامیک و نازک کاری می باشد . طبقه اول و دوم نیز به صورت دو واحد جداگانه با سه خواب و هال و آشپزخانه با کف 
سرامیک و پارکت ، دیوارها و سقف گچ می باشد، واحد ها عالوه بر حمام و سرویس بهداشتی دارای یک اتاق خواب به صورت مستر )دارای حمام و سرویس بهداشتی جداگانه( می باشد. طبقه سوم و چهارم نیز به صورت یک واحد دوبلکس با کف پارکت و سرامیک و دیوارها و سقف گچ می باشد. سوئیت پشت بام نیز با مصالح سبک اجرا شده است. سیستم 
سرمایش واحدها اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد. ساختمان دارای ۵ انشعاب آب ، ۵ انشعاب برق ، ۵ انشعاب گاز و ۵ خط تلفن است، نمای ساختمان به صورت رومی و کف حیاط سنگ فرش است. واحد مسکونی طبقه همکف و اول و دوم در تصرف مستاجر و طبقات سوم و چهارم )دوبلکس( و سوئیت پشت بام در تصرف و اختیار مالک می 
باشد ارزش عرصه و اعیان مجموعا به مبلغ ۳۳/۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال )عرصه به مبلغ ۱۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعیان با احتساب انشعابات و اشتراکات منصوبه به مبلغ ۱۸/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی شده است . با توجه به قطعیت ارزیابی به درخواست بانک ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند. برابر گواهی بانک بستانکار طی جوابیه شماره ۹۸/۹۰۱۱/۱/۷۶۴۱۸۲ – ۱۳۹۸/۷/۱۳ امالک مورد رهن فاقد بیمه می باشند و محاسبه سود و خسارت تاخیر به استناد تبصره ذیل 
ماده ۴ آئین نامه اجرا از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملی جایز می باشد ، هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام 

 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۵   غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندبه پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون و برون شهری شهید محمود 
نارمنجی بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۵۹۳ و شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰۴۲۹۴۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ و مجوز شماره ۳۷۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ اداره 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - اساسنامه جدید تعاونی با ۵۲ ماده و ۳۱ تبصره به تصویب رسید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۳0۸۱۹(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون و برون شهری شهید 
محمود نارمنجی بیرجند تعاونی به شماره ثبت ۲۵۹۳ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۴۲۹۴۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ و مجوز شماره ۳۷۴۴۵ مورخ 
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- پس از گزارش بازرس صورتهای مالی 
سالهای ۸۶ الی ۹۷ تصویب گردید. ۲ - آقای علیرضا نارمنجی به 
شماره  به  نارمنجی  مهدی  آقای  و  ملی ۰۶۵۰۶۶۳۰۱۲  شماره 
ملی  شماره  به  پورارجمند  فاطمه  خانم  و  ملی ۰۶۴۰۴۱۰۱۳۸ 
۰۸۸۹۶۳۵۵۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زهرا 
موقری به شماره ملی۰۶۴۰۶۴۲۵۶۱ و خانم فاطمه پورارجمند به 
شماره ملی۰۹۲۴۵۳۴۱۳۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 
تعاونی برای مدت سه سال شمسی انتخاب گردیدند. ۳ - آقای مهدی 
نارمنجی به شماره ملی ۰۶۵۲۴۶۹۶۱۲ به سمت بازرس اصلی و آقای 
هادی نارمنجی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۷۵۹۰ به سمت بازرس علی 

البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۳0۸۱۸(

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

۰91۵   ۸66   ۸۰۰2 
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  امام علی علیه السالم فرمودند : 
َمَع قَلبَُه  َمن أراَد أن یَِعیَش ُحّرا أیّاَم حیاتِِه فال یُسِكِن الطَّ

هر که می  خواهد ایام عمر خود را آزاد زندگی کند، طمع را در دل خویش جای ندهد.
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ارزانی به گوشت قرمز رسید

برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل  خبرآنالین-  
وزارت صنعت  بازار  تنظیم  و  توزیع  تامین، 
بازار  تنظیم  در  دولت  سیاست های  گفت: 
گوشت منجر به کاهش قیمت ها در بازار شد. 
وی با اشاره به اینکه قیمت دام سنگین زنده 
از حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان به ۲۷ تا ۲۸ 
هزار تومان رسیده است، ادامه داد: با کاهش 
سنگین،  و  سبک  دام  قیمت  محسوس 
شرکت های فعال در حوزه تولید و بسته بندی 
گوشت نیز مکلف شدند متناسب با این روند 

قیمت های خود را کاهش دهند.

مخالفت شورای نگهبان با
 مستثنی کردن »قهوه خانه ها« 

از فهرست اماکن عمومی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات 
وزارت بهداشت از مخالفت شورای نگهبان با 
مصوبه مجلس درخصوص مستثنی کردن 
قهوه خانه ها و اتاقک های کوچک استعمال 

سیگار از فهرست اماکن عمومی خبر داد.

وزارت بهداشت مخالف انتقال 
دانشجویان دامپزشکی به پزشکی بود

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص 
انتقال برخی از فرزندان هیئت علمی از رشته 
وزارت  کرد:  اظهار  پزشکی  به  دامپزشکی 
بهداشت مخالف این موضوع است. ما مطلقا 
از این موضوع اطالعی نداریم. این کار مصوبه 
داخلی دانشگاه آزاد بوده است، اسناد ما نشان 

می دهد ما در آنجا هیچ شراکتی نداشتیم.

دولت با تعطیلی پنجشنبه 
موافق است؟

هیئت  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
شورای  مجلس  نمایندگان  طرح  با  دولت 
اسالمی برای تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کرد.

تکذیب سهمیه بندی کارت های 
سوخت شخصی

نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
سوخت  کارت های  بندی  سهمیه  گونه  هر 

شخصی را تکذیب کرد.

در مسائل استراتژیک اگر به نتیجه 
نرسیدیم، باید همه پرسی کنیم؛ 

نمی توانیم که ۴۰ سال با هم دعوا کنیم

روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه ما که نمی 
توانیم با هم دعوا کنیم، گفت: اگر در این مسائل 
استراتژیک سال ها  بحث کردیم و به نتیجه 
نرسیدیم، باید به دنبال همه پرسی از مردم 

برویم. نمی توانیم که چهل سال دعوا  کنیم.

با همه وجودم از سپاه تشکر می کنم

آیت ا.. جنتی دبیر شورای نگهبان اقدام سازمان 
اطالعات سپاه در شناسایی و بازداشت روح ا... 
زم را نشانه اشراف و قدرت نمایی اطالعاتی 
سربازان گمنام امام زمان )عج( دانست و گفت: 

با همه وجودم از سپاه تشکر می کنم.

وظیفه ما در وزارت خارجه حفظ برند 
ایران است نه یک فرد، یا دستگاه

ظریف وزیر امور خارجه گفت: تفاوت وزارت 
خارجه با سایر وزارتخانه ها این است که آنها 
از عملکرد خودشان دفاع می کنند ولی وزارت 
خارجه موظف است از عملکرد کسانی دفاع کند 
که بیشترین حمله را به او می کنند. وی افزود: برند 
ایران باید حفظ شود، من در خارج ایران نماینده 
کل ایرانم نه نماینده یک فرد یا وزارت خارجه. 
حتی از سازندگان برنامه گاندو و کسانی که شب و 

روز به ما حمله می کنند هم باید دفاع کنم.

هاشمی : اختالف بین اصولگرایان
 خیلی زیاد است

محمد هاشمی با بیان اینکه در جریان اصولگرا 
تفرق آرا بسیار زیاد است ، گفت : جریان احمدی 
نژادی به یک طرف و برخی آقایان دیگر به 
یک طرف، موتلفه ها یک جور هستند و آقای 
الریجانی هم یک جریانی تشکیل داده است و 

مابقی نیز هرکدام تحرکات خود را دارند!

دستگیری »زم« موجب اتهام 
زنی های جدید نشود

علی ربیعی با بیان اینکه دستگیری روح ا... زم 
نباید موجب اتهام زنی های جدید شود، گفت: 
آمدنیوز برای فروپاشی ذهنی جامعه فعالیت 
می کرد که در راستای عملیات روانی بود. همه 
کسانی که معتقد به آزادی قلم و شرافت قلم 
هستند، از دستگیری این فرد خوشحال هستند.

 پاسخ  پشیمان کننده ای به عوامل 
حمله به کشتی می دهیم

پاسخ  امنیت ملی گفت:  دبیر شورای عالی 
پشیمان کننده ای به عوامل حمله به کشتی 

ایرانی در دریای سرخ خواهیم داد.

شرق  شمال  به  ترکیه  نظامی  حمله 
سوریه، ناگهان اوضاع میدانی آن منطقه 
نظیری  کم  فرصت  و  کرد  دگرگون  را 
داور  نقش  تا  داد  قرار  روسیه  اختیار  در 
ارتش  ورود  گیرد.  عهده  به  را  مسابقه 
کرد  گروه های  سوریه،  شمال  به  ترکیه 
موقعیت  در  را  منطقه  آن  در  مستقر 
از  پس  که  طوری  به  داد  قرار  سختی 
با دولت سوریه  چند سال مجبور شدند 
نظارت  با  توافق  این  برسند.  توافق  به 

روسیه انجام شد.

جلوگیری از درگیری ترکیه و سوریه
عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه و حمله 
نظامی ترکیه، هیچ راهی جز تفاهم با دولت 
سوریه برای مظلوم عبدی، فرمانده نیرو های 
دموکراتیک سوریه، باقی نگذاشت. عبدی 
یک سال پیش با تالش های همکارانش در 
زمینه لزوم تفاهم با مسکو و دمشق مخالفت 
می کرد، چون به حمایت آمریکا اطمینان 
داشت. اما تهاجم وسیع و قاطع ترکیه او را به 
پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم برد. جایی که 
 او با وساطت روسیه، با دولت سوریه بر سر 

تحت  مناطق  در  سوریه  ارتش  استقرار 
سیطره کرد ها به توافق رسید. یگان های 
ارتش سوریه هم برای نخستین بار در این 
چند سال از رود فرات عبور کردند و وارد 
مناطقی مانند تل تمر در نزدیکی مرز سوریه 
و ترکیه شدند. مذاکرات حمیمیم گام مهمی 
در مسیر حل و فصل اختالفات چندساله 
بود.  کشور  این  دولت  با  سوریه  کرد های 
این اختالفات هنوز به طور کامل حل نشده، 
ولی به احتمال زیاد در روز های آینده زیرنظر 
روس ها حل خواهد شد.پس از تفاهم کرد ها 
با دمشق، ماموریت بعدی روسیه آغاز شد و 
آن جلوگیری از وقوع درگیری میان ارتش 

سوریه و ترکیه است. 

دست پوتین از امضای 
توافقات خسته شد!

در حالی که افسران روس به شدت مشغول 
تنظیم تحرکات میدانی در مناطق ملتهب 
سوریه بودند، والدیمیر پوتین ظهر دوشنبه 
وارد عربستان شد. وی در جریان این سفر، 

۲۰ توافق اقتصادی و تجاری با این کشور 
عازم  پوتین  عربستان،  از  کرد. پس  امضا 
امارات شد و آنجا نیز توافق های متعددی 
امضا کرد. سفر های پوتین و نیز برجسته 
شدن نقش روسیه در تحوالت میدانی و 
سیاسی سوریه، موجب شد که بسیاری از 
نفوذ  افزایش  از  غرب  و  در شرق  ناظران 
خاورمیانه  در  خصوصا  جهان،  در  روسیه 
سخن بگویند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا 
در گزارشی نوشت:»همزمان با عقب نشینی 
آمریکا از خاورمیانه، روسیه مسئولیت دالل 
عهده  به  را  خاورمیانه  در  قدرت  اعظم 
گرفت.« روزنامه رأی الیوم نیز در سرمقاله 
روز سه شنبه خود با اشاره به سفر پوتین 
به ریاض و ابوظبی، نوشت: »دست پوتین 
از امضای توافقات تجاری، نظامی و نفتی 

خسته شد.«

همه راه ها به »پوتین«
 ختم می شود!

ماکسیم ترودولیوبف، روزنامه نگار روزنامه 

تحت  یادداشتی  ویدوموستی، طی  روسی 
روسیه  می کند،  حمله  »ترکیه  عنوان 
تاکنون  نوشت: مسکو  پیشروی می کند« 
موفق شده که تایید دیگران را برای این 
نقش بگیرد. بازیگران متنوعی مانند ایران، 
اردن، عربستان، سوریه و ترکیه  اسرائیل، 

همگی نقش روسیه را تایید می کنند.
است  ممکن  کشورها،  این  سران  اکثر 
اما هر  کنند،  گفتگو  یکدیگر  با  نخواهند 
پوتین  با  جداگانه  طور  به  آن ها  از  کدام 
این  دنبال  همواره  می کنند.پوتین  گفتگو 
بود که اعتبار روسیه را در عرصه جهانی 
نفع  به  کار،  این  برای  وی  بازگرداند. 
دولت بشار اسد در سوریه مداخله نظامی 
کرد، ولی در عین حال، روابطش با سایر 
بازیگران منطقه ای و بین المللی دخیل در 
سوریه را حفظ کرد. جدای از این، روابط 
دوجانبه روسیه را تقریبا با همه کشور های 
هر  از  بیش  امروز  بخشید.  بهبود  منطقه 
در  پوتین  تالش های  دیگری،  زمان 

خاورمیانه موفق به نظر می رسد.

چگونه پوتین “دالل اعظم قدرت” شد؟

آخرین  در  پول  المللی  بین  صندوق 
نرخ  اساس  بر  را  کشورها  خود  گزارش 
براساس  تورم طبقه بندی کرده است و 
آماری که این صندوق منتشر کرده نرخ 
تورم ایران نسبت به سال گذشته نزدیک 
این  است؛  یافته  افزایش  درصد   ۵ به 
بیکاری  نرخ  وضعیت  همچنین  صندوق 
در سال های  را  ایران  اقتصادی  رشد  و 
است. کرده  بینی  پیش  نیز  رو   پیش 

از  آمارها  آخرین  خبرآنالین،  گزارش  به 
نشان  پول  المللی  بین  صندوق  سمت 
سال  در  ایران  تورم  نرخ  افزایش  دهنده 

رقم  این  و  است  درصد  به ۳۵.۶   ۲۰۱۹
ایران  تورم  که  گذشته  سال  به  نسبت 
 ۵ به  نزدیک  است  بوده  درصد   ۳۰.۴۸

درصد افزایش یافته است.

جایگاه ایران در بین کشورهای دنیا
با این حال ایران پر تورم ترین کشور دنیا 
با ۲۰۰ درصد تورم  بلکه ونزوئال  نیست 
توانسته است جایگاه اول این فهرست را 
به  آن  از  اختصاص دهد و پس  به خود 
ترتیب کشورهای زامبیا، آرژانتین، سودان 
 با ۱۶۱، ۵۴ و ۵۰ درصد تورم قرار گرفته اند 

جایگاه  در  ایران  کشورها  این  از  پس  و 
پنجم این فهرست قرار گرفته است.

از دیگر کشورهای با تورم باال می توان 
جنوبی  سودان  درصد،   ۱۳.۸ با  مصر  به 
درصد،   ۱۵.۶ با  ترکیه  درصد،   ۲۴.۴ با 
و  یمن  درصد،   ۱۳.۴ با  ترکمنستان 
ازبکستان با ۱۴.۷ درصد تورم اشاره کرد.

پیش بینی این صندوق از رشد اقتصادی 
رشد  بیشتر  کاهش  از  حاکی  ایران 
با اشاره  اقتصادی کشور است. این نهاد 
ایران  آمریکا ضد  تحریم های  تشدید  به 
این  اقتصادی  رشد  که  کرد  پیش بینی 

درصد   ۹.۵ منفی   ۲۰۱۹ سال  در  کشور 
باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی 
قبلی آن است.پیش تر بانک جهانی نیز در 
گزارش خود اعالم کرده بود که اقتصاد 
 ۸.۶ منفی  رشد  با  را   ۲۰۱۹ سال  ایران 
درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو 
گرفته  سر  از  بعدی  سال  از  آن  رشد  به 
می شود و به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ 
و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود 
نرخ  که  است  کرده  پیش بینی  همچنین 
رشد  بعد  سال  طی  ایران  در  بیکاری 

داشته باشد و از ۱۴.۵ درصد سال گذشته 
 ۱۷.۴ و  جاری  سال  در  درصد   ۱۶.۸ به 
این  یابد.  افزایش  در سال ۲۰۲۰  درصد 
نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال 
تولید  از  درصد   ۲.۷ منفی  معادل  جاری 
ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل  
منفی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی 

پیش بینی کرده است.

چه آینده ای در انتظار اقتصاد ایران است؟
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