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اثرات »برات« را
 ماندگار کنیم

امام زمان )عج( در  با میالد   همزمان 
آیینی دیرینه ، مردم استان با سنت برات، 
برای شادی روح رفتگان خود نذوراتی را 
در قبرستان پخش می کنند. نذوراتی 
متعددی  های  واکنش  هرساله  که 
داشته و بسیاری نقدها برآن وارد است. 
از طرف دیگر در این آیین مردم برای 
شادی روح عزیزان خود اقدام به پخش 
نذورات می کنند اما حاشیه ها پررنگ تر 
از متن شده است. متاسفانه این سال ها 
روز برات تبدیل به یکه تازی متکدیان 
نذورات  و  احساسات  از  سوءاستفاده  و 
با  که  متکدیانی  است.  شده  مردمی 
جلب نظر مردم ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*  امین جم
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پاسخ های شهردار 
به مطالبات  دانشجویان
فازنخستپارکخطیبیرجندقبلازماهمبارکرمضانبهبهرهبرداریمیرسد
*اجرایچهارشنبهبازارجدیدبیرجندباهزینهسهمیلیاردوصدمیلیونتومان
*تدوینطرحکاملوبلندمدتدربحثطرحجامعترافیکیشهربیرجند
*زیباسازیپارکجنگلیبهمساحت40هکتار/  مشروح در صفحه ۵

خراسان جنوبی برای آفت ملخ آماده است !
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان : خوشبختانه این آفت با خراسان جنوبی
 فاصله زیادی دارد اما آمادگی کامل داریم تا در بدو ورود بتوانیم آن را مهار کنیم/  مشروح در صفحه ۵

نمایش توان و آمادگی دفاعی 
نیروهای مسلح در خراسان جنوبی
 صفحه ۲

صفحه 6

 

اصولگرا  و اصالح طلب 
دو بال پیشرفت کشور هستند

صفحه 6

 

 دست و پای این
 مردم را باید بوسید

 

 

صفحه 6

صفحه 6

دولت باید بگویدحفظ 
برجام چه فایده ای دارد؟!

به جهنم که تحریم
 تشدید شود

میالد دوازدهمین اختر تابناک امامت و والیت 
 منجی عالم بشریت برهمگان مبارک باد

به همین مناسبت طبق سنوات گذشته مراسم جشن و سرور 
و سخنرانی برگزار می شود.

سخنران: حجت االسالم دانا از وعاظ مشهد مقدس
زمان: امشب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: خیابان غفاری - بیست متری جرجانی - مجتمع 
 فرهنگی ، مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

 ضمنا مراسم احیا و شب زنده داری از ساعت ۲۳ تا سحر برگزار می گردد

آموزشگـاه کیـاست
 با مدرک بین المللی فنی و حرفه ای ثبت نام می کند

 - مالی  افزار  نرم   - اتوکد   - فتوشاپ   -  Icdl-Spss-Gis
حسابداری و دوره های دیپلم برای بازماندگان از تحصیل

 با کیاست حرفه ای وارد بازار کار شوید 
تخفیف ویژه و قبولی تضمینی

طالقانی ۱۶- ساختمان کیاست *  ۱- ۳۲۲۳۶۰۸۰

زمـان: 98/2/۵ ویژه بانوان
 از ساعت 9 الی 13

98/2/۶ ویژه آقایان از ساعت 9 الی 13
مکـان:

 بیرجند- استخر کوثر )سایت اداری(
شهرستان هـا:

درمیان: استخر میثاق  سرایان: مجموعه آبی غدیر
فردوس: مجموعه خلیج فارس نهبندان: بلوار آموزش و پرورش - سالن تختی 

قاین: استخر فرهنگ  طبس: استخر فجر

استعدادیابی رایگان شنا در جهت ارتقای تیم شنا در کل استان

 ابوذر اکبری - رئیس هیئت شنا   شمـاره تمـاس: 091۵8۶24303   

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان جعفر فلسفی
)بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی بیرجند(

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند:
 مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز شنبه 98/1/31 

ساعت15 الی16  از محل غسالخانه بیرجند 
 برگزار می گردد،حضور سروران معظم موجب مزید امتنان است.

خانواده های: فلسفی ، شایسته فر

جناب آقای مرتضی گلرو و جناب آقای رضا  گلرو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ گرامی تان

 شادروان حاج علی گلرو 
را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از خداوند سبحان برای آن 
 مرحوم طلب رحمت ، مغفرت و رضوان الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

سید احمد حسین پور

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر عزیزتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
از درگاه باریتعالی علو درجات آن مرحومه و آرزوی صبر و سالمتی برای شما

 و سایر بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.

مرکز جامع درمان بیماری های خاص

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان 
با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

اداره کل زندانها  شرح در صفحه 2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای )نوبت اول( اداره کل 
زندانهای خراسان جنوبی  شرح در صفحه 2

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری مهربان، مادری دلسوز و خواهری عزیز مرحومه مغفوره 

کربالئیه بی بی فاطمه سیادت
)همسر کربالیی علی صلواتی نژاد(

جلسه ترحیمی روز یکشنبه 98/2/1 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل  هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی  شما سروران بزرگوار موجب شادی

 روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: صلواتی نژاد،سیادت وسایرفامیل وابسته

وزارت اطالعات نقطه اتکای نظام اسالمی در برابر هجمه بیگانگان و دشمنان 
اسالم و منافع ملی است. مردان بی ادعایی که در این راه از هیچ رشادتی 

دریغ نکرده  و آرامش را به مردمان این سرزمین هدیه داده اند.
نیمه شعبان سالروز والدت باسعادت و فرخنده امید دل ها، پیام آور صلح و آرامش و حافظ 
امنیت و سالمت آزادی خواهان حضرت مهدی )عج( و »روز سربازان گمنام امام زمان )عج(« 
 را به همه دالورمردان برقراری نظم و امنیت پایدار در کشور تبریک وخداقوت می گوییم.

روابط عمومی شرکت کویر تایر
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 اثرات »برات« را ماندگار کنیم
*امین جم

 همزمان با میالد امام زمان )عج( در آیینی دیرینه ، 
مردم استان با سنت برات ، برای شادی روح رفتگان 
خود نذوراتی را در قبرستان پخش می کنند. نذوراتی 
که هرساله واکنش های متعددی داشته و بسیاری 
نقدها برآن وارد است. از طرف دیگر در این آیین مردم 
برای شادی روح عزیزان خود اقدام به پخش نذورات 
خود می کنند اما حاشیه ها پررنگ تر از متن شده 
است. متاسفانه این سال ها روز برات تبدیل به یکه 
تازی متدکیان و سوءاستفاده از احساسات و نذورات 
 مردمی شده است. متکدیانی که با جلب نظر مردم ، 
کمک جمع می کنند و سنت حسنه برات را تبدیل به 
روزی خاص برای خود کرده اند. حضور متکدیان و 
افزایش چشمگیر آنان در این روز ، آسیب های متعدد 
دیگری را نیز به دنبال دارد که کارشناسان و سازمان 
های مربوطه نسبت به آن دغدغه های بسیاری دارند.

به طوری که هرساله برنامه هایی برای کاهش حجم 
متکدیان در شهر عملیاتی می شود. جدای از این 
موارد، روز برات تبدیل به نمایی دور از فرهنگ و از 
دیدگاه برخی فقط برای نمایش تشریفات شده است.
تشریفاتی که اسراف بسیاری را با خود به همراه دارد.

مشکالت بهداشتی برخی انواع نذورات پخش شده 
در این روز هم با هشدارهای متعددی از سوی مراجع 
ذی صالح همراه است.درمجموع باید گفت روز برات 
که سنتی بسیار حسنه و نیکو برای زنده نگه داشتن یاد 
عزیزان سفر کرده و شادی روح آنان بوده است، حاال 
رنگ و روی دیگری به خود گرفته است. رنگ و لعابی 
که مطمئنا در نگاه دینی نیز پسندیده نیست و باید 
دوباره به اصل خود برگشته و کمک ها به نیازمندان 
واقعی برسد. در این صورت است که انتفاع واقعی برای 

رفتگان حاصل خواهد شد.
آمارهای عجیب و غریبی از حجم نذورات اعالم می 
شود که جای تامل بسیاری دارد.4 میلیارد تومان حداقل 
تقریبی برای میزان این نذورات است که می توانست 
گره گشای بسیاری باشد.در بیلبوردهای مختلف سطح 
شهر بر جلوگیری از افزایش بی رویه تکدی گری با 
کمک مردم تاکید شده است و پوسترهایی نیز مبنی 
نیازمندان واقعی و حتی  به  این کمک ها   بر جلب 
هموطنان سیل زده دیده می شود.امسال همه ارگان ها 
و نهادها پای کارآمده اند تا بتوان جلوه ای تازه به سنت 
برات بخشید و اثری ماندگار از آن به جای گذاشت.

امیدواریم همان طور که در مصاحبه ها و گزارش های 
مردمی نیز مطرح شد، امسال رنگ و بوی تازه ای را با 

کمک مردم شاهد باشیم.

واحد تعاون و کارآفرینی در جهاد دانشگاهی افتتاح شد

غالمی- واحد تعاون و کارآفرینی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهاددانشگاهی افتتاح شد. رکنی، مدیر 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه تالش هایی در این دو نهاد در راستای تعامل و بها دادن به کارآفرینی 
صورت می گیرد که بسیار حائز اهمیت است، افزود: در این واحد دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی و تعاون آشنا خواهند شد.

راه اندازی 6 ایستگاه سیار 
صدور کارت ملی در خراسان جنوبی

صداوسیما- 6 ایستگاه سیار صدور کارت هوشمند 
اندازی  راه  استان  سالمندان  حال  رفاه  برای  ملی 
شد. این ایستگاه ها با همکاری بهزیستی و اداره 
مدیرکل  شد.  انداری  راه  استان  احوال  ثبت  کل 
بهزیستی استان گفت: این ایستگاه های سیار برای 
عرضه خدمات صدور کارت هوشمند ملی در محل 
زندگی سالمندان و افراد کم توان و با هدف صیانت 
از حقوق شهروندی و تکریم سالمندان و ضرورت 
ارائه خدمات الکترونیک به جامعه هدف بهزیستی راه 
اندازی گردید. عرب نژاد افزود: از این تعداد ایستگاه، 
سه ایستگاه در شهرستان  بیرجند و سه ایستگاه 
در شهرستان های قاین، طبس و درمیان برای اخذ 

درخواست کارت هوشمند ملی افراد فعال است.

۸ هزار هکتار از باغات استان
 در سیل خسارت دید

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
بخش  به  تومان  میلیارد  از ۳۹۹  بیش  اخیر  سیل 
کشاورزی استان خسارت زد گفت: بیشترین میزان 
خسارت ها، به بخش باغات با بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ 
هکتار بوده است. قوسی در بازید از مزارع کشاورزی 
خسارت دیده اظهار کرد: بیش از هزار و 6۰۰ قطعه 
طیور و نزدیک به 6۳7 راس دام تلف شدند که البته 
میزان خسارت ها در این مرحله هنوز نهایی نشده است. 

مشکالت روستاهای سیل زده 
بررسی شد

 ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 
با بازدید میدانی مشکالت ۳7 روستای سیل زده 
شهرستان های بشرویه و سرایان احصا و بررسی 
استاندار  دستور  براساس  افزود:  میرجلیلی  شد. 
زده  سیل  مناطق  مشکالت  رفع  خصوص  در 
میدانی  بازدید  بشرویه  و  شهرستان های سرایان 
این  مشکالت  حل  برای  و  انجام  مناطق  این  از 
اظهار  شد.میرجلیلی  ارائه  راهکارهایی  مناطق 
کرد: در حال حاضر 1۸ دستگاه مختلف راهداری 
راه های روستایی و عشایری  بازگشایی  در حال 
مناطق سیل زده این شهرستان ها هستند.وی بیان 
سرایان  و  بشرویه  مجموع ۲ شهرستان  در  کرد: 
1۲ رشته قنات بین 1۰ تا ۳۰ درصد بر اثر سیل 
خسارت دیده که براساس دستور استاندار تالش 
خواهیم کرد به زودی مشکالن این مناطق سیل 
زده رفع شود.وی گفت: در خصوص شریان های 
حیاتی این مناطق سیل زده از جمله وصل شبکه 
های برق و آب تصمیمات خوبی گرفته شد که به 
زودی این مشکل رفع می شود. میرجلیلی افزود: 
تعدادی واحد خشت و گلی در مناطق عشایری و 
روستایی این شهرستان ها بین 6۰ تا 1۰۰ درصد 
تخریب شده که اکیپ های بنیاد مسکن در حال 
این  بازسازی مجدد  و  برآورد خسارت ها هستند 
اتخاذ شده در مرکز  براساس تصمیم  را  واحد ها 

استان آغاز خواهیم کرد.  طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه در استان اجرایی می شود
محمودآبادی- طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه 
در خراسان جنوبی با همکاری ستاد کل نیروهای 
مسلح و وزارت ورزش و جوانان در خراسان جنوبی 
اجرایی می شود. اختتامیه کنفرانس ملی منطقه ای 
جوان خالق ، ایران پیشرو در سالن همایش های 
دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد، همایشی که 
با نام ملی و منطقه ای گرفته شده بود اما به جز 
چند نفر از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و چند 
 کارآفرین نمونه و استاد دانشگاه )دکتر ایلیا ایمانی ، 
دکتر پویا ودایع، دکتر آرین اکبری( مهمان دیگری 
از خارج استان نداشت. اما گفته می شود قرار است 
اتفاقات خوبی برای جوانان این استان از تصمیم تا 
ایده و اجرا رقم بخورد. مدیر کل طرح های ملی و 

فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در این آیین 
با اشاره به برنامه های جدیدی که وزارت ورزش 
و جوانان در سال ۹۸ برای جوانان دارد از یکسری 
برنامه ها و طرح های ویژه برای این استان خبر داد. 
امیرحسین آل اسحاق سهمیه هزار نفری مهارت 
آموزی سربازان وظیفه در استان را جزو اولین طرح 
های امسال که باید اجرایی شود برشمرد و گفت: 
امیدواریم با پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان این 
سهمیه تا ۲ هزار نفر نیز افزایش پیدا کند. وی با اشاره 
به اینکه سال گذشته 1۰۰ درصد تسهیالت ارزان 
قیمت در این استان جذب شده است ، افزود: با این 
درصد جذب به نظر می رسد در سال ۹۸ ظرفیت 
استان به دو برابر برسد. وی مبلغ اعتبارات استان در 

این زمینه را که مربوط به سال ۹7 بوده است را ۲ 
میلیارد تومان عنوان کرد که تالش می شود برای 
امسال به 4 میلیارد تومان برسد.آل اسحاق این استان 
را در اجرای طرح های اشتغال نسبت به استان های 
دیگر با توجه به بازدیدی که داشته است جلوتر دانست 
و افزود: موضوع بعد مربوط به مسائل مهارت آموزی 
است که با جلساتی که برگزار شد فکر می کنم امسال 
بتوانیم حداقل 1۰ طرح را در این محور حمایت کنیم.

بتوان یک  استان  این  در  امیدواری کرد:  ابراز  وی 
مرکز شتاب دهی صنایع خالق را با همکاری جهاد 
دانشگاهی  فعال کنیم که تاکنون در دو استان فعال 
شده است.این شتاب دهنده از آموزش شروع می شود 
تا معرفی به سرمایه گذار که برای جوانان خالق بسیار 

مفید است. مدیر کل طرح های ملی و فراگیر جوانان 
وزارت ورزش و جوانان از طرح دیگری در استان با 
همکاری صدا و سیما خبر داد که قرار است 1۰ مستند 
 از جوان برتر و کار آفرین استان تهیه و پخش کنند.
وی دو نکته درباره کنفرانس جوان خالق، ایران پیشرو 
مد نظر قرار داد و گفت: این اولین کنفرانس ملی و 
منطقه ای در حوزه ورزش و جوانان است که آن هم 
برای اولین بار توسط خراسان جنوبی برگزار می شود.
یک استان میزبان 5 استان دیگر می شود که این نوع 
همکاری شکل جدیدی است و ما از این اتفاق خیلی 

استقبال می کنیم و امیدواریم تجربه موفقی باشد.  
امیرحسین آل اسحاق هر نوع آموزشی که به ایده و 
اشتغال تبدیل شود را مهم و ارزشمند توصیف کرد 

و گفت: هدف اصلی این کنفرانس دنبال کردن این 
موضوع است، یعنی هر نوع آموزشی که منجر به 
اعتماد به نفس کامل شود. دانش، خالقیت و ایده 
دوران  همه  در  وی  گفته  به  ماست.  اصلی   هدف 
جوان های خالق امکان بروز و ظهور پیدا نکردند، چرا 
 که برخی از افراد یا امکانش را نداشتند و یا دانش آن را . 
برگزاری این سمینارها ، محلی برای رشد توانمندی 

های فردی و گروهی سازمان های مردم نهاد است.

نمایش توان و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح در استان
مسلح  نیروهای  مختلف  های  یگان  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی به مناسبت روز ارتش با اجرای رژه 
، توان نظامی خود را به نمایش گذاشتند. مراسم 
رژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی همزمان با ۲۹ 
فروردین )روز ارتش جمهوری اسالمی( با حضور 
بلوار صیاد  در  مردم  از  و جمعی  استان  مسئوالن 

شیرازی بیرجند برگزار شد.

بصیرت؛ ویژگی بارز ارتش توحیدی
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: ارتش 
توحیدی نه تنها در طول هشت سال دفاع مقدس 
در مقابل دشمن ایستاد؛ بلکه چهل سال در مقابل 
دشمنان ایستادگی کرد که حتی یک وجب از خاک 
تروریست  از  پس  که  امر  این  و  نشد  جدا  ایران 
فرمانده  دیدن  به  ارتش  فرمانده  سپاه،  خواندن 
سپاه می رود، نشان از بصیرت این نیروهای مکتبی 
مسلح  نیروهای  تفاوت  به  عبادی  ا...  است.آیت 
ایران با ارتش کشورهای جهان اشاره کرد و افزود: 
بر خالف ارتش های دنیا که ابزاری برای سرکوب 

و قتل عام مردم کشورهایشان هستند، نیروهای 
مسلح ایران مورد حمایت مردم و مسئوالن هستند 

و در دل مردم جای دارند.

سپاه پاسداران برآمده از متن ملت است 

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی هم گفت: سپاه 
پاسداران یکی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران و 

برآمده از متن ملت است که بر اساس اصل 15۰ 
قانون اساسی یکی از نیروهای پرقدرت و پرتوان 
پرویز  ارسالن  دوم  سرتیپ  است.  ارتش  کنار  در 
اظهارکرد ملت ما تاکنون فراز و فرودهای زیادی 
را پشت سر گذاشته اما به  خوبی ثابت کرده که با 

پیروی از رهبر انقالب اسالمی که الگوی آزادی، 
عدالت خواهی و استکبارستیزی برای ایران و جریان 

مقاومت است در همه برهه ها موفق و پیروز شده و 
از این پس نیز پیروز و موفق خواهد شد. وی تأکید 
کرد: ارتش مکتبی و والیی در مقابل بدخواهان به 
مرزهای جمهوری اسالمی مشتی آهنین بوده و در 
تمام صحنه ها حضوری والیتمدارانه داشته است. 

فرمانده ارشد آجا با بیان اینکه ارتش با تجربیات 
حاصل از دفاع مقدس و حوادث گوناگون به یک 

ارتش خودباور، مقتدر، مؤمن و شکست ناپذیر تبدیل 
شده، تصریح کرد: در حال حاضر این ارتش انقالبی 

در همه زمینه ها به خودکفایی رسیده است.
پرویز با اشاره به شعار سال »رونق تولید«، اعالم 
کرد: نیروهای مسلح با تولید امنیت، نقش کلیدی 
خود را در خصوص رونق تولید و کسب وکار در 
فضای آرام همانند گذشته انجام خواهد داد.وی با 
اشاره به اقدام خبیثانه آمریکا پیرامون تحریم سپاه 
پاسداران و تروریست نامیدن این نهاد، تبیین کرد: 
آمریکای جنایتکار نهایت دشمنی و خباثت خود 
را با ملت ایران نشان داد. وی مطرح کرد: سپاه 
پاسداران یکی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران و 
برآمده از متن ملت است که بر اساس اصل 15۰ 
قانون اساسی یکی از نیروهای پرقدرت و پرتوان 

در کنار ارتش است.
در این مراسم همچنین چند سامانه های پدافند 
هوایی شامل سامانه موشکی اس ۲۰۰، موشک 
سامانه  و  مرصاد  موشکی  سامانه  شاهین،  بومی 

موشکی برد کوتاه یا زهرا به نمایش گذاشته شد.

جشنواره ملی مجسمه های نمکی
 در نهبندان برگزار شد

کاری- دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی 
تاالب کجی نمکزار روز پنجشنبه در نهبندان  برگزار  
شد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
این جشنواره  برگزاری  حاشیه  در  اسالمی  ارشاد  و 
قالب ۲5  در  کشور  استان  از 11  هنرمندان  گفت: 
گروه از بخش رقابتی، 16 گروه از هنرمندان بومی 
منطقه تاالب و 1۰ گروه از هنرمندان انجمن مجسمه 
سازان برای ساخت مجسمه های نمکی با هم رقابت 
کردند. زمزم افزود: در این دوره از جشنواره استان های 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، همدان، 
لرستان، البرز، یزد، آذربایجان شرقی، کرمان و تهران با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.

 اعزام 5 گروه ارزیاب به مناطق سیل زده
 دادرس مقدم- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( از اعزام پنج گروه ارزیاب و برآورد خسارت 
مددجویان  اشتغال  و  مسکونی  واحدهای  به 
خبر  استان  سیل زده  مناطق  در  حمایت  تحت 
از  یکی  جنوبی  خراسان  افزود:  آبادی  سلم  داد. 
استان هایی بود که براساس اطالع رسانی سازمان 
و  سیالب  امکان  بحران  مدیریت  و  هواشناسی 

اقدامات خوبی  و  بود  بارش شدید گزارش  شده 
از سوی کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت 
گفت:  است.وی  گرفته  استان صورت  در سطح 
تمامی کارکنان کمیته امداد روزهای یکشنبه و 
در شهرستان  های  فروردین   و ۲6  دوشنبه ۲5 
استان برای خدمت رسانی سریع تر به مددجویان 
به  و  بودند  آماده باش  صورت  به  حمایت  تحت 

است.  شده  خدمت رسانی  زیرپوشش  خانوارهای 
بارشی،  سامانه  عبور  از  پس  کرد:  بیان  وی 
امداد  بحران کمیته  مدیریت  از سوی  بالفاصله 
به  خسارت  برآورد  و  ارزیاب  گروه  پنج  استان 
مناطق سیل زده اعزام شدند تا از نزدیک ضمن 
خانوارهای  و  مددجویان  مشکالت  بررسی 
آسیب دیده از سیل، پیگیری های الزم در جهت 

رفع هرچه سریع تر مشکالت این خانوارها اقدام 
شود. وی درباره اعزام گروه های ارزیاب و برآورد 
گروه  این  گفت:  زده  سیل  مناطق  به  خسارت 
از گروه  بوده و در هر یک  ها کامال تخصصی 
و  مسکن  سالمت،  و  حمایت  کارشناسان  ها، 
ساختمان، اشتغال و خودکفایی از نزدیک خسارت 
را  حمایت  تحت  خانوارهای  بر  شده  وارد  های 

های  تیم  افزود:  آبادی  سلم  کنند.  می  برآورد 
از روز سه شنبه ۲7  استان  امداد  ارزیاب کمیته 
مسیرهای  بودن  نامناسب  به  توجه  با  فروردین 
روستایی و تخریب راه های مواصالتی به مناطق 
سیل زده روستایی اعزام و ضمن بررسی مناطق 
سیل زده، در برخی مناطق بین خانوارهای تحت 

حمایت سبد غذایی توزیع شد.
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با ظرفیت محدود

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
دو شهاباد  بخش  اصلی(   - از ۲۴۹  فرعی  )پالک ۲۷۸۶  اصلی  نه  و  و چهل  دویست  از  فرعی  و شش  و هشتاد  هفتصد  و  هزار  دو  ثبتی  پالک  دارای  و  آباد  رحیم  مزرعه  در  واقع  منزل  باب  یک  اجرا ششدانگ  نامه  آئین   - و ۱۲۲  مواد ۱۲۱  استناد   به 
نام  به  بیرجند  امالک   -۱۳۹ جلد  دفتر   ۵۹۶ صفحه   ،  ۱۹۱۸۴ ثبت  ذیل  آن  مالکیت  سند  که   ۰۶۵۰۸۶۸۴۷۱ ملی  شماره  به  محمدرضا  فرزند  هاشمی  غالمحسین  مرحوم  ملکی   ۵۲ پالک  غربی  صدر  موسی  امام  خیابان   ، بیرجند  نشانی  به 
 وی صادر و تسلیم گردیده است ، محدود به حدود اربعه ذیل بدین شرح : شماال به طول ۱۲/۸۵ متر درب و دیواریست به خیابان، شرقا به طول ۳۰ متر دیواریست به پالک ۲۷۸۸ فرعی، جنوبا ۱ - به طول ۱۲ متر دیواریست به پالک ۲۷۸۵ فرعی ۲- 

به طول ۸۵ سانتی متر دیواریست به پالک ۳۸۲۰ فرعی، غربا به طول ۳۰ متر دیواریست به پالک ۲۷۸۴ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۹۴۵۰۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ دفترخانه ۲ بیرجند در قبال مبلغ ۵/۰۴۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال بدهی آقای مهدی هاشمی فرزند غالمحسین 
به شماره ملی ۰۷۳۱۹۸۸۴۶ برای مدت هفت سال در رهن بانک کشاورزی شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند نسبت 
به وصول مبلغ ۳/۵۱۹/۰۴۳/۲۷۷ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۲/۷۶۷/۴۸۸/۰۰۶ ریال اصل طلب، مبلغ ۵۵۶/۲۱۳/۰۹۹ ریال سود و مبلغ ۱۹۵/۳۴۲/۱۷۲ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۷/۲/۱۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز و صول( تقاضای صدور اجرائیه علیه 
آقای مهدی هاشمی به عنوان وام گیرنده و ورثه مرحوم غالمحسین هاشمی به عنوان راهن را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۳۶۶ 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 
و ورثه حین الفوت راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۹۷۰۱۱۵۶۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ششدانگ پالک فوق با عرصه ای 
به مساحت ۳۸۵/۵ مترمربع که پس از تعریض معبر شمالی مساحت عرصه ۳۲۱/۲۵ مترمربع می باشد و به صورت دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری احداث شده است. نوع سازه ساختمان دیوار باربر آجری با سقف آهنی طاق ضربی بوده و قدمت ساختمان بیش از ۳۰ سال است. طبقه 
زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی دارای یک خواب، آشپزخانه با کابینت فلزی، هال و پارکینگ و سرویس های بهداشتی بوده و طبقه همکف دارای دو خواب، هال، پذیرایی طرح قدیم، آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی می باشد. کف طبقات موزائیک و دیوارهای سرویس 
های بهداشتی کاشی و کف سرویس ها سرامیک و نمای ساختمان از سمت خیابان سنگ و نمای حیاط سیمان سیاه می باشد. مساحت زیربنای زیرزمین ، همکف و خرپشته ۴۶۰ مترمربع و واحد تجاری در اختیار مستأجر ۳۸/۴۰ مترمربع و از سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم 
 گرمایشی بخاری گازی استفاده و شامل یک انشعاب آب ، دو امتیاز برق و دو اشتراک گاز که جمعا به مبلغ ده میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون ریال )۱۰/۸۵۸/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ 
از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. سپس بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۹۷۰۱۳۵۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۶ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است ، باقیمانده طلب 
خویش را تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ مبلغ ۳/۹۲۶/۴۳۵/۴۸۲ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 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 بستانکار جایز می باشد. هر گاه متعهدین تا قبل از تنظیم 

 تاریخ انتشار: 139۸/1/31        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندصورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی )بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی( 
خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۳۹۸/۱/۲۸ 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند - خیابان معلم - معلم ۷-  اداره کل زندان های 
خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره امور کارکنان 

و دبیر خانه از طریق شماره ۳۲۲۳۷۲۸۷ - ۰۵۶ تماس حاصل نمایند.
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

تاریخ انتشار : 139۸/1/31

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند 
ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ در محل نمازخانه شهرداری مرکزی میدان ابوذر برگزار می 
گردد. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید 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.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت  هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 
 صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

 دستور جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی ۱۳۹۷ - بودجه پیشنهادی سال 
۱۳۹۸ - طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی - طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در اختیار مجمع می باشد
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
ارزیابی کیفی  با  مناقصه عمومی همزمان  دارد:  نظر  در  زندانهای خراسان جنوبی  اداره کل 
به شماره  نفره طبس  برقی پروژه زندان ۲۵۰  تاسیسات مکانیکی و  ابنیه،  )فشرده( تکمیل 
نماید. کلیه  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  را   ۲۰۹۸۰۰۳۶۷۱۰۰۰۰۰۳
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
 www.setadiran.ir ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ۱۳۹۸/۱/۲۸ 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۳/۳۰ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲ 

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴
 آدرس: بیرجند- خیابان معلم - معلم ۷ - اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان 
جنوبی - متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 

   اداره کل زندانهای خراسان جنوبی۳۲۲۳۱۹۸۹-۰۵۶ تماس حاصل نمایند.        
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آمادگی پایگاه های هالل احمر برای جمع آوری نذورات در روز برات

صداوسیما- پایگاه های هالل احمر در روز برات نذورات مردم را برای کمک به سیل زدگان جمع آوری می کنند. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه در روز برات پایگاه های جمعیت هالل احمر در سراسر 
آرامستان های خراسان جنوبی برای کمک به سیل زدگان مستقر هستند، گفت: 51 صندوق جمع آوری کمک های مردمی در 35 پایگاه در سراسر استان آماده جمع آوری نذورات نقدی مردم می باشند.شهریاری با اشاره به 

ارسال کمک های امدادی و موادغذایی به مناطق سیل زده کشور، افزود: تاکنون 2 میلیارد و 600 میلیون ریال وجه نقد و یک میلیارد و 50 میلیون تومان کمک های غیر نقدی از مردم خراسان جنوبی جمع آوری شده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اگر اعتقاد داریم که مصرف بنزین در کشور زیاد است، 
باید کارخانه های تولید خودرو، یعنی ایران خودرو و 
سایپا و کرمان موتور و ...را مجبور نمایند کمتر تولید 

نمایند و کمتر در داخل کشور خودرو بفروشند.
910...862

ایجاد  های  چاله  آسفالت  به  نسبت  لطفا  شهرداری 
شده در خیابان ها اقدام نماید. در برخی موارد واقعا به 

جلوبندی خودروها آسیب وارد می شود
915...212

برای کار انتقال سند به دفترخانه شماره ... شهرستان 
استعالمات  تمامی  اینکه  با وجود  و  سربیشه مراجعه 
دادیم  تحویلشون  کامل  رو  و...  مالیات  و  شهرداری 
باید  نیم عالفی که  از دو ماه و  بعد  اول  همون روز 
نتیجه استعالم خودشون رو بگن بعد از پرداخت تمام 
هزینه ها یادشون آمده که باید  فک رهن بشه به 2 
ساعت نرسیده باز هم کار رو انجام دادیم که زودتر 
نتیجه رو بدن در صورتی که وظیفه آنها یا هم اداره 
اونجا بوده که همون روز اول بگن نه  ثبت و اسناد 
بعد این همه عالفی. کوتاهی از طرف کی بوده. جناب 
مسئول قضاوت با شما. به قدری بی حساب و کتابه 
که هزینه ها رو زودتر از زمان حتی ریخته باشی اما 
اونها  اینکه  بخاطر  کارکنان...  مسئولیتی  بی  بخاطر 
کوتاهی کردن... رئیس نبوده برای امضا و ...  ارباب 
واریز کند  دوباره  رو  استعالم  باید هزینه های  رجوع 
آن هم به شماره کارت شخصی نیروی دفترخانه. در 
صورتی که تا تاریخ انقضا استعالم ثبت شده از طرف 
خود دفتر هنوز هم یک روز زمان باقی مانده  اما آنها 
بی توجهی کردند. انشاا... صاحبی برای رسیدگی این 
موضوع پیدا بشه و اجازه همچین بی قانونی ها و حق 

خوری هایی رو ندن
ارسالی به تلگرام آوا
چرا مامور بیمه از غذا آماده ها سرکشی نمی کند که  ببیند 
با دوازده ساعت کار و روزای جمعه و تعطیالت رسمی هم 
سرکار حتی حقوق هشت ساعت کار رو هم به ما نمیدن. تازه 
برای آشپز هم بیمه کارگر ساده میریزن. لطفا به داد ما برسید.
910...075

میراث  کل  اداره  برای  تاسفه  بسی  جای  آوا.  سالم 
جشنواره  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  فرهنگی 
مجسمه ها در تاالب کجی نهبندان به صورت ملی 
برگزار می شود و دریغ از یک تابلوی راهنما و یا اطالع 
رسانی به مهمانان غیر بومی که از سمت بیرجند عازم 
بودند حداقل در سمت راست جاده یک تابلوی راهنما 
نصب می کردین. ما و چند ماشین دیگه سرگردان 
تا  برگشتیم  و  رفتیم  نهبندان  نزدیک  تا  بودیم حتی 
راه رو پیدا کردیم در صورتی که در آنجا فضای بسیار 
دیدنی با قابلیت گردشگری بود این طوری که گردشگر 

جذب نمی کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا روستای دستگرد بیرجند با جمعیت باالیی 
که دارد باورکنید با وجود نگهداری سگ، گاو، گوسفند 
اصال   رنجیم  در  خیلی  مسکونی  های  خانه  پهلوی 
مسوولین جواب گو نیستن بچه کوچک داریم نمیشه 
یه لباس وسط حیاط پهن کرد از بوی بد و  مگس. 
شما مسئوالن محترم  قسم به هرچی که می پرستین 
پیگیری کنید ما اگه پولمون می رسیدکه اونجا زندگی 

نمی کردیم باتشکر.

برات،فرصتی برای یاد معاد

روز برات از جهات مختلف چون یادآوری معاد، قرائت 
قرآن و فاتحه خوانی برای درگذشتگان بسیار ارزشمند 
است اما گاه برخی از رفتارهای ناپسند زیبایی این 
روز را کمرنگ می کند. اگر اندکی با فرهنگ مردم 
خراسان جنوبی آشنایی داشته باشیم، می دانیم که 
اهالی این منطقه از ایران روز قبل از نیمه شعبان 
که در فرهنگ عامه مردم به »روز برات« یا »چراغ 
برات« مشهور است بر سر مزار عزیزان از دست رفته 
خود می روند و با نثار فاتحه و نذر خیرات و صدقات 
یاد آنان را زنده نگه می دارند. به گزارش مهر، روز برات 
از جهات مختلف چون یادآوری معاد و جهان پس از 
مرگ، قرائت قرآن و فاتحه خوانی برای درگذشتگان 

و در نهایت رسیدن به آرامش بسیار ارزشمند است.
برخی از افراد هزینه بسیاری برای خرید شیرینی، 
شکالت، کیک و خوردنی های مختلف می کنند 
تا آن را بر سر مزار درگذشتگان خود بیاورند که 
گاه رنگ چشم و هم چشمی به خود می گیرد و از 
طرف دیگری زمینه رواج تکدی گری در این روز را 
فراهم می کند. اگر در گذشته برای خیرات تنها خرما 
و یا شکالت بر سر مزار درگذشتگان آورده می شد، 
امروزه انواع مختلف از خوراکی ها را در آرامستان شهر 
مشاهده می کنیم که گاه معنویت نشأت گرفته از یاد 

معاد را در این روز کمرنگ می کند. 

علیرغم خیرات فراوان باز هم
 در شهر گرسنگانی باقی می مانند

عالوه بر آن بسیاری از این خوردنی ها به دوستان 
و آشنایانی داده می شود که خود نیازی ندارند و در 
حقیقت در این روز پر از خیرات باز هم گرسنگانی 
در این شهر باقی می مانند. عالوه بر آن در این 

ایام که هموطنان عزیز ما در بخش هایی از این 
کشور درگیر سیل و عواقب ناشی از آن هستند 
شاید بتواند بخشی از این هزینه ها را به سمت 
کمک به سیل زدگان استان های گلستان، لرستان 
و خوزستان هدایت کرد. حجت االسالم رضایی، 
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در این 
پاک  مبرا،  منزه،  معنای  به  برات  گفت:  زمینه 
خراسان  در  برات  روز  مراسم  و  بوده  مقدس   و 

بر اساس اصل اعتقاد به برات شکل گرفته است. 
وی اظهار کرد: در این روز مردم خراسان و از جمله 
نقاط  از  دیگر  برخی  مردم  خراسان جنوبی چون 
کشور با نان های سنتی، شیرینی و سایر خوردنی ها 
بر سر مزار درگذشتگان خود رفته و آن را به عنوان 
خیرات بین مردم توزیع می کنند.مدیرکل تبلیغات 
برات  روز  مراسم  در  امروزه  کرد:  بیان  اسالمی 
شاهد برخی از آسیب های فرهنگی چون چشم و 

هم چشمی، رقابت های کاذب در نحوه پذیرایی از 
مردم در کنار قبور اموات، اسراف و تبذیر و برخی 

مشکالت بهداشتی هستیم.

هزینه های روز برات در راستای
 نیاز جامعه هزینه شود

روز  داد: شایسته است هزینه های  ادامه  رضایی 
ایامی که هموطنان ما در برخی نقاط  برات در 

این  به  رو هستند  به  رو  با مشکل سیل  کشور 
امر مهم اختصاص یابد.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
به  روز  این  در  می توان  افزود:  خراسان جنوبی 
حداقل پذیرایی در کنار قبور اموات اکتفا کرده و 
امور عام  هزینه های در نظر گرفته شده صرف 
المنفعه، درمان بیماری های صعب العالج، آزادی 
این  تحقق  تأمین جهیزیه شود.البته  و  زندانیان 
امر مهم نیازمند فرهنگ سازی از سوی رسانه ها 

و صاحبان تریبون و متولیان امر است تا کم کم 
روزی  به  تبدیل  خراسان جنوبی  در  برات  روز 
برای یادآوری معاد و کمک به نیازمندان از مسیر 
درست و صحیح شود. احمد رفیعی، معاون توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی 
طبق  گفت:  مهر  خبرنگار  به  زمینه  این  در  نیز 
بررسی ها دستگاه های مرتبط به طور متوسط در 
10 سال گذشته هر سال 700 نفر فوتی داشته ایم 

و در مجموع هفت هزار نفر در یک دهه گذشته در 
بیرجند فوت شده اند. معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: حال 
اگر در نظر بگیریم که بازماندگان هر کدام از این 
متوفیان در روز برات تنها 100 هزار تومان خیرات 
بر سر مزار آنان هزینه کنند، مبلغ 700 میلیونی به 
دست می آید.رفیعی گفت: آیا با این 700 میلیون 
تومان نمی توان برای نیازمندان و محرومان شهر 

خود کاری انجام داده و یا مرهمی بر زخم سیل 
زدگان باشیم. وی با اشاره به طرح کمیته امداد با 
عنوان طرح سالمتی امام زمان )عج( در روز برات 
و روز نیمه شعبان اظهار کرد: هم استانی های عزیز 
می توانند بخشی از هزینه خیرات برای متوفیان 
در روز برات را در قالب این طرح و برای شادی 
توسعه  معاون  کنند.  هزینه  درگذشتگان  روح 
مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی 
یادآور شد: ۴3 مرکز نیکوکاری کمیته امداد و 21 
دفتر کمیته امداد در شهرستان ها آماده دریافت 

خیرات و صدقات نیکوکاران است.

۲۰3 پایگاه نیکوکاری آماده دریافت 
خیرات مردم در روز برات هستند

نیکوکاری  پایگاه   203 همچنین  گفت:  رفیعی 
شامل 121 پایگاه در شهر و 82 پایگاه در روستا 
روز برات در سطح شهر آماده دریافت کمک های 
مردم نیکوکار خراسان جنوبی به نیازمندان و در 
است. شان  درگذشتگان  روح  شادی  راستای 

روابط  اعالم  اساس  بر  که  است  ذکر  قابل 
عمومی بهزیستی خراسان جنوبی 110 مؤسسه 
نظارت  تحت  )خیریه(  انتفاعی  غیر  غیردولتی- 
بهزیستی خراسان جنوبی نیز آماده دریافت خیرات 
و نذورات مردم در روز موسوم به برات هستند. 
امید است هر آنکه در روز برات گرهی 
بر  لبخند  یا  و  می گشاید  نیازمندی  از 
صورت یتیم محرومی می نشاند، پاداش 
آن از جانب حق تعالی شادی روح پدر 
و مادری باشد که چنین فرزندان آگاه و 

بخشنده ای را رشد و پرورش داده اند.

محدودیت های ترافیکی روز برات اعالم شد 
 1۴ روز  ترافیکی  های  صداوسیما-محدودیت 
شعبان )برات( با هدف هرچه بهتر برگزار شدن 
شود.رئیس  می  اعمال  بیرجند  در  مراسم  این 
جنوبی  خراسان  رانندگی   و  راهنمایی  پلیس 
بهتر  هرچه  برای  ساله  هر  روال  طبق  گفت: 
برگزار شدن این مراسم و تسهیل در عبور و مرور 
محدودیت های ترافیکی پس از تکمیل شدن 
بیرجند  در  شهدا  مزار  های  پارکینگ  ظرفیت 

اعمال می شود. سرهنگ عباسی با بیان اینکه 
افراد از نقاط مختلف شهر با استفاده از وسایل 
 نقلیه عمومی به بهشت متقین و مزار شهدا تردد 
می کنند، افزود: پارکینگ های مختلفی برای 
و  متقین  بهشت  اطراف  در  خودروها  پارک 
شهروندان  تا  شده  گرفته  نظر  در  شهدا  مزار 
پارکینگ  تردد می کنند در  از هر مسیری که 
با  وی  کنند.  پارک  را  خود  خودروی  مربوطه 

شهر،  شمال  سمت  از  که  افرادی  اینکه  بیان 
مزار  به  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  جوادیه،  بلوار 
توانند خودروهای  کنند می  شهدا عزیمت می 
و  شرقی  شمال  ضلع  پارکینگ  در  را  خود 
پارک  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  امتداد  در  یا 
از سمت جنوب  ماشین هایی که  کنند، گفت: 
عباس  تقاطع  )ص(،  اعظم  پیامبر  بلوار  شهر، 
کنند می  تردد  شهدا  مزار  سمت  به   آباد 

)ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  حاشیه  در  توانند  می 
و پارکینگ در نظر گرفته شده در ضلع شمال 
غربی و امتداد رودخانه پارک نمایند. وی افزود: 
ماشین هایی که از سمت هسته مرکزی شهر از 
خیابان انقالب و جمهوری، میدان امام خمینی 
)ره( به سمت مزار شهدا حر کت می کنند می 
توانند در محوطه باز مقابل مزار شهدا )قتلگاه( و 
پارکینگ ضلع غربی و شرقی و امتداد رودخانه 

خواست  شهروندان  از  عباسی  کنند.  پارک 
عوامل  با  همکاری  ضمن  گذشته  همچون 
پلیس راهور، برای رفاه حال خود و سایر افراد 
خودروهای خود را به صورت منظم و به صورتی 
که سد معبر ایجاد نشود پارک کنند. همچنین 
در صورت نامساعد بودن شرایط جوی و ریزش 
پارکینگ  در  خودرو  توقف  از  آسمانی  نزوالت 

قتلگاه خودداری می شود.

دعای خیر محرومان را نثار درگذشتگان کنیم

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*بنا بر اعالم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری در خصوص ایجاد بار ترافیکی 
در ورودی مهرشهر با توجه به افتتاح چهارشنبه بازار جدید 
در محل میدان بار قدیم به استحضار می رساند: همانطور 
که قبال نیز چندین بار اعالم گردیده قبل از افتتاح بازار 
جدید واقع در بلوار مسافر، کلیه اقدامات ترافیکی و تامین 
پارکینگ جهت شهروندان و کلیه زیر ساخت های الزم 
انجام پذیرفته و به جهت کاهش بار ترافیکی در بلوار 
مسافر مسیر ورودی به بازار از سمت بلوار مسافر حذف 
و از طریق ضلع جنوبی انجام می پذیرد و این موضوع 
باعث ترافیک روان در بیشتر ساعات روز گردیده است.

*بنا بر اعالم سازمان ساماندهی مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری در خصوص حرکات نابجای راننده 
اتوبوس و عبور از چراغ قرمز در خیابان معلم و برخورد 
ناشایست با مسافرین به استحضار می رساند: هرگونه 
حرکات و رفتار نامتعارف و خالف قوانین و مقررات از جانب 
رانندگان مستوجب برخورد قانونی است لذا از شهروندان 
محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده اینگونه حرکات، 
کد اتوبوس را که بر روی اتوبوس درج گردیده را به شماره 
322265۴5 - 32311500 متعلق به بازرسی و کنترل 

خطوط سازمان اعالم تا برخورد جدی صورت پذیرد.

در  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  اعالم  بر  *بنا 
خصوص پیام شهروند گرامی تحت عنوان “ چه خوب 
بود سازمان هایی که حرف از حمایت محیط زیست می 
زنند زباله هایی که بازیافت نمی شود )کیسه پالستیک( 
را همانطور که مالیات تولید از آن گرفته می شود را مي 
خریدند تا مشوقی برای محیط زیست عاری از زباله باشد” 
به استحضار می رساند: شهرداری نیز به دنبال فرهنگ 
سازی می باشد در پاکسازی محیط زیست حداقل از شهر 

بیرجند بتوانیم کیسه  پالستیک کمتری استفاده کنیم.

*بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری بیرجند در خصوص 
خاکی بودن کوچه های فاطمیه مهرشهر و اینکه شیب 
درستی ندارد به استحضار می رساند: همانگونه که قبال 
اطالع رسانی شده بود مسیر ذکر شده در دستور کار 
تاسیسات فاضالب قرار داشته که با توجه به اتمام طرح 
فاضالب، در دستور کار شهرداری قرار گرفته و انشا ا... به 

زودی اجرا خواهد شد. 

نت
نتر

س: ای
عک

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی

در پاسخ به پیام ارسالی هم استانی های عزیز در ستون پیام 
شما ضمن عذرخواهی از هم استانی های گرامی و کاربران 
جاده ای بابت تاخیر به وجود آمده در عملیات اجرایی محور 
به اطالع می رساند: پیمانکار پروژه تاکنون 3 کیلومتر از 
محور را تکمیل و به بهره برداری رسانده و ۴ کیلومتر دیگر 
تا سطح زیر آسفالت آماده شده است ولی به دلیل مساعد 
نبودن شرایط جوی امکان ادامه عملیات و اجرای آسفالت 
میسر نگردید که به محض مناسب شدن شرایط آب و 
هوایی عملیات تکمیل و آسفالت محور به اتمام خواهد رسید.

آگهي مزایده اجاره و بهره بر داري موقت یك قطعه زمین با کاربري کشاورزي شهر بیرجند  ) نوبت دوم (
اداره کل راه و شهرسازي  استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي واقع در حريم شهر بيرجند را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نمايد. 
متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )سامانه 
ستاد  www.setadiran.ir مي باشد و جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/02/02 
لغايت 98/02/10 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/02/21 مي باشد. متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه 
الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/02/22 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين 

كشاورزي شهر بيرجند
تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به حساب شماره 2173712100001  )سيبا غير قابل 
برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضای متقاضي 2- فرم 
تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص 
حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي.  سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به 
پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضيان مي بايست موافقت 
نامه اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط 
مندرج در قرارداد خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل 
فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهای زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت 
سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. ملك مورد مزايده به رؤيت اينجانب رسيد و كروكي پيوست اسناد مزايده مورد تائيد است. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و 
انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد.  بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه  98/02/24 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه 

مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .

مشخصات ملك موردنظر

پالك ثبتيكاربري
مساحت

)مترمربع(
قيمت پايه اجاره 
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)ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت 
سپرده 5درصد قيمت 

پايه مزايده)ريال(

آدرس ارسال مداركآدرس ملك

قسمتي از پالك 45 كشاورزي
فرعي از 221 اصلي 
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محور سراب - چهكندوك ) اراضي 
موسوم به مزرعه بياباني ( )به شرح 

كروكي موجود در اسناد مزايده(

بيرجند -  بلوار شهيد آويني- ميدان راه 
و شهرسازي - اداره كل راه و شهرسازي 

خراسان جنوبي- ساختمان مركزي
اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي                                                                                                                                    

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن خاوران فاز ۳
جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت تعاونی مسكن خاوران فاز 3 ساعت 17/30  روز شنبه  98/2/21 در محل 
حسينيه مجتمع امام حسين )عليه السالم( مدرس 23 برگزار می شود. از كليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصا حضور يابد 
می تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالتنامه را تنظيم و برگه ورود 
 به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آرای وكالتی هر عضو سه رای و هر فرد غير عضو يك رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره موظفند حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهی يا صدور دعوتنامه 
تشكيل مجمع عمومی عادی مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونی تحويل نمايند. دستور جلسه: استماع گزارش هيئت 
مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت های مالی- طرح و تصويب بودجه پيشنهادی سال - انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل برای مدت 3 سال مالی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت يك سال مالی - تعيين خط مشی آتی شركت
هيئت  مديره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن خاوران فاز ۳

جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شركت تعاونی مسكن خاوران فاز 3 ساعت 16 روز شنبه  98/2/21 در محل حسينيه 
مجتمع امام حسين )عليه السالم( مدرس 23 برگزار می شود. از كليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجتمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصا حضور يابد می تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالتنامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دريافت نمايند. حداكثر آرای وكالتی هر عضو سه رای و هر فرد غير عضو يك رای می باشد.
دستور جلسه:

 اصالح ماده 4 اساسنامه - اصالح ماده 6 اساسنامه - اصالح ماده 21 اساسنامه - اصالح ماده 36 اساسنامه 
هيئت مديره

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 
بدين وسيله به آقای مصطفی يزدان پناه فرزند محمدعلی به شماره ملی 0640052606 ساكن بيرجند، خيابان شهيد آوينی، 
ترنج 8 پالك 49 به عنوان وام گيرنده ابالغ می گردد : بانك ملت مديريت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره 

96448672/60 - 1396/4/28راجع به وصول مبلغ 193/962/620 ريال طلب خويش بدين شرح : مبلغ 145/004/347 ريال اصل و 
مبلغ 45/826/590ريال سود متعلقه و مبلغ 3/131/683 ريال خسارت تاخير تا روز درخواست 1397/3/20 به انضمام جريمه ديركرد 
تا روز وصول ، تقاضای صدور اجرائيه عليه شما و ضامن را نموده كه پرونده ای تحت شماره بايگانی 9700470 در اين خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بيرجند تشكيل شده است. نظر به اينكه طبق گزارش مورخ 1397/4/5 مأمور اجرا آدرس شما به شرح فوق شناسايی 
نگرديده و بستانكار نيز قادر به معرفی آدرس ديگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانك ملت و به استناد ماده 18 - آئين نامه اجرا 
به موجب اين آگهی مفاد اجرائيه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذكور، عمليات اجرايی ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهی كه 

تاريخ ابالغ محسوب می شود عليه شما ادامه خواهد يافت.
تاريخ انتشار: 1۳۹8/1/۳1    غالمرضا دادی - رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

زمان: امشب بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: هیئت حسینی بیرجند 

)خیابان انقالب(
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و درب اتوماتیك سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در خراسان جنوبی

کاوش- صبح  امروز، رگبار و رعد و برق خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان پیش بینی می شود. کارشناس هواشناسی استان گفت: جریانات ناپایدار 
ضعیف درتراز میانی جو منطقه برای ساعات آینده به تناوب وزش باد شدید ) گرد و خاک( گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود. لطفی افزود: از ظهر روز 
دوشنبه هفته جاری با تقویت ناپایداری ها عالوه بر وزش بادهای شدید و گرد و خاک ، رگبار  و رعد و برق به ویژه برای شمال غرب استان پیش بینی می شود.

خبر ویژه

“ خطبه های آدینه”

مراقب فتنه انگیزی استکبار  در
 موضوع مهدویت باشیم

حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
منتظران ظهور باید مراقب فتنه  انگیزی استکبار در 
موضوع مهدویت باشند چرا که خواست معاندان ایجاد 

انحراف در این زمینه است.
سپاه مولود انقالب است 

حجت االسالم محمدی امام جمعه طبس در خطبه 
های نماز جمعه این شهرستان گفت: سپاه جوششی از 
درون انقالب و حافظ آن است و منشا خدمات بسیاری 

از زمان تاسیس آن تاکنون هستیم.

*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  
در  دارویی  گیاهان  کشت  زیر  سطح  گفت:  استان 
خراسان جنوبی سه هزار و ۸۰۰ هکتار است و ساالنه 

یک هزار و ۷۰۰ تن گیاه دارویی برداشت می شود.
*رئیس پلیس راه استان گفت: محور دیهوک به راور 
که از چند روز گذشته به دلیل آب گرفتگی و تخریب 

جاده مسدود شده بود همچنان مسدود است.
*گلزار شهدای بیرجند به مناسبت روز ارتش، غبار روبی شد.

بیاض  دشت  خضری  و  نیمبلوک  بخش  *مردم 
شهرستان قاین 22 میلیون تومان به سیل زدگان کشور 

کمک نقدی و غیرنقدی کردند.
*مدیرکل کمیته امداد استان گفت: 13۰ پایگاه چراغ 
برات برای جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی 
مردم در مساجد، معابر عمومی، آرامستان ها و مراکز 

نیکوکاری استان برپا شد.
تحقق 13۰  از  حرفه ای  و  فنی  آموزش  *مدیرکل 
درصدی آموزش های مهارتی در بخش دولتی استان 

طی سال گذشته خبر داد.
*مدیرکل کمیته امداد   از انتقال بیمه پایه شهری بیش 
از 1۰ هزار مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی به 
بیمه سالمت خبر داد و گفت: این طرح انتقال بیمه در 

شهرهای باالی 2۰ هزار خانوار انجام می شود.
*مجوز پذیرش دستیار در رشته تخصصی قلب و عروق 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سوی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی اخذ شد.
*امروز در روز برات )14 شعبان( ، 1۰۰ دستگاه اتوبوس 
شهرداری بیرجند مسافران را از نقاط مختلف شهر به 

سمت بهشت متقین جابجا می کنند.
*پیاده روی خانوادگی صبح دیروز به مناسبت هفته 

جوان و اعیاد شعبانیه در شهرستان خوسف برگزار شد.
*مأموران انتظامی شهرستان نهبندان 44 رأس احشام 

بدون مجوز را در این شهرستان توقیف کردند.

خراسان جنوبی برای 
آفت  ملخ آماده است!

کاری- خبر ملخ هایی که از عربستان به 6 استان 
جنوبی کشور حمله کرده اند طی روزهای گذشته 
مدیرکل  که  طور  آن  بود.  روز  اخبار  ترین  داغ  از 
حفظ  سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه 
نباتات خبر داده، موج گسترده هجوم جدید ملخ ها 
در راه است و اردیبهشت امسال تعداد آنها پنج تا ده 
برابر می شود. این ملخ ها از نوع صحرایی یا دریایی 
هستند که خطرناک ترین نوع ملخ به حساب می آیند 
در سال های دور چندین بار به کشور ما حمله کرده 
اند و کشور را به مرحله قحطی رسانده اند. آخرین 
حمله ملخ ها در سال های 134۰ و 1342 به کشور 
بوده که محصوالت بسیاری از استان های کشور در 
پی این هجوم از بین رفته است. گرچه این میهمانان 
ناخوانده در استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر، 
بلوچستان  فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و 
حضور یافته اما دیگر استان ها نظیر خراسان رضوی 
و جنوبی نیز به منظور جلوگیری از گسترش آن به 
استان ها کار سمپاشی را آغاز کرده اند. مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در 
این باره با بیان اینکه استان  آمادگی کامل برای 
مقابله با آفت ملخ های مهاجم را دارد، افزود: کانون 
یابی ملخ های مهاجم توسط ناظران در استان در 
حال انجام است و آنان برای بررسی وضع به نقاطی 
از استان که سال های گذشته درگیر این آفت بوده 
اند اعزام شده اند. یوسفی عنوان کرد: هر سال در 
استان با ملخ های بومی و مراکشی مقابله می کنیم، 
هجوم ملخ ها وابسته به وضع  آب و هوایی است 
می  منتشر  بیشتر  آفت  این  پرباران  های  سال  و 
شود. وی با بیان اینکه شبکه های مراقبت و پیش 
آگاهی دولتی و خصوصی در تمامی شهرستان های 
خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: در شبکه های 
خصوصی کلینیک های گیاه پزشکی نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشکلی بابت هجوم ملخ های 
صحرایی به استان نداریم یادآور شد: به این علت 
که شبکه های رصد استان کانون های آفات را 
شناسایی کرده اند و به محض مشاهده دسته جات 
ملخ وارد عمل شده و نسبت به سم پاشی محیط 
اقدام می شود. وی با اشاره به اینکه با همکاران 
در  مهاجم  های  ملخ  هجوم  درگیر  های  استان 
کرد:  نشان  خاطر  داریم  همکاری  و  بوده  ارتباط 
جنوبی  خراسان  استان  با  آفت  این  خوشبختانه 
فاصله زیادی دارد اما آمادگی کامل داریم تا در بدو 
ورود بتوانیم آن را مهار کنیم. یوسفی با بیان اینکه 
هر سال اطالعیه هایی برای مبارزه با آفات به ویژه 
ملخ در روستاها در اختیار مردم قرار می گیرد تاکید 
کرد: اگر هر فردی در مزرعه یا بیابان دسته جات 
ملخ مشاهده کرد موضوع را سریعا با کارشناسان 

جهاد کشاورزی در میان بگذارد.

اخبار کوتاه

 سمن ها در حوزه کارآفرینی فعالیت کنند

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر نبود اشتغال 
مشکل جوانان جامعه است که باید سازمان های 
مردم نهاد )سمن( به سمت کارآفرینی و اشتغال 

اسحاق  آل  امیرحسین  ایرنا،  گزارش  بروند.به 
در دیدار صمیمی با جمعی از جوانان و مدیران 
سازمان های مردم نهاد افزود: سمن ها و جوانان 
فعال در استان ها تسهیالت اشتغالزایی دریافت 

می کنند و طرح ها و ایده های جوانان در ادارات 
کل ورزش و جوانان هر استان بررسی می شود.

وی با بیان اینکه تیم مدیریتی ورزش و جوانان 
در خراسان جنوبی بسیار فعال و قوی عمل می 
کند، گفت: به دلیل عملکرد خوب می توان این 
استان را به عنوان مرکز برنامه های شرق کشور 
این  کرد.  معرفی  ها  سمن  و  جوانان  حوزه  در 
کرد:  اظهار  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  مسئول 
ساختمان خانه جوان با طراحی بی نظیر در شهر 
بیرجند در حال احداث است و به زوی عملیات 

اجرایی آن به اتمام می رسد. وی گفت: خراسان 
جنوبی جزو استان های پیش رو در کشور از نظر 
حجم تعداد پروژه های عمرانی در حال ساخت 
است و طرح های عمرانی خوبی در این استان در 
دست اجراست. مدیرکل طرح های ملی و فراگیر 
جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: ایده 
های خوبی در زمینه اشتغال در سمن های این 
استان طراحی و اجرا می شود، در برخی استان 
ها فقط سمن ها ایده برای کارآفرینی و اشتغال 
ارائه می دهند اما در این استان سمن ها در این 

زمینه گام های خوبی برداشته اند. وی گفت: به 
طور مثال اینکه یک سمن در شهرستان مرزی 
زیرکوه به دنبال فروش محصوالت تولیدی خود 
به کشورهای خارجی است و ده ها شغل را ایجاد 
کرده جای تقدیر دارد. آل اسحاق با اشاره به اینکه 
تا پایان فصل جاری خانه جوان در اکثر شهرستان 
های خراسان جنوبی راه اندازی می شود، افزود: 
در زمینه راه اندازی خانه های جوان در خراسان 
جنوبی تیم مدیریت ورزش و جوانان استان بسیار 

قوی عمل می کند.

پاسخ های شهردار به مطالبات دانشجویان
غالمی- شهردار بیرجند گفت: تالش می شود فاز 
نخست پارک خطی قبل از آغاز ماه مبارک رمضان 
به بهره برداری برسد و پیش بینی شده در این مکان 
میدان  ورزشی،  وسایل  سواری،  دوچرخه  ایستگاه 
اجتماعات و ورزشی و مکان های رفاهی تعبیه شود 
که انتهای آن به پارک جنگلی ختم می شود. جاوید  
به مناسبت روز جوان با اعضای شورای تبیین مواضع 
ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی دیدار کرد.

شهردار بیرجند در این دیدار در پاسخ به درخواست ها و 
صحبت های دانشجویان ناحیه بسیج گفت: مسئوالن 
کشور بارها شهر بیرجند را بین 14۰۰ شهر کشور به 
عنوان تمیزترین شهر معرفی کرده اند که این مساله 
از فرهنگ، اعتقادات دینی، همکاری و هماهنگی 
گیرد. می  نشات  شهرداری  و  شهروندان  بین 

تدوین طرح کامل و بلند مدت در بحث 
طرح جامع ترافیکی شهر بیرجند

جاوید هزینه بلیت اتوبوس ها را مرتبط با باال رفتن 
هزینه استهالک و حامل های انرژی دانست و ادامه 
داد: در ارتباط با ورودی های شهر که مطالبه عمومی 
شهروندان است سال گذشته زیباسازی بلوارعبادی 
انجام و تعریض دو طرف خیابان صورت گرفت و 
علیرغم اینکه بحث میدان خارج از محدوده است 
بی تفاوت نبوده و با راه و شهرسازی همکاری داریم.

شهردار بیرجند از طرح کامل و بلند مدت در بحث 
طرح جامع ترافیکی خبر داد و افزود: در زمینه بحث 
 ورودی های شهر، زیباسازی بلوار امام رضا )علیه السالم( 

شامل نورپردازی، فضای سبز و جداول آن نیز از میدان 
آزادی تا تقاطع چهار راه صیاد در حال انجام است. 
وی از اجرای میدان ایثار و شهادت )عروج( و برنامه 
ریزی برای اجرای میدان شهدا خبر داد و  اضافه کرد: 
در بحث آسیب های اجتماعی و برخورد با متکدیان، 
شهرداری دستگاه متولی این کار نیست و تنها در زمینه 
جمع آوری و تحویل به دستگاه های مربوطه همکاری 
می کند و علیرغم اینکه شهرداری های بزرگ اقدامات 
بیشتری در بحث نگهداری از متکدیان انجام می دهند 
اما متاسفانه شهرداری بیرجند از امکانات و شرایط 
مالی خوبی برای این امر برخوردار نبوده و الزم است 
دستگاه های متولی برای رفع این مشکل همکاری 
کنند. جاوید در زمینه دغدغه نماینده ولی فقیه در 
استان در زمینه برج سازی اظهارکرد: در بحث طرح 
جامع شهرسازی، تنها تصمیم گیرنده شهرداری نبوده 
و  اکثراً اقدام به برج سازی کرده اند و در زمینه ساخت 
و ساز در محله های جدید شهرداری می تواند پیشنهاد 

تجدید نظر در طرح جامع را داشته باشد.
یادآور  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  شهردار  
جشن های  برگزاری  متولی  تنها  شهرداری  شد: 
ملی و مذهبی در شهر نیست و سازمان فرهنگی، 
فرهنگی  اقدامات  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
از پیرغالمان حسینی  از جمله تقدیر  برجسته ای 
که بازخورد خوبی داشته، انجام داده است. جاوید 
از تقسیم بیرجند به 52 محله خبر داد و تصریح 
کرد: دانشجویان می توانند برای برقراری مساوات 
و اینکه هیچ محله ای در شهر مغفول نماند در این 

زمینه با شهرداری همکاری داشته و مشارکت کنند.                         

اجرای چهارشنبه بازار جدید بیرجند 
با هزینه سه میلیارد و صد میلیون تومان

با  جدید  بازار  چهارشنبه  اجرای  به  اشاره  با   وی 

هزینه کرد سه میلیارد و صد میلیون تومان در مدت 
زمان 6 ماه ادامه داد: این اقدام در جهت مطالبات 
شهروندان و با هدف کمک به منطقه کم برخوردار 
شهر صورت گرفته است.وی ابراز امیدواری کرد: فاز 
اول پارک نشاط )پارک خطی( قبل از آغاز ماه مبارک 
رمضان به بهره برداری برسد و پیش بینی شده در 
این مکان ایستگاه دوچرخه سواری، وسایل ورزشی، 
میدان اجتماعات و ورزشی و مکان هایی مانند فست 
فود و اغذیه فروشی تعبیه شود که انتهای آن به 
پارک جنگلی ختم می شود. شهردار بیرجند با اشاره 

به اینکه در بحث مناسب سازی معلوالن در خیابان 
اقدامات  آن  باالی  ترافیک  به  توجه  با  جمهوری 
خوبی انجام شده خاطرنشان کرد: در طرح پیاده راه 
خیابان جمهوری باند کندرو، فضاهایی برای نشستن، 
استراحت بزرگساالن، حل مشکل ترافیکی منطقه و 

ایجاد مکانی در شأن شهروندان مدنظر بوده که قرار 
است در ابتدای کار 1۰۰ متر اول آن را انجام داده و 

برای انجام ادامه آن از شهروندان نظرخواهی کنیم.

طرح بند دره تصویب شد
جاوید با اشاره به اینکه در زمینه کانال های هدایت 
سیالب، متولی آن شرکت آب منطقه ای است افزود: 
مراقبت از کانال ها در قسمت هایی که داخل محدوده 
از  خارج  مناطق  و  انجام  شهرداری  توسط  است 
محدوده مسئولیت آن با شرکت آب منطقه ای است.

وی از فضاسازی شهر در ایام محرم امسال با کمک 
مردم و هیئت های مذهبی خبر داد و ادامه داد: تالش 
داریم تا شهر بیرجند محرم امسال را متفاوت تجربه 
کند. شهردار بیرجند همچنین گفت: طرح بند دره 
تصویب شده و خارج از محدوده شهری و در اختیار 
از  بهره  برداری  به  دارد. جاوید  قرار  شرکت پویش 
اشاره  فرهنگسرای محدوده صیاد در سال جاری 
کرد و گفت: این فرهنگسرا در حال ساخت بوده و 

ساختمان های الحاقی زیادی دارد.

زیباسازی پارک جنگلی به مساحت 40 هکتار
وی یادآور شد: میدان اجتماعات و باغ ملی برای 
مناسبت های ملی و مذهبی و برگزاری جشن ها در 
این مکان، زیباسازی پارک جنگلی به مساحت 4۰ 
هکتار، بلوار صیاد شیرازی، آسفالت خیابان هایی از 
مهرشهر، انتقال آب غیر شرب به شمال شهر، انجام 
1۰۰ درصدی عملیات پل موسی بن جعفر )ع( و 
طرح فرزان و بحث پسماند از دیگر اقدامات انجام 

شده توسط شهرداری بیرجند بوده است.
در این دیدار دانشجویان بسیجی ضمن تشکر از 
عملکرد مثبت شهرداری و اقدامات موثر مدیریت 
و  عمرانی  اقدامات  زیباسازی،  زمینه  در  شهری 
فرهنگی در سطح شهر خواستار برگزاری جشن های 
 مذهبی در شأن دین اسالم، رسیدگی به بند دره 
به عنوان مکانی برای تفریح و گردشگری ، تخفیف 
هزینه بلیت اتوبوس های دانشگاه و مناسب سازی 

معابر و خیابان ها برای معلوالن شدند.
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بـه اطالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.
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موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده های کالسه ۹۷۲۲۵۰ و ۹۷۲۷۸۵ و ۹۷۲۳۰۵ و ۹۷۱۵۰۵ و۹۷۲۷۴۲ و ۹۷۱۷۵۵ اجرایی آقای حسین شبان فرزند 

کلوخ و لیال فرجامی فرزند محمد حسن محکومند به پرداخت جمعا مبلغ ۳۹۹/۶۶۸/۹۵۳ ریال  در حق آقایان محمود رمضانی سارجی و حسین چهاری و 
حسین اسماعیلی و محمد حسن شاهی و محمد براتی و حسن تخویجی و مجموعا مبلغ ۱۸/۶۱۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم 
علیه دو قطعه زمین واقع در روستای نقنج ) اراضی مرتع جنوب غربی نقتج با فاصله ۶۵۰ متری از روستا( )که حسب نظر کارشناس ثبتی: قطعه شماره یک به 
مساحت ۱۵۳۴۸/۹۰ مترمربع و قطعه شماره ۲ به مساحت  ۲۵۴۷۴ مترمربع ، هر دو فاقد سند رسمی می باشد. حسب استعالم صورت گرفته اراضی مذکور 
جزو مستثنیات می باشد و حسب نظر کارشناسان هیئت پنج نفره: اراضی دارای کاربری زراعی و دیمزار با خاک رسی لومی با سطح االرض مناسب زراعی 
گندم دیم در دامنه تپه ماهور می باشد. در قسمت هایی از اراضی نهالکاری زرشک دیم شده است که به علت عدم منبع آبی حدود ۷۰ درصد آن خشکیده 
است. قطعه دو به جاده آسفالت نزدیک تر می باشد. هیچ گونه منبع آبي از قبیل چشمه و قناتی که نهال ها را مشروب سازد در مجاورت زمین وجود ندارد و 
آب باید با تانکر به محل حمل شود( معرفی و توقیف و هر دو قطعه به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف 
 بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس

 WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

کندوی باغ هستی بی تو عسل ندارد 

بی تو کتاب عشقم ضرب المثل ندارد 

گفتاکه بین خوبان مهدیست یا که یوسف

گفتا که در دو عالم مهدی بدل ندارد  

))جشن بزرگ انتظار(( 
با برنامه هایی شاد و متنوع شامل: مولود خوانی، سخنرانی، 

استندآپ کمدی و تقلید صدا، شعبده و تردستی و ...

زمان: شنبه ۳۱ فروردین ماه ساعت ۸ شب 
مکان: غفاری ۲۲

از طرف اهالی غفاری ۲۲



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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 سردار سلیمانی:
 دست و پای این مردم را باید بوسید

سردار سلیمانی که برای امدادرسانی به مردم سیل 
زده در استان خوزستان حضور دارد، طی مصاحبه ای، 
گفت: وظیفه ما این است که از بار مشکالت این مردم 
بکاهیم و به نظر من هر کسی که در دولت، خصوصًا 
در دولت به این مردم خدمت کند بزرگترین عبادت 
را انجام داده است، این مردم همیشه دژ مستحکمی 
برای کشور بودند و انسان خجالت می کشد وقتی این 
مردم را می بیند. دست و پای این مردم را باید بوسید، 

حتی ببوسیم کار مهمی نکردیم.

آیت ا... صدیقی: به جهنم 
که تحریم تشدید شود

حجت االسالم کاظم صدیقی امام جمعه تهران خطاب 
به مردم گفت: خداوند با فشارهای بین المللی می خواهد 
امتحان تان کند، چرا نگرانید که تحریم باشد و تشدید 

شود؛ به جهنم که تشدید شود.

اصولگرا و اصالح طلب 
دو بال پیشرفت کشور هستند

محمدعلی ابطحی با بیان اینکه معتقدم اصولگرا و 
اصالح طلب دو بال پیشرفت کشور هستند و تقویت 
هویتی این دو جناح برای کشور مفید است، گفت : باید 
سعی کنیم جریانات کشور را به دور از جناح بندی ها 
و واقع بینانه ببینیم. مثال در مبارزه با فساد یکی از 
بحران های اصلی این است که هرکس دوست دارد با 
فساد در جناح رقیب مبارزه کند! در حالی که مساله باید 

مبارزه با اصل فساد باشد؛ فارغ از کدام جناح!

پژمانفر: زمان استیضاح وزیر 
بی تدبیر ارتباطات فرا رسید

حجت االسالم نصرا... پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه وزیر توییتری دولت باید پاسخگوی 
و  سپاه  صفحه  کردن  مسدود  در  اینستاگرام  اقدام 
صفحات منتسب به فرماندهان سپاه باشد، گفت: زمان 

استیضاح وزیر بی تدبیر ارتباطات فرا رسیده است.

روایت میرلوحی از نظر رئیس 
دولت اصالحات درباره انتخابات

میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس دولت 
اصالحات هم معتقد به حضور مشروط در انتخابات 
است، می گوید: ما هم استنباط مان از صحبت های اخیر 
ایشان این بود که وی نیز معتقد به حضور مشروط در 
انتخابات هستند. البته ایشان همواره دغدغه مشارکت 
باالی مردم را در انتخابات دارند و تردیدی به حضور 
پای صندوق های رای ندارند. آقای خاتمی به شدت 
صندوق های  پای  گفت وگوها  که  است  عالقه مند 
رای صورت گیرد و نباید انقطاع و فاصله ایجاد شود.

کاهش قیمت طال و افزایش
 اندک قیمت ارز

فارس- روز پنجشنبه ، قیمت سکه طرح جدید در 
بازار تهران  4757000 تومان بود، همچنین سکه طرح 
قدیم 4595000 تومان، نیم سکه 2648000 تومان، 
ربع سکه  1669000 تومان و سکه گرمی  939000 
تومان به فروش رفت.در بازار ارز، دالر آمریکا 13477 
امارات 3668  درهم  و  تومان  یورو 15441  تومان، 

تومان قیمت  گذاری شد.

امروز؛ آخرین مهلت خرید سربازی

چند سالی طرح جریمه مشموالن غایب در حال اجرا 
بود و مشموالنی که بیش از 8 سال غیبت داشتند، 
مشمول پرداخت جریمه خدمت سربازی می شدند.
طی گفته مسئوالن مربوطه این طرح امسال دیگر 
اجرا نخواهد شد و مشموالن غایبی که واجد شرایط 
قانون جریمه بوده اند و به دالیلی نظیر نقص مدارک و 
... موفق به ثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+ 10( نشده اند، حداکثر تا 
پایان امروز 31 فروردین ماه فرصت دارند نسبت به 

تکمیل مدارک و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

ارائه زمین رایگان به سازندگان 
برای کاهش قیمت مسکن

بیان  با  مجلس،  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
امید  اینکه دولت عنوان مسکن مهر را به مسکن 
شهرسازی  و  راه  وزارت  گفت:  است،  داده  تغییر 
طرحی  اجرای  دنبال  به  جمهور  رئیس  مجوز  با 
است که بر اساس آن زمین رایگان به پیمانکاران 
قیمت  با  جدید  مساکن  تا  شود  داده  سازندگان  و 
بازار  کنونی  قیمت  به  نسبت  پایین  و  معقول 
شود. فروخته  اصلی  متقاضیان  و  افراد  به  و  تولید 

آخرین وضعیت آزادسازی
 سهام عدالت

حمید رضا فوالدگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در 
گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی 
الیحه دولت برای اصالح ساختار سهام عدالت در این 
کمیسیون، گفت: این الیحه در کمیسیون در حال 
بررسی است و طبق یکی از مصوبات کمیسیون مقرر 

شده طی 5 سال سهام عدالت به مردم واگذار شود.

 
امام صادق علیه  السالم فرمودند : 

َر ثَْوبَها اِذا َخَرَجْت مِْن بَیْتِها  ال یَنْبَغی لِلَْمراَةِ اَْن تَُجمِّ
شایسته نیست که زن مسلمان، آن گاه که از خانه خویش بیرون می  رود، لباس خود را وسیله 

جلب توّجه دیگران نماید.  )کافی: ج 5، ص 51۹، ح 3 (
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بنزین در سال ۹۸ با چه قیمتی عرضه می شود؟
مصرف  رشد  سبقت  نیوز-پیش بینی  اقتصاد 
میلیون   105( کشور  بنزین  تولید  مجموع  از 
شدن  جدی  باعث  سرانجام  روز(،  در  لیتر 
بنزین  سهمیه بندی  طرح  دوباره  اجرای 
تایید  دولت  سوی  از  هنوز  خبر  این  اما  شد 
 9/5 افزایش  خبر  تایید  به  توجه  با   نشده، 
خرداد،  ابتدای  از   CNG قیمت  درصدی 
با  متناسب  بنزین  قیمت  اصالح  کارشناسان 
این  بر  دارند.  انتظار  را   CNG قیمت  رشد 
اساس قیمت بنزین پس از چهار سال ثبات با 
تغییراتی همراه خواهد بود. سناریوهای مختلف 
اصالح مصرف بنزین همچنان روی میز دولت 
و مجلس است اما در میان تمام این سناریوها، 
احتمال اجرای »سهمیه بندی بنزین« از روزهای 

گذشته و با انتشار یک خبر، داغ شده است.

سناریوی احتمالی برای 
قیمت بنزین سهمیه

طی این سال ها یکی از مهم ترین موانع دولت برای 
اصالح قیمت بنزین متناسب با نرخ تورم عمومی 
و همچنین نرخ منطقه ای این کاال، عدم تمایل به 
فشار اقتصادی بوده است. از همین رو کارشناسان 
عقیده دارند نرخ بنزین سهمیه به احتمال قوی یا 
بدون تغییر باقی خواهد ماند یا با تغییر ناچیز 20 تا 
30 درصدی همراه می شود. در صورت تحقق این 
سناریو، احتماال هر لیتر بنزین سهمیه معمولی روی 
1000 تومان باقی خواهد ماند و بنزین سهمیه سوپر 
خواهد  قیمت گذاری  تومان  تا 1300  بین 1200 
بنزینی  احتماال، سهمیه خودروهای سواری  شد. 
روی 60 لیتر و سواری های دوگانه سوز روی 40 
و  عمومی  نقل  و  برای خودروهای حمل  و  لیتر 

خودروهای ویژه مانند آمبوالنس ها بیشتر خواهد بود.
نرخ بنزین آزاد بر اساس سناریوی میانه
ابتدای  از   CNG موجود  گزارش های  اساس  بر 
خرداد با رشد 40 تومانی قیمت از 415 تومان به 454 
تومان افزایش خواهد داشت. برخی کارشناسان اخیرا 
 CNG با تاکید بر اجرای این میزان افزایش قیمت
از ابتدای خرداد، این انتظار را مطرح کرده اند که قیمت 
جدید این سوخت معادل 20 درصد قیمت بنزین باشد. 
طبق این سناریو، احتماال هر لیتر بنزین آزاد ممکن 
است با رشدی 127 درصدی همراه شده و به حدود 

2300 تومان برسد. 
رسیدن به فوب خلیج فارس

سناریوی کارشناسانه
بنزین  نرخ  می رسد  نظر  به  که  شرایطی  در 
سهمیه نزدیک به نرخ  فعلی باقی خواهد ماند، 

بنزین  نرخ  می توان  دارند  عقیده  کارشناسان 
کرد.  نزدیک  فارس  فوب خلیج  نرخ  به  را  آزاد 
این  قاچاق  از  پیشگیری  این صورت ضمن  در 
به  رو  کشور  ارزی  نوسانات  از  پس  که  کاال 
افزایش گذاشت، زمینه های تعیین نرخ سوخت 
بر اساس قیمت های جهانی و حذف کامل یارانه 
در حال حاضر هر  فراهم می شود.  نیز  سوخت 
در  فارس 55 سنت  خلیج  فوب  در  بنزین  لیتر 
دالر  نرخ  گرفتن  نظر  در  با  دارد.  قیمت  لیتر 
بیش  می تواند  ایران  در  بنزین  لیتر  هر  آزاد، 
باشد.  داشته  قیمت  لیتر  در  تومان  هزار   7 از 
مابه التفاوت این قیمت با قیمت فعلی، از طریق 
 پرداخت یارانه انرژی از سمت دولت پر می شود.

دولت روزانه 400 میلیارد تومان سهمیه سوخت 
پرداخت می کند تا قیمت روی هزار تومان ثابت 

باشد. پرداخت این سهمیه مشکالتی نظیر رشد 
قاچاق سوخت،  افزایش  لجام گسیخته مصرف، 
رفتن  میان  از  تهدید  و  هوا  آلودگی  افزایش 
آورده  همراه  به  را  بنزین  تولید  در  خودکفایی 
است. با توجه به تشدید این مشکالت در شرایط 
تحریم به نظر می رسد دولت از میان سناریوهای 

مختلف،سهمیه بندی را انتخاب کرده است. 

از زمان حضور ترامپ بر مسند ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا ، مشکالت ایران با آمریکا و 
همچنین فشار تحریم ها بیش از پیش شد.به طوری 
که حتی از روزهای ابتدایی نیز ترامپ بر مضر بودن 
برجام تاکید و همه توان خود را برای نقد و حذف 
آن انجام داد.کار تا جایی پیش رفت که آمریکا 
مشخصا از برجام خارج شد و ایران ماند و طرف 
های اروپایی که وعده هایی هم دادند. در این میان 
با عملی نشدن وعده های طرف مقابل همچون راه 
ارتباطی تجاری ویژه ، زمزمه های مرگ تدریجی 

برجام نیز به گوش می رسد. این زمزمه ها دوباره 
بعد از تحریم سپاه توسط آمریکا جان گرفت به 
سایه  نیز   FATF تایید  روی  حتی  که  طوری 
افکند.این روزها نیز مسئوالن و نمایندگان از طیف 
های مختلف رو به انتقاد از برجام و سیاست های 
طرف های مقابل ایران گرفته اند. در ادامه تعدادی 
خوانیم. می  را  مسئوالن  اخیر  های  مصاحبه  از 

دولت باید قانون اقدام
 متقابل در برجام را اجرا کند

سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به تعلل اروپایی ها 

اروپایی ها  مهلت  کرد:  اظهار  برجام،  حفظ  برای 
درباره آینده برجام مدت هاست که به پایان رسیده 

است اما آنان اقدامی در این راستا انجام ندادند.
وی با اشاره به اینکه اروپایی ها تعهد داده بودند که 
برای ادامه برجام خسارات خروج آمریکا را جبران 
می کنند، ادامه داد: اروپایی ها طی ماه های گذشته 
صرفاً یکسری بسته پیشنهادی کلی ارائه کردند که 
به هیچ وجه خسارت های خروج آمریکا از برجام 
را جبران نمی کند و کافی نیست. عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
ما باید به علت بازگشت تحریم های آمریکا پس از 
خروج از برجام قانون اقدام متقابل را اجرایی کنیم، 
تصریح کرد: از سوی دیگر و با بازگشت تحریم ها، 
اروپایی ها هم در ایفای تعهدات شان در موضوع 
توافق هسته ای تعلل زیادی می کنند.نقوی حسینی 
با تاکید بر اینکه دولت باید قانون اقدام متقابل را 
اجرا کند، گفت: مدت هاست که از خروج آمریکا از 
برجام می گذرد و اروپایی ها هم نشان داده اند که 
نمی خواهند اقدامی برای حفظ برجام کنند و بر این 
اساس باید قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران 
در اجرای برجام را در دستور کار خود قرار دهیم.

ظریف: باید اقدام مشترک جهانی علیه 
قانون شکنی های آمریکا  انجام شود

وزیر امور خارجه درخصوص نامه اخیرش به دیگر 
همتایانش در نقاط مختلف جهان در رابطه با ا قدام 
اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران، توضیح داد: بعد از 
اقدام غیر قانونی آمریکا در رابطه با سپاه پاسداران 
نامه ای را در این زمینه به دبیر کل سازمان ملل 
را  اقدام  این  خطرات  و  نوشتم  امنیت  شورای  و 
متذکر شدم. بعد از این که این تصمیم آمریکایی ها 
در پانزدهم آوریل به ظن خود آن ها عملیاتی شد 
نامه ای را برای وزرای امور خارجه سایر کشور ها 
ارسال کردم و تبعات این موضوع را از نظر حقوقی، 
سیاسی و خطری که به دنبال دارد متذکر شدم و 
این موضوع را به عنوان یک سابقه بسیار خطرناک و 
نگران کننده برای روابط بین الملل و حقوق بین الملل 
تذکر دادم و تاکید کردم که باید اقدام مشترکی علیه 
شود. انجام  آمریکا  شکنی های  قانون  این گونه 

حفظ برجام چه فایده ای دارد؟!
انتشار  با  امید  فراکسیون  عضو  صادقی  محمود 
توییتی در صفحه شخصی خود نسبت به ادامه 

وی  داد.  نشان  واکنش  برجام  در  ایران  حضور 
نوشت:»باتوجه به خروج ایاالت متحده از برجام 
و تعلل طرف های اروپایی در ایجاد سازوکار مالی 
برای دور زدن تحریم ها ، حفظ برجام چه فایده 
ای  برای ما دارد؟ الزم است دولت درباره آثار حفظ 
برجام در شرایط کنونی به نمایندگان توضیح دهد.«

باید با حفظ کرامت
 با جهان ارتباط برقرار کنیم

حجت االسالم و المسلمین رئیسی گفت: همه 
مسئوالن قضایی، همه مسئوالن اجرایی و همه 
دست اندرکاران باید نسبت به امر بسیار مهِم رعایت 
کرامت توجه داشته باشند. باید روابط ما با همه دنیا 
بر اساس کرامت باشد و حق نداریم کرامت مان را 
مخدوش کنیم و در دنیا ذلیل شویم؛ بلکه در دنیا 
عزت مان باید حفظ شود. هر امری، هر کاری، هر 
قراردادی و هر ارتباطی که عزت و کرامت ما را 
مخدوش کند، نمی توانیم انجام دهیم و باید با حفظ 
کرامت با عالم ارتباط برقرار کنیم و بایستی روابط 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جهان 

برقرار باشد و این یک اصل است.

زمزمه هایی از خداحافظی با برجام ؛ وقتی صدای اصالح طلبان هم درآمد!

به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت 
دوشیفت نیازمندیم.              09335611664

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
امروز، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 

سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه www.evat.ir می باشد.

 روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی     
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

ای کاش رفتن عزیزان را بازگشتی و فراق ایشان را صبری و دریای 
دردمان را مرهمی بود . دو سال پیش به صفای وجودش و امروز به 

اعتبار نام نیکش می بالیم دومین سالگرد هجرت ابدی

 مرحـوم غالمحسیـن زنگـویی
را با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

خانواده


