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شهر بی شعار 
شهر بی هدف !

معنی  به  شعار  مردم  اصطالح  در 
جمالت آهنگینی است که برای بیان 
نظرهای جمعی ) سیاسی ، اجتماعی (

می  بیان  گروهی  یا  جمعی  وسیله  به 
یا  نشان  عنوان  به  جایی  شعار  شود. 
عالمت نیز آمده است. همچنین شعار 
یا  پرچم  پایین  در  که  ای  جمله  به 
نشان یک منطقه سیاسی یا جغرافیایی 
نوشته می شود و این جمله بیان کننده 
دیدگاه ونظر مردم ان جامعه نسبت به 
سرزمین و محیط اطراف خود است نیز 
اطالق شده است. بر این اساس بسته 
به خاستگاه ، شعار معانی متفاوتی دارد.
شعارها می توانند ... )ادامه در صفحه 2(
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پذیرش FATF کار ما را
 سخت تر می کند

دولت به مجمع نگاه
 مزاحم نداشته باشد

افزایش 65 درصدی 
سرقت در استان

 رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: وقوع 
سرقت فروردین امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 65 درصد افزایش یافت. حسینی 
روز شنبه در نشست خبری افزود: در این مدت 
16 باند سارق منهدم و در قالب آن 75 سارق 

دستگیر شدند و... مشروح در صفحه 5

 کمک ۲۷۰ میلیون تومانی 
مردم  به سیل زدگان

گوناگون  مناطق  و  استان  در  سیل  با  همزمان 
برای  دوست  نوع  مسئوالن  و  مردم  کشور 
شدند.  پیشقدم  دیدگان  آسیب  این  از   حمایت 
در این میان جمعیت هالل احمر استان هم به 
عنوان نهادی حامی آسیب دیدگان در همان ساعت 

های اولیه حادثه در استان ... مشروح در صفحه 5

صفحه 5

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

Icdl-Spss-Gis - فتوشاپ - اتوکد - نرم افزار مالی - 
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

کولر آبی، پکیج ، رادیاتور

آغاز فروش ویژه )نقد - اقساط(
حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲۹  /  ۳۲۴۲۰۴۹۹

پخش مواد غذایی واقع درشهرک صنعتی )انتهای مبتکران ۷( دو نفر 
حسابدار خانم با سابقه کار و مدرک مرتبط استخدام می نماید.

09155628082

جنـاب آقایـان رضا و مرتضی گلـرو
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت چاپ و نشر گلرو

درگذشت پدر بزرگ گرامی تان شادروان حاج علی گلرو
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن مرحوم 
رحمت و غفران الهی و برای شما بزرگواران و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روزنامه آوای خراسان جنوبی

زمـان: 98/2/5 ویژه بانوان
 از ساعت 9 الی 13

98/2/6 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: 09158624303   

دوست گرامی سرکار خانم نغمه صلواتی نژاد
مصیبت درگذشت مادر مهربان تان مرحومه مغفوره

 کربالئیه بی بی فاطمه سیادت
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 
عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

براتی، خطی، چراغ بیرجندی و گلدانی

به استحضار می رساند برنامه حضور آقای دکتر لطفی فوق تخصص غدد اطفال و آقای 
دکتر بقراطی فوق تخصص نوزادان در کلینیک تخصصی بیمارستان ولی عصر )عج( به شرح 

ذیل اعالم می گردد:

آقای دکتر لطفی )فوق تخصص غدد اطفال(
 شنبه و سه شنبه  صبح     *    یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه عصر

آقای دکتر بقراطی )فوق تخصص نوزادان(
شنبه تا سه شنبه عصر      *   چهارشنبه صبح و عصر

برای اطالعات بیشتر با شماره ۳۱۶۲۲۵۰۱ تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج( بیرجند

قابل توجه هم استانی های عزیز

موسسه خدمات درمانی میالد ۳ در نظر دارد: 
مکان تاکسی سرویس واقع در بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس)ع(را از طریق مزایده عمومی
 برای مدت یک سال به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

متقاضیان  محترم می توانند پس از واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 
بانک رفاه به نام موسسه خدمات درمانی میالد 3 و ارائه فیش واریز از تاریخ 1398/01/29 
جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل به امور اداری بیمارستان حضرت ابوالفضل 

العباس)ع( واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند .
مهلت تکمیل و ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری سه شنبه 1398/02/10

گشایش پاکت پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1398/02/11
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

بدیهی است این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد ۳ بیرجند(

جناب آقای دکتر حسین دهقانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
         که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان 
خواستاریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور

شـادروان جعفر فلسفـی
)بازنشسته اداره تأمین اجتماعی بیرجند(

شرکت نموده اند به اطالع می رساند:
 مراسم سومین روز آن عزیز سفرکرده امروزدوشنبه 

98/۲/۲ از ساعت ۱۶ الی ۱7  در محل هیئت حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران  گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: فلسفی ، شایسته فر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان میرمحتشم صردی ماهکان 
)بازنشسته اداره اوقاف(

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 98/۲/۲ 

ساعت ۱۶ الی ۱7  از محل غسالخانه بیرجند  برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم  چهارشنبه 
98/۲/4 از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱7:۳۰ در محل مسجد 
باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان عدالت برگزار می گردد.
خانواده های: صردی ،  میرعباسی و سایر فامیل وابسته

روابط عمومی و تبلیغات تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا )ع(
 و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری خراسان جنوبی
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)ادامه از صفحه اول( سیاسی یا یا جغرافیایی نوشته می شود و 
این جمله بیان کننده دیدگاه و نظر مردم آن جامعه نسبت 
 به سرزمین و محیط اطراف خود نیز اطالق شده است. 
براین اساس بسته به خاستگاه، شعار معانی متفاوتی دارد.

شعارها می توانند تصویری از خواسته ها و اهداف یک 
جامعه  در یک دوره زمانی نیز باشند که در قالب چند 
کلمه نمودار می شوند. از این جمله می توان به شعار 
سال کشور اشاره کرد که چندین سال است در اولین روز 
فروردین توسط  رهبر معظم  انقالب مطرح می شود و 
سمت و سوی حرکت کلی جامعه و دستگاه ها در یک 
سال را مشخص می نماید.عالوه براین رویداد، سازمان ها 
و نهادها در راستای برنامه های ساالنه خود اهدافی دارند 
که گاه در قالب شعارهای سازمانی مطرح و وجه رسانه ای 
نیز پیدا می کنند. شهرداری ها و به ویژه حوزه فرهنگی 
ان با اشراف کمسیون های فرهنگی شوراهای شهر از 
جمله دستگاه هایی هستند که در بسیاری از کالن شهرها 
و مراکز استان ها از این ابزار فرهنگی برای جلب مشارکت 
های مردمی  بسیار سود جسته اند. افشانی شهردار تهران 
شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر را به عنوان شعار 
خود در مدیریت شهری پایتخت مطرح کرد. تبریز شهر 
بدون متکدی شعاری بود که هدف مشخص آن حذف 
گداها از سیمای مرکز آذربایجان شرقی بود، شعاری که با 
همکاری فوق العاده شهروندان خیلی زود و دقیق عملیاتی 
شد. در یکی از شهرهای جنوبی نیز همه شهرداریم، شعاری 
بود که با هدف ایجاد حس تعلق بیشتر شهروندان به شهر 
عنوان شد. در کالن شهر مشهد نیز هم اینک شعار من 
مشهد را دوست دارم بر روی بنرهای بزرگ تبلیغاتی در کنار 
معرفی آثار تاریخی این شهر برای مهمانان نوروزی و مردم 
به چشم می خورد. در شهر فرهنگی بیرجند مرکز استان 
خراسان جنوبی اما گویا اعضای شورا و به ویژه کمیسیون 
فرهنگی آن و مدیران شهرداری از وجود چنین مفهومی 
وکارکرد آن بی خبراند! در تمام سال های فعالیت شوراها 
شاهد توجه به موضوع انتخاب شعار برای شهر نبوده ایم 
. فقط بعد از طرح نظر چند مقام کشوری  درباره تمیزی 
شهر بیرجند گویا اشاراتی توسط دکتر جاوید برای برجسته 
شدن این شعار شد اما تا این لحظه اقدام هدفمندی در 
این باره به چشم نخورده است. قدر مسلم ضعف آشکار 
از  سازمانی شورا و نبود معاونت فرهنگی در شهرداری 
جمله عوامل غفلت در این حوزه تا کنون بوده این در 
حالی است که شهر بیرجند به شدت به جلب مشارکت 
عمومی نیاز دارد  و از جمله راهکارهای موثر برای جلب 
مشارکت شهروندان کار فرهنگی در این حوزه است. بیرجند 
نیازمند شادی است پس می توان پس از تبیین برنامه های 
هدفمند  و عملیاتی مثال ))بیرجند شهر با نشاط(( را شعار 
کرد. این شهر رنگ آمیزی می خواهد پس ممکن است با 
شعار ))بیرجند شهر رنگ ها (( از مردم برای رنگ آمیزی 
محیط کمک گرفت و...با این همه ذکر چند نکته در این 
 زمینه ضروری است: شعارها باید کارشناسی شده باشد .

باید عملیاتی و مبتنی بر هدف باشد تا بتواند جمع بزرگی 
از شهروندان را جذب نماید...شعار هر شهر آرمان آن است 

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

مهر- بانک مرکزی اعالم کرد: در راستای شفاف سازی و اطالع رسانی عمومی، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 
و سامانه نیما مجدد به روز رسانی و منتشر شد. فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی 

بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ است.

رئیسی: امیدی به گره گشایی
 آمریکا و اروپا نداریم

رئیس قوه قضائیه گفت: دشمنان، آمریکا و اروپایی ها 
به  امیدی  و  نگشودند  کشور  از  گره ای  تاکنون 
گره گشایی آن ها نداریم و امید ما به خدا و جوانان است.

موسوی: ایران هرگز در مذاکراتی 
با عنوان برنامه موشکی نبوده است

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به ابهامات به وجود 
آمده در رابطه با اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا که 
مدعی شده بود پیش از خروج ترامپ از برجام در حال 
مذاکره برای افزودن متممی به توافق هسته ای ایران 
درباره برنامه موشکی، تروریسم و فعالیت های منطقه ای 
ایران بوده و به حصول توافق هم بسیار نزدیک شده 
بودند، اظهار کرد: این مذاکرات بین اتحادیه اروپا و 
آمریکا انجام شده و ربطی به گفت وگوی ایران ندارد. 

محسن رضایی: دولت به مجمع
 نگاه مزاحم نداشته باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عملکرد 
این مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به هیچ وجه  افزایش کارایی نظام است و  به دنبال 
نمی خواهیم شورای نگهبان دوم ایجاد شود و دولت نیز 
نباید به دیده یک نهاد مزاحم به مجمع نگاه کند، بلکه 

باید به دیده یک برادر و همکار با مجمع برخورد کند.

سردار سالمی فرمانده کل سپاه شد

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در 
حکمی با سپاس از خدمات با ارزش و ماندگار سردار 
سرلشکر جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین 
سالمی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.

رهبر انقالب اسالمی همچنین در حکم جداگانه ای 
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری را به مسئولیت 
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه ا... االعظم 

ارواحنافداه منصوب کردند.

ناصری: دولت در گوشه
 رینگ گیر کرده است

و  ارتباط  دولت  متاسفانه  گفت:  ناصری  عبدا... 
و  سازی  مخاطب  و  مدنی  جامعه  با  افکارسنجی 
مخاطب پذیری را کال نادیده گرفته و همین هم باعث 
شده روحانی و قوه مجریه تا حدود زیادی در گوشه 

رینگ گیر کنند و برون رفتی پیدا نکنند.

تورم ۳۰ درصدی شد

تسنیم- نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین 
ماه ۱۳۹۸ به ۳۰.۶ درصد رسید که نسبت به ماه 
قبل )۲۶.۹ درصد( ۳.۷ واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.

معاون وزیر راه: مخالف افزایش
 وام مسکن نیستیم اما...

با  این که  اعالم  با  ساختمان  و  مسکن  معاون 
افزایش تسهیالت -مسکن- مخالف نیستیم، اما 
باید این افزایش باعث تورم نشود، تاکید کرد:  در 
پایان سال ۹۷ در شورایعالی پول و اعتبار افزایش 
سقف تسهیالت تصویب شد. تسهیالت انفرادی 
در کالنشهر ها به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین به 

۱۶۰ میلیون تومان رسید.

حقوق بازنشستگان کشوری
 امسال 2 بار افزایش می یابد

ایسنا- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در 
خصوص علت واریز 4۰۰ هزار تومان علی الحساب در 
فیش حقوق بازنشستگان اذعان کرد: چون فیش های 
حقوقی هنوز صادر نشده است به صورت علی الحساب 
4۰۰ هزار تومان به پرداختی اضافه شد تا در مرتبه 

بعدی افزایش متناسب با فیش حقوقی انجام گیرد.

پرداخت سود سهام عدالت 
تا آخر هفته پایان می یابد

عصر اعتبار- پرداخت سود سهام عدالت عملکرد 
سال ۹۶ گروه های مختلف مشموالن تا پایان این 
هفته پایان می یابد. در این مرحله حدود ۲ میلیون 
نفر از آخرین سری از مشموالن سهام عدالت سایر 
به  در مجموع  را  عدالت خود  گروه ها سود سهام 
ارزش بالغ بر ۱۶5 میلیارد تومان دریافت خواهند 
عدالت  سهام  سود  واریز  ترتیب  بدین  و  کرد 

مشموالن سایر اقشار پایان می یابد.

توضیح حاجی بابایی درباره
 مصوبه افزایش حقوق ها

گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  تسنیم- 
لشکری،  کارکنان  تمام  مجلس  مصوبه  طبق 
کشوری و بازنشستگان که 5 میلیون نفر هستند، 
می شود،  اضافه  حقوق شان  به  تومان  هزار   4۰۰
همچنین عالوه بر این مبلغ ۱۰ درصد نیز افزایش 
حقوق مشترک برای این افراد وجود خواهد داشت.

ایسنا - بانک مرکزي در دوره هاي زماني متفاوت برنامه هاي 
مشخصي را پیگیري کرده و تالش مي کند تا آنها را عملي کند 
که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزي بر یکي از برنامه 
هاست، هرچند که به گفته رئیس کل بانک مرکزي، سایر برنامه 
ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت. در مدت اخیر بانک مرکزي 
بحث اصالح ناترازي آنها را در دستور کار خود قرار داده و این 
موضوعي است که همتي، رئیس کل بانک مرکزي سال گذشته 
نیز از آن به عنوان یکي از مهمترین بخش هاي اصالح نظام 
بانکي نام برده و تاکید کرده بود تا وقتي اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزي سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکي کشور اصالح 
نخواهد شد. البته به گفته وي اصالح ناترازي بانک ها از نخستین 
مراحل اصالح نظام بانکي است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت 
بانک مرکزي در سال گذشته صرف رسیدگي و کنترل بازار ارز 
شد، این برنامه ها با سرعت کمتري پیش رفت. با این حال، بانک 
مرکزي این روزها به دنبال این است تا با ساماندهي روش هاي 

جذب سپرده از سوي بانک ها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزي 
را مدیریت کرده و به نوعي از بدهي بانک ها بکاهد. طي روزهاي 
گذشته دستورالعمل اجراي عملیات بازار باز از سوي شوراي پول 
و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این 
است که این بازار عالوه بر اینکه، امکان معامالت اوراق بهادار 
دولت را بین بانک ها و بین بانک مرکزي و بانک ها فراهم مي 
آورد، در واقع اوراق بهادار دولتي را به دارایي هایي بدون ریسک 
تبدیل مي کند، ولي به گفته همتي همزمان نرخ تنزیل در بازار در 
قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد. به این ترتیب آن طور که 
رئیس کل بانک مرکزي درباره این عملیات گفته، اجراي این طرح 
شکل پیش رفته عملیات سیاست پولي است که همزمان نه تنها 
معامالت اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزي با بانک ها را سامان 
خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمي که بانک مرکزي ترسیم 
خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته اي 
به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه، زیاد 

و کم نشوند.این صحبت ها نشان مي دهد بانک مرکزي به جاي 
اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابالغ آن به 
بانک ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوي بانک ها و 
پرداخت و دریافت سودهاي باالتر است، قصد دارد تا بازه اي از نرخ 
سود را براي بانک ها تعریف کند تا بانک ها در چارچوب آن بازه 
فعالیت کنند، چرا که بدون این دامنه، ممکن است آشفتگي زیادي 
در نرخ هاي بین بانکي به وجود آید.البته هنوز جزئیاتي از این دامنه 
نرخ سود اعالم نشده، اما ممکن است نرخ سود براي بانک هاي 
مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه براي 

همه بانک ها تعریف شود.

تغییرات جدید درباره نرخ سود بانکی

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
شورای اسالمی با بیان این که نباید موضوع بررسی لوایح مرتبط 
با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را سیاسی کرد، 
گفت: به لحاظ حقوق بین الملل موضوع قرارگرفتن نام سپاه در 

لیست گروه تروریستی با FATF به یکدیگر ارتباطی ندارند.
 CFT علی نجفی خوشرودی با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و
در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: مجلس این لوایح را با 
لحاظ شروطی تصویب کرد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن 
وارد دانست. بعد از کش و قوس بین مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان این لوایح در حال بررسی در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است.
با FATF از انزوای خودمان در عرصه 

بین المللی جلوگیری می کنیم
 FATF محمود صادقی نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا

فرآیند  یک   FATF گفت:  دارد،  ارتباطی  آمریکا  دولت  به 
جداگانه ای است که از سال ۸5 تصمیم گرفتیم و اقدامات خود 
را برای تامین استانداردهای آن انجام دادیم، درواقع مربوط به 
کنترل پولشویی است. ساز و کاری است برای مبارزه با فساد 
و سالم سازی نقل و انتقاالت بانکی؛ پولشویی چیزی فراتر از 
جرم های دیگر است، به این معنا که جرمی است که جرائم 
دیگر را پوشش می دهد و مقابله با آن هم در عرصه  داخلی 
و هم بین المللی اهمیت بسیاری دارد. او افزود: این مساله ای 
است که ما سال های قبل، پیش از برجام و تحریم های آمریکا، 
ضرورت آن را درک کردیم و تصمیم گرفتیم با اصالح قوانین 
خود استانداردهای آن را تامین کنیم. به نظر من با تامین این 
استانداردها و اصالح قوانین داخلی و پیوستن به معاهده های 
ذیربط در واقع از انزوای بیشتر خودمان در عرصه  بین المللی 
جلوگیری می کنیم و با این شیوه ها دقیقا نقطه  مقابل خواست 
آمریکا عمل می کنیم. خواست آمریکا و ترامپ این است که ما 

را با تحریم ها دچار انزوا کنند. 

برخی ایده ها شعاری و احساسی است
محمود صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلتر اینستاگرام 
به  پاسخگویی  برای  ایران  سوی  از   FATF نپذیرفتن  و 
ترامپ، بر روی آمریکا و امثالهم تاثیرخواهد گذاشت یا صرفا 
به ضرر ایران است، گفت: دوستانی که چنین ایده ای را دارند، 

در واقع باید به طور کارشناسی رابطه  این مسایل را با هم 
بیان کنند، یک ایده  شعاری و احساساتی است. حداقل اینکه 
دارد؟ من  این ها وجود  بین  رابطه ای  باید توضیح دهند چه 
بین آنها رابطه  عکس می بینم. در واقع با سد کردن مسیرها 
برای تامین ساز و کارهای پولشویی به اهدافی که ترامپ دارد 
کمک می کنیم و هدف او انزوای بین المللی ایران است. او 
قصد دارد که ما را تحریم کند و ما هم با چنین عملکردهایی 

به این تحریم ها بیشتر کمک می کنیم.

پذیرش کار ما را سخت تر می کند
احمد توکلی در پاسخ به این سوال که شرایط فعلی مجمع 
را برای تصویب این لوایح چگونه می بینید، گفت: با کاری 
که آمریکا در تروریستی خواندن سپاه کرده، احساس خطر 
بیشتر و شرایط بدتر می شود.  FATF  هم از طرف آمریکا 
حمایت می شود  و منشأ خباثت هر دو یک جاست .  وی با 
 بیان اینکه من هم اصل متن را خوانده ام نه ترجمه اش را ، 
گفت: اگر همه جانبه و تاریخی نگاه کنید، نظرتان عوض 
می شود. به صراحت می گویم پذیرش، کار  ما را سخت تر 
می کند. زیرا آنها جلوتر می آیند. تعهد داده اند که برجام را 
اجرا کنند، نکرده اند و آمده اند گفته اند شرکت انحصاری 
می زنیم  که به شما دارو و غذا بفروشیم، اصال نمی توانند 

دارو و غذا را جزو محدودیت ها بیاورند . 

FATF به موضوع سپاه ربطی ندارد
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بانک کشاورزی در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، این بار وارد عرصه فرهنگی ترویج 

مصرف درست و بهینه آب گردیده است.
بانک کشاورزی با عنایت به بحران منابع آبی کشور 
خصوصا در این استان، در چند سال اخیر با معرفی 
نماد عروسک آب، نان )به معنای نگهبان و محافظ 
نوجوانان جهت  و  آموزش کودکان  به  اقدام  آب(  

صرفه جویی در مصرف آب نموده است.
خراسان  استان  کشاورزی  بانک  منظور  همین  به 
جنوبی با برگزاری فراخوان مسابقه نقاشی، شعر و 

داستان نویسی با موضوع آب آثار کودکان و نوجوانان 
 در رده سنی ۷ تا ۱۵ سال در سطح استان را جمع آوری
و از ۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره سه اثر 
نقاشی و یک داستان را به عنوان برگزیدگان اعالم 

نمود.
تاریخ ۹۸/۱/۲۹ در محل  اهدای جوایز در  مراسم 
مدیریت بانک کشاورزی برگزار و در بخش نقاشی 
آقایان پوریا قاسمی- علیرضا طاهری و ماهان معمار 
و در بخش داستان نویسی خانم حدیث حسینی و 
رسم یادبود به آنان اهدا گردید. مهال مراد زاده به عنوان برندگان انتخاب و جوایزی به 

اطالعیه تاسیس جامعه حرفه ای هتل های استان خراسان جنوبی
در راستای اجرای ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب ۱3۹4/6/4 هیئت وزیران و 
ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصالحی مورخ ۱3۷۵/۱۱/۹ با هدف ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری به منظور حفظ حقوق 
و منافع مشروع قانونی بخش خصوصی و غیر دولتی و استفاده از ظرفیت آن ها در جهت پیشبرد اهداف گردشگری جلسه هیئت موسس جامعه حرفه ای هتل های 
استان در مورخ ۱3۹۷/۰۸/۲۷ در محل موقت دفتر جامعه فوق تشکیل گردید. بدینوسیله از کلیه هتل های استان خراسان جنوبی که تمایل به عضویت در تشکل فوق 
را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف مدت ۱۰ روز درخواست کتبی خود را به نشانی بیرجند، بلوار پیامبر اعظم )ص( هتل بزرگ کوهستان 

ارسال و یا به شماره ۰۵63۲۲3۹444 فکس نموده و رسید تایید وصول دریافت نمایند.
هیئت موسس : ۱- آقای مجید میرزایی )مدیر هتل جهانگردی بیرجند( ۲- آقای سید علی اکبر ذوالفقاری )مدیر هتل بزرگ کوهستان بیرجند( 

 3- آقای سید محمد آذرکار )مدیر هتل مجلل سپهر بیرجند( 4- آقای کاظم رسته مقدم )مدیر هتل مقدم بیرجند( ۵- آقای داریوش خسروی )مدیر مجموعه آبگرم
 لوت(

هیئت موسس جامعه حرفه ای هتل های استان خراسان جنوبی

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که 
نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم  افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه 
ثبتی  بیرجند تا آخر اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت تقاضای ثبت 
نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی 
قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می شود:
بخش1 بیرجند: ۱- ششدانگ یک دربند دکان به مساحت ۲۰/۵۵ مترمربع پالک 
۲۲4۹- اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان منتظری بیرجند مورد تقاضای 
خانم اقدس چهکندی نژاد خریداری مع الواسطه از حسن بهرمان  ۲-ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 44/۷ متر مربع پالک ۲۸۹۵-اصلی بخش یک بیرجند 

واقع در خیابان انقالب بیرجند مورد تقاضای میثم بنده 
بخش 2 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱4۱/۸۷ متر مربع 
پالک ۲۸۷3 فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه قصبه مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۲-ششدانگ یک قطعه زمین راهروی 
منزل به مساحت ۱/۸۸ متر مربع پالک ۵4 فرعی از ۱۵۰-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در اراضی چهار پایین مورد تقاضای فاطمه گل نیچه 3-ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۸/۲۷ متر مربع پالک 344۸ فرعی از 34۵-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای ملیحه بهنامیان 4- ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۸۷/۸4 متر مربع پالک 34۷۷ فرعی از 34۵-اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای تقی رخشانی ۵- ششدانگ یک 
باغ مشجر به مساحت ۱۲۰4/۵4 متر مربع پالک ۱۱۹۲ فرعی از ۹4۹ فرعی 
از 66۸-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی سورگ مورد تقاضای غالمحسین 
سورگی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 346۷/6۲ متر مربع 
پالک ۱۱36 فرعی از ۷۸۱-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در حاشیه جاده آسفالته 
چاج مورد تقاضای حامد چاجی ۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار به مساحت 4۱۷۸3 متر مربع پالک ۱۸۱۹ فرعی از ۱336-اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای حسین برات زاده ۸- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4۸۷۹ متر مربع پالک ۱۸۲۰ فرعی از 
۱336-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای زهرا سادات 
دستگردی ۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۹۵۷۹ متر 
مربع پالک ۱۸۲۱ فرعی از ۱336-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  
مورد تقاضای زهرا سادات دستگردی ۱۰- ششدانگ یکباب محوطه مزروعی مشجر 
به مساحت ۷۲۹/3۰ متر مربع پالک ۱۸۲۲ فرعی از ۱336-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای سیده شیما دستی گردی ۱۱- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۷۷3۹/۰۸ متر مربع پالک ۵۸۲ 
فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای 

محمد حسن مباشری ۱۲- ششدانگ یک قطعه محوطه مزروعی مشجر به مساحت 
۱۷۵4/۲۵ متر مربع پالک 6۰۱ فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در 
مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای صادق کودو ۱3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 3۲۱3/۷۰ متر مربع پالک 6۰۲ فرعی از ۱33۷-اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد 
۱4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4۹۷۷/3۰ متر مربع 
پالک 6۰3 فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  
مورد تقاضای حسین کامران نژاد ۱۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 6۷۵۷/6۸ متر مربع پالک 6۰4 فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد ۱6- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۵۷۷6/4۹ متر مربع پالک 6۰۵ فرعی از 
۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حسین 
کامران نژاد ۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲4۷۵/۵۰ متر 
مربع پالک 6۰۹ فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  

مورد تقاضای آمنه دستگردی
۱۸- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۱۵ متر مربع پالک 6۱۰ 
فرعی از ۱33۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای 
حجی دستگردی ۱۹- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
۱۱۱۸4/۹۹ متر مربع پالک ۲۱۵ فرعی از ۱3۹۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در مزرعه سیستانک مورد تقاضای محمد علی دستیگردی نسبت به چهار دانگ 
مشاع و زهرا دستی گردی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ۲۰- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۹3۲6 متر مربع پالک ۲۱6 فرعی از 
۱3۹۷-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای طیبه دستی 
گردی ۲۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۲۹۲ متر مربع 
پالک ۹ فرعی از ۱۷۵۵-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در جنب شرکت نفت مورد 
تقاضای محمد رضا پرویزی فر ۲۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت ۲۷۰3۷/4۲ متر مربع پالک 4۱3 فرعی از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در دشت حاجی آباد از اراضی امیر آباد مورد تقاضای شاه بی بی افرا ۲3- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۷۷4/6۸ متر مربع پالک 
4۱۸ فرعی از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد 
تقاضای ام البنین امیرآبادی زاده ۲4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 344۲/۸۲ متر مربع پالک 4۱۹ فرعی از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای حسن امیرآبادی زاده ۲۵- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۷6۵/۵3 متر مربع پالک 4۲۰ 
فرعی از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 
زهرا امیرآبادی زاده ۲6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
3۲۵۵/4۸ متر مربع پالک 4۲۱ فرعی از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در 

سر سینه حاجی آباد  مورد تقاضای محمد امیرآبادی زاده ۲۷- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱6۲۷/۱۷ متر مربع پالک 4۲۲ فرعی 
از ۱۸3۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای مریم 
امیرآبادی زاده ۲۸- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت ۲4۷۷۱ متر مربع 
پالک ۲۵6۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس 
آسوده ۲۹- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت۲6۵6 متر مربع پالک 
۲۵63-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس آسوده 
3۰- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 34۸۲۵/۷۹ متر مربع پالک 
۲۵64-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای فاطمه زهرا 
محمد پور 3۱- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت ۱4۹۱۱/4۵ متر مربع 
پالک ۲۵۸۲-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر  مورد تقاضای عباس 
آسوده 3۲- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به مساحت ۵۷۵3/۵۰ 
متر مربع پالک ۲۵۸3-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  
مورد تقاضای علیرضا سبزبان 33- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به 
مساحت 4۸3۵4/۵۰ متر مربع پالک ۲۵۸4-اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در پشت 
کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان 34- ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار و مزروعی به مساحت ۱۹۵۵۹/۸۰ متر مربع پالک ۲۵۸۵-اصلی بخش ۲ 
 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد مورد تقاضای علیرضا سبزبان 3۵- ششدانگ 
 یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی به مساحت 3۸۷6/۵۰ متر مربع پالک ۲۵۸6-اصلی 

بخش ۲ بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان
بخش 3 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۲۰۸4/3۰ متر مربع پالک ۲۷۹۸ فرعی از ۱۷۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در مزرعه سیوجان مورد تقاضای گلعذار رمضانی ۲- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت ۱۵44۱ متر مربع پالک ۲۷۹۹ فرعی از ۱۷۲-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای سید مجید شکسته 3- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر محصور )به صورت فنس( به مساحت 
۲۲6۷ متر مربع پالک ۱6۰۹ فرعی از ۲۲۲-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
تقاب مورد تقاضای حسین صفری 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت ۱۵۷۷/۰۷ متر مربع پالک 4۹۵ فرعی از ۲۲۵-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای قدیر آبدار ۵- ششدانگ یکباب محوطه 
مشجر به مساحت ۱۰۱4متر مربع پالک ۱۸۹ فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور 6- ششدانگ یک محوطه 
مشجر به مساحت 4۹63/۱4 متر مربع پالک ۱۹۰ فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در حاشیه جاده کرمان روبروی زندان مورد تقاضای الهام حسن 
پور ۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷6۲/6۷ متر مربع پالک 
۱۹۱ فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه زینی مورد تقاضای 
سید عبدا... وسیله ۸- ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان 

به مساحت ۲66۵/۰۲ متر مربع پالک ۱۹۲ فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در سرچاه زینی مورد تقاضای قاسم نخعی ۹- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 
به مساحت 4۵4 متر مربع پالک ۱۹3 فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در سرچاه حسن پور مورد تقاضای غالمرضا پردلی ۱۰- ششدانگ یک قطعه باغ 
مشجر محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت ۹۵۸/4۰ متر مربع پالک ۱۹4 
فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای 
غالمرضا پردلی ۱۱- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱3۰۸/4۰ متر 
مربع پالک ۱۹۵ فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه آغال میر 
مورد تقاضای زهرا زراعتگر ۱۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل 
بر ساختمان به مساحت ۷۵4/۷ متر مربع پالک ۱۹6 فرعی از ۹3۸-اصلی بخش 
3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای حسن پردلی ۱3- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۱6۸ متر مربع پالک ۱۹۷ فرعی از 
۹3۸-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای حسن پردلی 
۱4- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱436/۷۰متر مربع پالک ۱۹۸ 
فرعی از ۹3۸- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه آغال میر مورد تقاضای کبری 
زراعتگر ۱۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت ۲۸6۸/3۰ متر 
مربع پالک 6۹ فرعی از ۱۰۱۹-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور 

مورد تقاضای عذرا بهارشاهی
بخش 4 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
۲3۰۸/۲ متر مربع پالک ۷۵۷ فرعی از ۱۱4-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه 

فریز مورد تقاضای غالمرضا اکبرزاده
بخش 7 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3۰۲۰/۷۸ 
متر مربع پالک 3۲۲ فرعی از 3۹۰-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در اراضی مزرعه 
آواز مورد تقاضای محمد اعظم اکبری ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۱6644/۸3 متر مربع پالک ۷۷3-اصلی بخش ۷ بیرجند واقع در اراضی 

موسوم به احمد آباد طبس مسینا مورد تقاضای عبدالرحیم بخشی
بخش 8 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به مساحت 
۲۵۲۱ متر مربع پالک ۵۹3-اصلی بخش ۸ بیرجند واقع در مجاورت زیردره مورد 
تقاضای سید حسین عسگری ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار به 
مساحت 3۸۹۲/4۰ متر مربع پالک ۵۹4-اصلی بخش ۸ بیرجند واقع در مجاورت 
مزرعه زیردره مورد تقاضای سید حسین عسگری 3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۱۸۲۱/۱4 متر مربع پالک ۵۹۵-اصلی بخش ۸ 

بیرجند واقع در مجاورت آسیابان مورد تقاضای رضا معتمدی
بخش 9 بیرجند: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۸۷ متر 
مربع پالک ۷4۲ فرعی از ۵۱-اصلی بخش ۹ بیرجند واقع در مزرعه مهموئی 
مورد تقاضای شهین غفاری ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت ۵3۰۷ متر مربع پالک ۸۰۲-اصلی بخش ۹ بیرجند واقع در مجاورت 

مسجد فاطمه زهرا )س( جاده مشهد مورد تقاضای محمد رضا قلی 
پور 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
۱۰۹۵۱/3۰ متر مربع پالک ۸۰3-اصلی بخش ۹ بیرجند واقع در 
حاشیه جاده مشهد جنب مسجد حضرت فاطمه زهرا )س( مورد 

تقاضای محمد رضا قلی پور 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 6۹۲۵ متر مربع پالک ۸۰4-اصلی بخش ۹ بیرجند واقع در مجاورت 

مسجد فاطمه زهرا )س( حاشیه جاده مشهد مورد تقاضای محمد رضا قلی پور
بخش 13 بیرجند:  ۱- ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲43/6۰ متر مربع 
پالک 4۱ فرعی از 6۷-اصلی بخش ۱3 بیرجند واقع در مزرعه بزقوچ علیا مورد 
تقاضای محمد نخعی پور ۲- ششدانگ یکباب محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 336۰/۱۵ متر مربع پالک ۱ فرعی از ۸۹-اصلی بخش ۱3 بیرجند واقع 
در مزرعه بائره حاجی آباد مورد تقاضای بیتا کاری 3- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت ۱۲43۵/۹3 متر مربع پالک ۹۷ فرعی از 4۲۵-اصلی 
بخش ۱3 بیرجند واقع در مزرعه کالته حاجی یوسف مورد تقاضای حمید رضا 
نخعی پور 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت ۱۰۸4۸ 
متر مربع پالک ۵۷4-اصلی بخش ۱3 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد 
تقاضای عبداهلل زنگویی ۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
۱۵46۰ متر مربع پالک ۵۷۷-اصلی بخش ۱3 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد 

مورد تقاضای عبداهلل زنگویی
آگهی اصالحی: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4۰4۲ متر مربع پالک 
۵۷۵-اصلی بخش ۱3 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبدا... 

زنگویی که در آگهی قبلی مساحت آن اشتباها ۲۰4۲ متر مربع آگهی شده بود.
لذا به دستور مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال 
معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در 
جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ 
انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی 
اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید 
دریافت نموده و برابر مواد ۷4 و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول:98/2/2    تاریخ انتشار نوبت دوم:98/3/1
    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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افتتاح مسجد و مهدیه امام زمان )عج( در بلوار شهید ناصری بیرجند

صداوسیما- مسجد و مهدیه امام زمان )عج( بلوار شهید ناصری بیرجندبا حضور نماینده ولی فقیه  
افتتاح شد. این مکان که هزار مترمربع زیربنا و 5 هزار متر مساحت دارد با کمک یک میلیارد 

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت روزنامه مردمی آوا، تومانی خیر نیکوکار آقای منفرد ساخته شده است.
کاش یکی بود آسفالت خیابونا رو روکش می کرد، مردم 

هم راضی بودن و هم دعا می کردن،ممنون
937...041
از عملکرد ضعیف مسئوالن نسبت به رفع چاله های 
کمربندی  ورودی  تا  آباد  حاجی  ورودی  مسیر  عمیق 
درخواست  و  انتقاد  ایشان  به  حضوری  تذکر  علیرغم 
رسیدگی داریم. می فرمایند در محدوده ما نیست و هر بار 

با خاک گودال ها را پر می کنند. 
910...702
آلودگی هوا، مصرف  ندارد.  پایانی  بنزین  نرخ  بحث 
از  مردم  سهم  در  عدالتی  بی  ترافیک،  بحران  زیاد، 
درآمد بنزین، آیا تولید خودرو در کشور متناسب با این 
بحث ها می باشد؟چگونه می توان به این موضوع 

برای همیشه خاتمه داد؟
915...537
چند روز پیش مطلبی در مورد فروش فوری دو مدل 
پژو نوشته بودید که هم خنده دار بود و هم قابل تامل. 
وقتی کسی نباشد از خودروساز در مورد افزایش قیمت 
سوال کند که با چه مجوزی پژو پارس را ۸0 میلیون 
بخواهد  دلشان  هرکار  هم  باید  فروشد  می  تومان 
بکنند.30 سال هست که در فرانسه خودروی پژو از رده 
خارج شده آپشن هایی که نام برده بودید جزء الینفک 
خودرو می باشد نه اینکه دسیسه ای برای افزایش هر 
روزه قیمت خودرو ،  مگر خدا به دادمان برسد واال از 

مسئوالن  بی دغدغه که کاری بر نمی آید.
915...965
ممنون از طبیعت که زحمت کشیده دریاچه ای هر چند 
کوچک اما زیبا در خوسف واسه ما کویرنشینها مهیا کرده 
که از دیدن این مدل نعمت خداوند محروم نباشیم به اتفاق 
خانواده 15 شعبان واسه دیدن این نعمت الهی به خوسف 
رفتیم اما هیچ امکان رفاهی آماده نشده حتی یک بطری 
آب یک سطل زباله یا بستنی یا جایی که بنشینی یک 
بوی بدی هم می آمد من فکر می کنم باید امکاناتی حتی 
موقت واسه این جاذبه فصلی مهیا بشه واسه امثال من 
که دو ساعت از وقتمون رو برای  دیدن جاذبه گذاشتیم
915...009
برای تفریح به بیدخت رفتیم. واقعا جای تاسف دارد. چه 
کرده اند با این مکان. آیا متولی وجود ندارد که رسیدگی 
کند. آن همه درخت و سرسبزی چه شد. واقعا مدیریت 
در این زمینه صفر صفر است. آقای استاندار خواهشمندیم 
ورود کنید قبل از هر کاری جلوی ویرانی این اماکن 
تاریخی و زیبا که می توانند با مدیریت صحیح تان به 
اماکن بکر گردشگری تبدیل شوند بگیریدممنونیم از شما
915...212
مسئوالن محترم ضمن تشکر از زیرسازی و آماده کردن 
جاده نگینان به بیدسک جهت آسفالت لطفا قبل از  خراب 

شدن زیرسازی هرچی سریعتر آسفالت نمایید.
915...019
سالم. لطفا شهرداری  چاله های خیابان غفاری باالی 
فلکه ولی عصر) عج( و خیابان جماران را آسفالت کند.
915...۸40
شما  از  زحمتکش  مسئوالن  تمامی  خدمت  خداقوت 
خواهشمندیم همکاری و یاری بفرمایید تا هرچه زودتر 
امامزادگان باقریه )ع( تکمیل شود،کمک های مردمی 
جوابگو نیست.این امامزادگان عزیز از جایگاه و برکات 
بسیاری برخوردارند که الزم است توجه و رسیدگی بیشتری 

نسبت به این مکان مقدس انجام پذیرد. 
915...36۸
بابت  محترم  مسئوالن  و  شهرداری  از  تشکر  ضمن 
زیباسازی شهر غیر از سجادشهر که هیچ کاری انجام 
نشده لطفا هرچی سریعتر نسبت به آسفالت خیابان مالک 

اشتر و کوچه های امامت 47 سجادشهر اقدام نمایید
915...019
در روستای دستگرد با جمعیت باالیی که دارد با وجود 
نگهداری سگ و گاو و گوسفند کنار خانه های مسکونی 
خیلی در رنجیم اصال دهیاری و شورا و بهداشت جوابگو 
نیستن بچه کوچک داریم نمیشه یک لباس وسط حیاط 
پهن کرد از بوی بد و مگس و ...  مسئوالن محترم ما اگه 

پولمون می رسیدکه اونجا زندگی نمی کردیم. 
915...5۸۸
ترافیک  و  ازدحام  خاطر  به  که  مسئوالنی  سالم.  با 
نمایشگاه جدید با گذاشتن 4 سرعتگیر غیر استاندارد در 
جاده علی آباد آن را به حال خود گذاشتند، تا ابد آه ساکنان 

شهرک بعثت و روستاهای اطراف را به جان خریدند.
915...099
به  نسبت  خواهشمندیم  بیرجند  محترم  شهردار 
زیباسازی فضای درختان کاج واقع در میدان غفاری 
به سمت آوینی روبروی استخر رضوی فکری بردارید 
تابستان  از  قبل  خواهشا  است  روح  بی  خیلی  فضا 
اقدامات الزم را مبذول فرمایید تا اهالی محل بهتر 

بتوانند از فضای محیط استفاده کنند
915...029

کاهش هزینه ها ، راهی برای رونق جام رمضان استان
حسینی- سالمت افراد جامعه در هر دوره زمانی از اهمیت فراوانی 
برخوردار است زیرا پویایی، نشاط و پیشرفت را به همراه دارد. این 
موضوع در ایام ماه مبارک رمضان به دلیل تغییر آداب و برنامه  
غذایی نمود بیشتری پیدا می کند. در همین راستا نیز هر ساله 
جام رمضان به عنوان یکی از اصلی ترین رویدادهای ورزشی بین 
تمام اقشار جامعه با حضور پرشور نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان 
برگزار می شود. نشست ورزشی این هفته روزنامه آوا نیز با حضور 
برگزارکنندگان این رویداد در استان با موضوع بررسی چالش ها، 

حواشی و راهکارها برای بهبود مسابقات برگزار شد.

بیشترین هزینه ها خرج سالن می شود
عرفی رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان بیرجند با بیان 
این که 21 سال است جام رمضان کارکنان دولت را برگزار می کنیم 
و تاکنون مشکلی نداشتیم، گفت: برای برگزاری جام رمضان، اداره 
کل و سایر دست اندرکاران می توانند از ما حمایت می کنند، یا 
خودمان هزینه را بدهیم یا از طریق ورودی شرکت کننده ها تامین 
شود. اما پیشنهاد ما برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات، ایجاد 
هماهنگی با اداره ورزش و جوانان برای در اختیار قرار دادن سالن 
است ، زیرا بیشترین هزینه ما هزینه های سالن است. برای مثال 
سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار تومان برای هزینه سالن والیبال 
جام رمضان پرداخت شد. به گفته وی سالن که در اختیار باشد ، هزینه 

ها هم پایین می آید و تعداد شرکت کننده ها نیز بیشتر می شود.

ناهماهنگی بین ادارات، کیفیت مسابقات
 را پایین می آورد

عرفی با اشاره به این که سال گذشته 26 تیم والیبال شرکت کرده 
بودند، ادامه داد: البته ناهماهنگی بین اداره کل ورزش و جوانان و 
بسیج رخ داد که در اول ماه مبارک رمضان بسیج مسابقات را برگزار 
کرد اما نه با کیفیت خوب و نه در سالن تماشاچی پسند! همین 
موضوع موجب شد کار ما هم لطمه بخورد، با ادارات که برای شرکت 
در مسابقات جام رمضان تماس می گرفتیم می گفتند ما که با هزینه 
کمتر در مسابقات بسیج شرکت کردیم. وی با انتقاد از این که هر سال 
لحظه آخر می توانیم سالن را برای مسابقات بگیریم، اضافه کرد: برای 
برنامه ریزی و کار راحت تر باید حداقل یک ماه تا 15 روز مانده به 
شروع ماه رمضان سالن را در اختیارگرفت.  وقتی هماهنگی باشد هم 

تماشاچی از بازی ها لذت می برد و هم می دانیم چه کنیم تا کار بهتر 
انجام شود.رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان بیرجند به 
برگزاری جشنواره ها و پیاده روی خانوادگی در بلوار پیامبر اعظم )ص( 
اشاره کرد و گفت: حتی اگر مسابقات جام رمضان را کنار بگذاریم باز 

هم کارهای دیگری برای جذب مردم به ورزش همگانی وجود دارد. 

تعامل بین برگزارکنندگان جام رمضان
 در شهرستان ها، بیشتر از بیرجند است

قهوه چی رئیس هیئت فوتبال استان نیز با بیان این که از سال 70 
چه به عنوان بازیکن و چه مسئول در مسابقات جام رمضان حضور 
داشته ام، عنوان کرد: در تمام شهرستان ها و حتی شهرهایی چون 
مود و خضری این مسابقات برگزار می شود. هر ساله نیز شور شوقی 
فراوانی دارد و حتی با درگیری های شدیدی به دلیل کری خوانی 
های تیم ها همراه بوده است.وی با اشاره به این که زمانی 60 تیم در 
مسابقات جام رمضان شرکت می کردند ولی االن به 30 تیم تقلیل 
یافته است، ادامه داد: هزینه شرکت در این مسابقات برای هر تیم اعم 
از ورودی، تهیه لباس، تجهیزات و ... حدود 5 میلیون تومان می شود.
رئیس هیئت فوتبال استان یکی از راه های کم کردن هزینه های 
برگزاری مسابقات جام رمضان را ، حضور حامی مالی دانست و 
افزود: این موضوع به ورود بیشتر تیم ها حتی تا 60 تیم کمک 
می کند. حتی اگر  هر شب جوایزی را نیز برای تماشاچیان در 
نظر بگیرد، آن ها نیز رغبت بیشتری برای حضور پیدا می کنند. 
 قهوه چی به هزینه پایین برگزاری مسابقات در شهرستان ها 

اشاره کرد و ادامه داد: به نظر من تعامل بین برگزارکنندگان جام 
نیروی  بیرجند است.  از  بیشتر  رمضان در شهرستان ها بسیار 
انتظامی که اینجا برای حضور در زمان مسابقات هزینه ای اخذ 
می کنند، در شهرستان ها با تعامل این هزینه را دریافت نمی کنند.

وی برگزاری جلسه ای با دست اندرکاران همچون نیروی انتظامی، 
اداره کل ورزش و جوانان، هیئت پزشکی ورزشی ، بسیج و هیئت 
فوتبال  را بسیار موثر در ایجاد هماهنگی و کم شدن هزینه ها 
دانست و اضافه کرد: جام رمضان هر سال با کیفیت خوب برگزار 
می شود اما آنچه اهمیت دارد حضور هرچه بیشتر جوانان و جذب 

آن ها به ورزش است.

بد و بیراه گویی طرفداران تیم ها، 
رغبت حامیان مالی را از بین برده است

 جباری از پیشکسوتان ورزشی   و دست اندرکار در برگزاری مسابقات 
جام رمضان نیز عنوان کرد: زمان ما جام رمضان با 74 تیم برگزار می 
شد، اسپانسرها نیز به تیم های ضعیف تر کمک می کردند. اما اکنون 
اسپانسر دیگر رغبتی برای حمایت کردن ندارد. وی به بیان خاطره ای 
از جام رمضان سال گذشته پرداخت و گفت: یکی از شب ها در سالن 
مسابقات جام رمضان نشسته بودم فردی را بین تماشاچیان دیدم که 
هر سال حامی یک تیم می شد ولی امسال قبول نکرده بود، علت 
را که پرسیدم گفت: متاسفانه طرفداران تیمی که اسپانسرشان بودم 
بد و بیراه زیادی می گفتند و عمیقا ناراحت شدم. اکنون هم دلم می 
خواهد کمک کنم و هر شب هم برای دیدن مسابقات می آیم اما 

این اتفاق باعث شده رغبتی برای حمایت نکنم. جباری خاطرنشان 
کرد: از نظر من در این مواقع، مشکل مربی تیم است ، زمانی که 
مربی نتواند بازیکنان و طرفداران را خوب هدایت کند، هیجان شان 

نیز درست تخلیه نمی شود.

ورود سازمان های فرهنگی به مسابقات،
 موثر در برگزاری هر چه بهتر جام رمضان

علیزاده نماینده ورزشکاران جامعه کارگری نیز با بیان این که ما 
تیم های حرفه ای نداریم، ادامه داد: این درحالیست که در جام 
رمضان تیم ها حرفه ای و نیمه حرفه ای هستند، با این حال با هدف 
برگزاری هر چه بهتر جام رمضان، همکاری کرده و نمایندگان 
 خود از شرکت ها را ترغیب به حضور در این مسابقات خواهیم کرد.
وی همچنین چند پیشنهاد برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات 
و  مرتبط  فرهنگی  نهادهای  و  ها  سازمان  ورود  افزود:  و  داد 
عملیاتی کردن نظرات آن ها در مسابقات بسیار موثر است. 
و هنری صحبت  فرهنگی  برنامه های  برای  رمضان  ماه  در 
زیاد می شود اما نمایندگان آن ها در مسابقات حضور ندارند، 
در حالی که حضورشان جلوی تخریب توسط تماشاگرنماها را 
هم می گیرد. سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری در این امر نقش بسزایی دارند.علیزاده همچنین 
خواستار برگزاری جلسه ای با حامیان مالی سال های گذشته شد 
 و افزود: شاید این افراد نظراتی داشته باشند که طی این سال ها 
نتوانستیم به آن عمل کنیم. این گونه هم نظرات آن ها بیان 
شده و هم زمینه آشنایی حامیان مالی جدید و جذب آن ها برای 

مسابقات کشوری نیز فراهم می شود.

اداره کل اعتباری برای کم شدن هزینه ورودی
 تیم ها به شهرستان ها بدهد

وی با اشاره به اقدام خوب مدیر کل ورزش و جوانان در رایگان 
کردن ورودی مسابقات ادارات ، بیان کرد: چه خوب است اگر اداره 
کل اعتباری دارد ، به هر شهرستان متناسب با تیم های شرکت 
کننده بدهد تا از هزینه ها کم شود. به گفته وی دیگر کار خوبی 
که می توان برای برگزاری بهتر مسابقات جام رمضان انجام داد، 
الزام کردن پیشکسوتان به حضور در این مسابقات است تا عالوه 

بر معرفی آنان، جوانان نیز بیشتر با این افراد آشنا شوند.

برگزاری جام رمضان به صورت چندمرحله ای
“عرب” از دیگر دست اندرکاران در برگزاری جام رمضان نیز با تاکید 
بر این که نباید این مسابقات را به عنوان رویدادی ساده در استان دید، 
خاطرنشان کرد: جام رمضان بزرگترین رویداد ورزشی استان هم به 
لحاظ کمیت تیم های ورزشی و هم تعداد تماشاچیان است، سال 
گذشته هر شب میانگین هزار و 500 نفر تماشاچی داشتیم و حتی 
یک شب به 3 هزار و 500 نفر رسید. در همین راستا جام رمضان 
فرصتی استثنایی برای رونق و گسترش ورزش بین جوانان است و 
باید ویژه دیده شود. وی کم کردن هزینه ها را یکی از راه های جذب 
بیشتر تیم ها دانست و افزود: عواملی دیگر همچون نبود اسپانسر و از 
بین رفتن انگیزه تیم ها نیز دخیل است. وی پیشنهاد داد: با توجه به 
این که تیم های شرکت کننده در جام رمضان در یک سطح نیستند ، 
مسابقات جام رمضان را چند مرحله ای کنیم تا تیمی که برای نتیجه 
گرفتن هم نیامده از بازی در این مسابقات لذت ببرد و زود حذف 
نشود. می توان در حداقل 4 نقطه شهر جام رمضان را با مدیریت 
هیئت فوتبال شهرستان و استان برگزار کرد. “عرب” همچنین با 
بیان این که می توان مسابقات را در رده های سنی دیگری چون 
نوجوانان و پیشکسوتان در کنار رده سنی جوانان برگزار کرد ، ادامه 
داد: البته این پیشنهادات در صورت مهیا بودن سالن و همکاری ارگان 
ها امکان پذیر است. وی در ادامه پیشنهاد داد: برای بسیاری از شرکت 
کننده ها هزینه کرد مسابقات و ورودی های اخذ شده جای ابهام و 
 سوال دارد، بهتر است همزمان با برگزاری مسابقات ریز هزینه کرد ها 

را اطالع رسانی کنیم تا ابهامات برطرف شود.

در نشست ورزشی روزنامه آوا مطرح شد:

نی
سی

  ح
س :

عک

مرا فراموش نکنید           امضا؛ زمین
کاری - روز جهاني زمین پاک هر ساله 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در 
تمام دنیا برگزار و به همه مردم روي زمین یادآوري مي شود که نباید سیاره خود 
»زمین« را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند. در سال 1969، جان مک 
مونل فرزند یک مبلغ دینی مستقل و عالقه مند به عرصه دین، علم و صلح، 
ایده برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو در 
مورد محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی کـرد. 
یوتانـت دبیـر کـل سازمان ملل از ایده مک کونل استقبال کرد و این روز به روزی 

جهانی در تقویم های سراسر دنیا تبدیل شد.

روزی که یادآوری می کند  مواظب و محافظ زمین باشیم

روزی که به همگان یادآوری می کند بیشتر و بهتر  محافظ کره زمین باشند. روزی 
که بسیاری از مردم جهان به پاکسازی محیط زندگی خود می پردازند و برای مراقبت 
از آن قدمی بر می دارند. این روز با هدف ایجاد آگاهي جهاني و نیز سپاسگزاري از 
مواهب زمین و منابع و ذخایر طبیعي آن است که از سوي سازمان ملل متحد هر 
سال طبق مراسم ویژه اي در سراسر جهان برگزار مي شود. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: آلودگي زمین  از مسائل عمده 
محیط زیست و دغدغه ای در سراسر جهان است که چند دهه است زنگ های 
خطر بقای زمین به صدا درآمده است. حسن اکبری با اشاره به روز زمین پاک 
 اظهارکرد: مسئله آلودگي زمین از مسائل عمده محیط زیست و دغدغه بزرگی 

براي دست اندرکاران محیط زیست در سراسر جهان است.

نقش رسانه ها برای حفاظت زمین و محیط زیست مهم است

وی افزود: نقش رسانه برای حفاظت از زمین و محیط زیست خیلی مهم است. مدیرکل 
 حفاظت محیط زیست ادامه داد: تقریباً چند دهه است که زنگ خطر برای زمین

 به صدا درآمده است. روزی نیست که خبرها و گزارش هایی از سراسر جهان مخابره 
نشود و بیانگر نگرانی عمیق کارشناسان از تخریب محیط زیست و به خطر افتادن زندگی 
بر روی کره زمین نباشد. وی تاکید کرد: پسماندهای بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی 

باید جداسازی شده و از پراکنده شدن آن جلوگیری شود.

زباله هایی که قرن ها در طبیعت رها شده اند

 اکبری افزود : حدود نیم قرن پیش زباله هایی در طبیعت رها شده که هنوز تجزیه نشده اند 
و آسیب جدی برای کره زمین می شود. وی عنوان کرد: در گذر سال ها، بشر به این 
کره خاکی آسیب های جبران ناپذیری وارد کرده و برای بسیاری این روز شاید بتواند 
سرآغاز تغییر نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی باشد.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در قانون اساسی )اصل 50( نیز حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی، وظیفه همگانی شمرده شده و آن دسته از فعالیت های اقتصادی آلوده 

کننده و مخرب جبران ناپذیر محیط زیست، ممنوع اعالم شده است.

جهان با سونامی پالستیک روبرو است

سونامی  با  اکنون  کرد:  نشان  خاطر  پالستیک  معضل  به  اشاره  وی ضمن 
پالستیک روبرو هستیم و متاسفانه در حاشیه شهرها با انبوهی از پالستیک 
ها که به بوته ها چسبیده اند روبرو هستیم. مدیر کل محیط زیست تاکید 
کرد: افزایش تولید زباله پالستیکی در ایران یکی دیگر از نامهربانی هایست 
که با طبیعت می شود، این درحالیست که استفاده از کیسه های پالستیکی و 
برخی دیگر از انواع این محصوالت در کشورهای دیگر ممنوع است. اکبری 
تاکید کرد: کاهش سطح آب های زیرزمینی منجر به نشست زمین که آخرین 
مرحله از بیابانزایی است، می شود که این پدیده دیگر قابل برگشت نیست و 
به اشکال فرو نشست در سطح وسیع تر و فرود چاله در سطوحی با گستردگی 

و  با همکاری شهرداری  است  داد: الزم  ادامه  پیدا می کند. وی  نمود  کمتر 
نهادهای مسئول زباله ها از مبدا تفکیک شده و بازیافت شوند. 

این مقام مسئول یادآور شد: زباله گاه منبع آلودگی هستند حیوانات و پرندگانی 
که از آن تغذیه می کنند آلودگی شان به انسان و طبیعت منتقل می شود. 

لزوم مدیریت پسماندها و اعمال  قوانین درباره حفظ زمین

وی اضافه کرد: مهمترین راهکارهای حمایت از زمین در موقعیت فعلی حفاظت 
از منابع خاک، آب، مدیریت پسماندها و از همه مهمتر اعمال قوانین و مقررات 
موجود درباره حفظ زمین است. وی با اشاره به اینکه به طور کلی وضع در استان 
تقریبا مناسب بوده افزود: لیکن با توجه به وضع اقلیمی نامطلوب )خشکسالی ها - 
ریزگردها( و فقر پوشش گیاهی و جانوری در برخی نقاط استان به دلیل ساختار 

طبیعی خاک، تا حد مطلوب و ایده آل فاصله وجود دارد.
 اکبری، هدف از برگزاری روز زمین پاک را ایجاد آگاهی و جلب افکار عمومی در 
راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی زمین و آب و خاک عنوان و 
خاطر نشان کرد: با ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست همه مردم ، خود را نسبت به 

پاکیزه نگه داشتن زمین موظف بدانند.

جلوگیری از فعالیت های اقتصادی آلوده کننده 
و  مخرب جبران ناپذیر محیط  زیست

و  توسعه  بین  توازن  و  تعادل  برقراری  گفت:  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
ظرفیت های طبیعی، جلوگیری از مصرف بی رویه منابع، جلوگیری از فعالیت های 
اقتصادی آلوده کننده و مخرب جبران ناپذیر محیط زیست،جلوگیری از بین رفتن 
جنگل ها و مراتع و پوشش گیاهی در داشتن زمین پاک موثر است. وی با بیان 
اینکه در نشریه نشنال جئوگرافیک هم برای داشتن زمینی پاک نکاتی را پیشنهاد 

کرده است، یادآور شد: اولین پیشنهاد این است در استفاده از کاغذ صرفه جویی 
کرده و سعی کنید کارهایتان را بدون استفاده از کاغذ انجام دهید. وبه این طریق 

در ساخت و گسترش جنگل ها شما هم کمک کنید. 
 اکبری پیشنهاد می کند: در محل کارتان هم به سبز بودن زمین فکر کنید. از 
مدیر بخش خود بخواهید برنامه ای ترتیب دهد که کاغذ کمتری مصرف شده و 
اسراف نشود. برای نوشتن از هر دو روی کاغذ استفاده کنید. وی با بیان اینکه 
به ضرر  در آب می تواند  اسراف  داد:  ادامه  در مصرف آب صرفه جویی کنید، 
زمین تمام شود. هنگام دوش گرفتن زمان مشخصی را در نظر بگیرید و دقایق 

طوالنی بی دلیل زیر دوش نمانید و آب را بی علت باز نگذارید.
 در محله خود جستجو کنید. می توانید از همین حاال کمی کنکاش کرده و 
تولید می کنند و چقدر  زباله  مغازه ها چطور  ببینید که سوپرمارکت ها و دیگر 
نزدیک محل  رودخانه ای  اگر  کرد.  گوشزد  را  مفیدی  نکات  آنها  به  می توان 
سکونت شماست آن را زیر نظر بگیرید و راه هایی برای تمیز نگه داشتن آن به 

همسایه ها پیشنهاد کنید. 
در روز جهانی زمین پاک، مهمترین مسئولیت شخصی برای هر فردی 

پایان دادن به آلودگی پالستیکی است.

  به  مناسبت روز جهانی زمین پاک:
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آگهی تغییرات موسسه خیریه باب الحوائج بشرویه )موسسه غیرتجاری( به شماره ثبت 8 و شناسه ملی 10861827669 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/10 و به موجب نامه شماره 125/97/7838مورخ 1397/11/6 - اداره بهزیستی شهرستان 
بشرویه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد دنیایی با کد ملی 0859734609 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی 
با کد ملی 0859039390 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فیروزی با کد ملی 0859041921 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و خزانه دار و آقای محمد مقیمیان هوش با کد ملی 0859718311 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد شمس الدین 
زاده داوری با کد ملی 0934455511 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی حسینی نژاد با کد ملی 0859747263 به عنوان 
مدیرعامل مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعـهد آور با امـضای دو امضا از سه امضای رئیس 
هیـات مـدیره )آقای محمد دنیایی( و خزانه دار )آقای علی فیروزی( و مدیرعامل )آقای علی حسینی نژاد( و مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

سایر مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای آقای علی حسینی نژاد )مدیرعامل( همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )436350(

آگهی تغییرات شرکت عطاران پیشتاز قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 14007762894 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای دانیال سلیمانیان به شماره ملی 0920197183به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم نجمه اسکندری به شماره ملی 0921699549 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد 
رضوی به شماره ملی 0939038064به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد 

آور و عادی شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای دانیال سلیمانیان )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )436352(

آگهی تغییرات موسسه خیریه باب الحوائج بشرویه )موسسه غیرتجاری( به شماره ثبت 8 و شناسه ملی 10861827669 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/10 و به موجب نامه شماره 125/97/7838 مورخ 1397/11/6- اداره بهزیستی 
شهرستان بشرویه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محمد شمس الدین زاده داوری با شماره ملی0934455511 و آقای محمد 
دنیایی با شماره ملی 0859734609 و آقای علی فیروزی با شماره ملی0859041921 و آقای محمد مقیمیان هوش با شماره ملی 
0859718311 و آقای عباس ابراهیمی با شماره ملی0859039390 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلطان زاده 
با شماره ملی0859775062 و آقای حسین مرتضوی با شماره ملی 0859725588 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مؤسسه 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمود برمک با شماره ملی 0859734609 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا فرشاد با 
شماره ملی 0942220250 به عنوان بازرس علی البدل مؤسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )436351(

آگهی تغییرات شرکت عطاران پیشتاز قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 14007762894 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید حامد رضوی به شماره ملی 0939038064و خانم 
نجمه اسکندری به شماره ملی 0921699549 و آقای دانیال سلیمانیان به شماره ملی 0920197183 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای جواد سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا 
سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )436353(

تاسیس شرکت آذر باد پردیس پامچال )سهامی خاص( در تاریخ 1397/08/01 به شماره ثبت 5874 به شناسه ملی 14007906397 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انرژی های تجدید 
پذیر و تولید تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت و صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز در رابطه با موضوع شرکت ، طراحی و مهندسی 
و ساخت نیروگاه های تجدید پذیر ، تحقق و توسعه در زمینه فناوری های نوین انرژی های تجدید پذیر و همکاری با شرکت های دانش 
بنیان. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند- معلم- بلوار معلم-کوچه 7 تیر 6 ]معلم 42[-پالک 13-طبقه پنجم- کدپستی 
9717746194 شعب نشانی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله آرژانتین- ساعی- خیابان شهید احمد 
قصیر- خیابان سیزدهم-پالک 3- طبقه اول- واحد 2 کدپستی 1513815613 آقای مجتبی گفتاری خیبری به سمت مدیرشعبه 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 195 مورخ 1397/04/03 نزد بانک ملت شعبه مرکزی با کد 53991 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای امیر گفتاری خیبری به شماره ملی 0937696633 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. آقای زیائودونگ ژو به شماره فراگیر 115081671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و آقای یی هوئی نیه به شماره فراگیر 115082216 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای 
امیر گفتاری خیبری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان آقای محمد علی 
منصور به شماره ملی 0016770587 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای حامد سداد به شماره ملی 0063121603 
 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 - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )438024(



موفقیت و انرژی

جمالت ممنوعه

شما شبیه افرادی هستید 
که زمان تان را با آنها سپری می کنید 

می خواهید اجازه دهید تا بهانه ای برای شکست تان 
باشند یا آنها را به داستان موفقیت خود تبدیل می کنید 
باید بسیار مشتاق باشید که اطراف تان پر از افرادی 
باشد که الهام بخش تان هستند و در شما »میل به 
بهتر بودن« را ایجاد می کنند. اما با افرادی که به شما 
احساس منفی القا می کنند، چه باید کرد؟  چرا به آنها 

اجازه می دهید که بخشی از زندگی تان باشند؟ 
بی ارزشی،  احساس  می شود  باعث  که  کس  هر 
کردن  تلف  حال  در  کنید،  بی اشتیاقی  یا  اضطراب 
هم  شما  می شود  باعث  احتماال  و  شماست  وقت 
شبیه خودش شوید. زندگی کوتاه تر از آن است که 
زمان تان را با چنین افرادی سپری کنید، پس آنها را از 

زندگی تان خط بزنید.

گفتن این جمالت در پیامک، ممنوع!

قبل از آنکه پیغام تان را برای طرف مقابل ارسال کنید، 
یک بار دیگر آن را بخوانید. آیا طرف مقابل تان متنی که 

می خواهید ارسال کنید را به درستی دریافت می کند؟
هیچکس از خواندن ایمیل یا پیام های طوالنی لذت نمی 
برد. در واقع این پیغام ها حوصله سر برند، بنابراین وقت تان 
را صرف نوشتن نامه فدایت شوم در تکست ها نکنید. اگر 
می خواهید در مورد موضوع مهمی صحبت کنید، یک 

پیغام به طرف مقابل تان بدهید و قرار مالقات بگذارید.
اگر متاهل هستید، شانس با شماست زیرا هنگام دعوا 
می توانید حضوری با شریک زندگی تان صحبت کنید 
اما اگر از او دور هستید، بهتر است که از دعوا کردن در 

تکست ها خودداری کنید.
قبل از ارسال پیامک یا ایمیل به دیگران، خوب از محتوای 
آن آگاه شوید زیرا ممکن است که بعدها پشیمانی به 
سراغ تان آید. آیا می دانید پیغام های شما، حتی اگر پاک 
شوند، قابل برگشت هستند و ممکن است که در آینده 
به ضررتان تمام شود؟ بنابراین از بیان حرف هایی که 
موجب حساسیت می شوند در تکست ها خودداری و آنها 
را حضوری بیان کنید، در این صورت هیچ مدرکی برای 

اثبات حرفی که زده اید، وجود نخواهد داشت.
از آنجا که امروزه زندگی ما وابسته به تکنولوژی است، 
پیام  در  را  برخی حرف های خود  سخت است که 
هایمان فیلتر کنیم، اما از خودتان بپرسید که چقدر 
امنیت اطالعاتی که رد و بدل می کنید، برایتان مهم 
است؟ از آنجا که پیغام ها به راحتی می توانند برای 
دیگران ارسال شوند، یا در صورت گم شدن گوشی، 
دست شخص دیگری بیافتند، بهتر است که از ارسال 
اطالعات شخصی تان خودداری کنید. اگر نمی توانید 
حضوری اطالعات تان را منتقل کنید، این کار را تلفنی 
انجام دهید. اگر می خواهید عذرخواهی تان تاثیری روی 

طرف مقابل داشته باشد، آن را حضوری بیان کنید.

راهکارهای مراقبت 
از پوست در برابر آسیب ها

به دلیل آسیب هایی که پوست را تهدید می کند همواره 
توصیه می شود که از سنین خیلی پایین، یعنی بعد از 
۲ سالگی استفاده از ضدآفتاب به صورت منظم باشد 

و از استعمال دخانیات به شدت پرهیز شود. همان طور 
که ابتال به برخی از بیماری های داخلی مثل دیابت، 
فشارخون، مشکالت گوارشی و بیماری های روحی، 
زمینه های ژنتیکی دارند درباره پوست هم زمینه های 
ژنتیکی دارای تاثیر مهمی است. برنزه کردن هم یکی 

از عوامل مخرب برای پوست است.  

چه کسانی 
سکنجبین نخورند؟

سکنجبین می تواند در گرم مزاجان و به خصوص فصل 
تابستان، کبد گرم را خنک و پاک گرداند ولی برای برخی 
 خوردن آن مضر است.  سکنجبین برای معده ، اعصاب ،

 

رحم و ریه چندان خوب نیست. برای کسانی که نفخ 
دارند مفید است ولی برای زخم روده زیان بخش است.  
مبتالیان به رعشه و ضعف اعصاب و دردهای رحمی 
باید از نوشیدن سکنجبین پرهیز کنند. در بیمارانی که 
ادرارشان قطره قطره دفع می شود سکنجبین ممنوع 

است و به مثانه زیان بسیار وارد می سازد.

کم خوابی سالمت اعضای بدن 
را تهدید می کند؟

بینایی شما به شدت تحت تاثیر کم خوابی قرار دارد. 
در واقع کم خوابی به سلول های بینایی آسیب هایی 
جبران ناپذیر خواهد زد. ضعف و مشکالت عضالنی 

از دیگر مواردی است که بر اساس کم خوابی سراغ 
بدن می آید. به هم ریختن هورمون ها از رایج ترین 
عوارض کم خوابی محسوب می شود که بیشتر در 
خانم ها رخ می دهد و قاعدگی آنان را نیز مختل 
می کند. از دیگر عوارض کم خوابی، بروز مشکالت 

قلبی و فشار خون است. 

راهکار سریع و ساده 
برای درمان سردرد

استنشاق هوای تازه بین الطلوعین عالوه بر این که بهترین 
مسکن برای سردرد خواهد بود، برای اعضای رئیسه بدن 
یعنی مغز، قلب و کبد هم مفرح و مقوی است.ترکیب 

ماست شیرین و خیار ساالدی همراه با نعناع خشک و 
گل محمدی یکی دیگر از ترکیبات بی نظیر برای درمان 
سردرد های ساده است که در ناهار و شام مورد استفاده قرار 
می گیرد.بهتر است از ماست، خیار، کشمش، گل محمدی 
و نعناع خشک استفاده شود؛ این ترکیب هم در غلظت 

خون موثر است و هم در مهار سردرد های ساده.

وزن تان را کم کنید 
تا زانو درد نگیرید   

افزایش وزن و انجام ندادن حرکات ورزشی مناسب، 
باعث می شود به مرور زمان فشار زیادی به زانو به ویژه 
در زنان وارد شود و فرد مستعد ابتال به سائیدگی زانو 

شود. در واقع افزایش وزن، قرار گرفتن مکرر در حالت 
های نامناسب مانند روی زمین نشستن و استفاده از 
توالت ایرانی باعث فشار بیش از حد به زانو می شود. 
ضرورت رعایت اصول صحیح استفاده از عضالت زانو 
و تقویت آن به ویژه در سنین باال الزم است. افزایش 
وزن تا پنج برابر فشار وارده به مفصل زانو را زیاد می کند.

 لزومی ندارد که شما همه این مواد غذایی را برای همیشه از رژیم غذایی کنار بگذارید. استفاده از آب ساده پس از مصرف این 
مواد غذایی و نوشیدنی ها، اثرات منفی شان را تا حدود زیادی از بین می برد. البته باید پس از مصرف چای یا میوه هایی مانند 
بلوبری، آب بیشتری بنوشید. مسواک زدن روزانه و به طور منظم واقعا ضروی و صحیح است، اما مسواک زدن با فشار و سریع 
اصال به معنای افزایش تاثیرگذاری آن نیست. در واقع، چنین عادتی حتی می تواند اثرات معکوس داشته باشد و به دندان ها 
آسیب برساند. محققان می گویند که مسواک زدن با فشار زیاد یا سرعت باال، می تواند مینای دندان ها را از بین ببرد و تماس 
مسواک و ترکیبات خمیردندان با الیه دنتین را امکان پذیر سازد که اصال اتفاق خوبی نیست. اگر تا کنون استفاده از نخ دندان 
را جدی نگرفته اید، هرچه زودتر باید این کار را به برنامه روزانه خودتان اضافه کنید. محققان می گویند که استفاده نکردن از 

نخ دندان می تواند به تجمع پالک های مخرب در دندان ها منجر شود و آسیب های جدی به آن ها برساند

اگر گاهی سوزش معده دارید و درد آن اذیت تان می کند باید بدانید شما تنها نیستید و ۳۰-۲۰ درصد درگیر این موضوع 
هستند. متخصصان عوامل زیادی را برای سوزش معده و نفخ آن برشمردند از جمله افزایش گاز روده، سنگینی معده 
بعد از خوردن هر وعده غذایی، زخم معده، یبوست و عفونت های انگلی. برخی از کسانی که نفخ معده دارند از انواع و 
اقسام دارو های شیمیایی برای درمان استفاده می کنند، اما برخی دیگر طب سنتی را ترجیح می دهند. مطالعات مقدماتی 

در طب گیاهی و سنتی نشان داده است که انواع چای گیاهی و دمنوش ها می توانند در کاهش نفخ معده مؤثر باشند.
در طب سنتی نعناع مزاجی سرد و مرطوب دارد و بهترین گزینه برای تسکین بیماری های گوارشی است. تحقیقات نشان 
می دهد فالنوئید های موجود در نعناع باعث مهار شدن سلول های ایمنی در معده می شوند. این سلول ها گاهی اوقات 

تولید گاز کرده و باعث نفخ معده می شوند. نعناع همچنین در رفع اسپاسم معده مؤثر است.

 دمنوش های گیاهی برای کاهش نفخ معدهبرای داشتن دندان هایی زیبا انجام این کارها ممنوع

آیا شما نیز با همکاران خود سر کار یا پروژه های کاری مشورت 
می کنید؟ آیا حرف های شما می تواند تأثیر ماندگاری روی بقیه 
را در  ایده ها و عقاید خود  آیا روشی که نگرش ها،  بگذارد؟ 
محل کار با دیگران در میان می گذارید در موفقیت شما تأثیر 
می گذارد؟ وقتی پس از پایان کار این سوال ها را می پرسید، 
درواقع مسئولیت خود را بیشتر می کنید. شما خود باید بدانید 
که پس از انجام کارتان چه کار دیگری را باید انجام دهید. 
کارفرمایان، کارمندانی را که خودشان آغازگر هر کاری هستند 
و هنگام بیکاری کاری برای انجام دادن پیدا می کنند، بسیار 

دوست دارند.

من خیلی خسته ام: »خسته ام« از جمله کلماتی است که باید 
هنگام کارکردن از گفتن آن اجتناب کنیم. وقتی شما خستگی 
در صورت  که شما  است  معنی  بدان  می کنید،  بیان  را  خود 
کار  اگر سر  رها می کنید.  را  در هر جایی خودتان  خستگی، 
احساس خستگی کردید، به دنبال یک چالش جدید باشید. به 
مدیر خود توضیح دهید که برای انگیزه بیشتر در محل کار نیاز به 

پروژه های بیشتر و تجربیات جدیدتری دارید.
برای اتمام این پروژه دیشب تا دیروقت بیدار بودم: اگر فکر می کنید 
با گفتن این جمله رئیس خود را تحت  تأثیر قرار می دهید، اشتباه 
می کنید. مدیران، کارمندانی را دوست دارند که می توانند بدون نیاز 

به زمان یا توان بیشتر کار خود را انجام دهند. اگر به دنبال این 
هستید تا توجه رئیس تان را به سوی خود جلب کنید، به دنبال 

راه های جدیدتری برای تأثیرگذاری باشید.
من برای این کار ساخته نشده ام: فقط به این دلیل که کاری که 
انجام می دهید شغل و تخصص اصلی شما نیست نمی توانید آن 
را رها کرده و انجام ندهید. اجازه دهید زمان دیگری که مدیر یا 
همکاران برای انجام یک پروژه از شما کمک خواستند درباره شما و 
نحوه عملکردتان، ذهن بازتری داشته باشند.کارفرمایان در حقیقت 
از کارمند خود انتظار دارند که برای انجام کارهایشان پاسخگو 

بوده و اشتباهات خود را بپذیرند.

جمالتی که هرگز نباید در محل کار به زبان آورد

آیه روز

و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش خود بی  نیاز گرداند و خدا همواره گشایشگر 
حکیم است. )سوره نساء/ آیه ۱۳۰(

سخن روز

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. 
)فرانکلین(
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افقی: ۱- پارچه کلفت شبیه پالس 
- تعدیل و هموزن کردن - میوه 
شیرین با هسته بزرگ ۲- دو چیز را 
با هم سنجیدن - بدنام - بوستان ۳- 
زردچوبه - سرزنش کردن - نوشته 
تحویل  از  پس  کسی  به  که  ای 
چیزی بدهند- ضمیر مفعولی 4- 
او- نامی زنانه - پرآکنده 5- وسیله 
که بوسیله آن محل چیز یا مکان 
کسی را پیدا کنند - منسوب به نور  
گراز،  - خود خواهی، عصیان 6- 
خوک وحشی - دانشمند - یکی از 
ایاالت ایتالیا که کارخانه پارچه بافی 
و چرم سازی دارد 7- از شهرهای 
شمال غربی چین که از شهرت بین 
المللی برخورداراست- کلمه افسوس 
هنگام درد و رنج - داخل صفحه 
کتاب 8- اثر چربی - نوشنده-  درد 
و رنج - از ماههای فصل سرد 9- 
درختی با برگ های خوشبو- توان 
آخر - سوغات خراسان جنوبی ۱۰- 
گروه مردم که در درد و رنج و قحطی 
افتاده - قتل کننده - ظرف چرمی 
بزرگ ۱۱- قومی ساکن در اروپای 
غربی - ادب آموخته - تلف کردن، 
نیست کردن ۱۲- پدری - درختی 
بزرگ و پرشاخ و برگ - ناشنوا ۱۳- 
جاسوسی اینترنتی - شرح کتاب یا 
از حروف  قطار -  مطلبی - جاده 

یونانی ۱4- بشقاب بزرگ و دوردار 
پادشاهان  از  شبگرد   پاسبان،   -
اساطیری ایران و از سلسله کیانیان 
است ۱5- سبک فیلم - دریا درهم 

ریخته- قله بزرگ دنیا 
جمهوری  هنوز   -۱ عمودی: 
با  نهبندان  در  ای  قلعه   - نشده 
5۰۰ سال قدمت ۲- ریاضی دان و 
منجم معروف یونانی - اهل کوفه 
- پادشاه جوان ۳- جاده ناتمام -  
ذکر خیر - نوعی پارچه ابریشمی 
- سیخ نوک تیز 4- تکرار حرف 
- مرد کار نیک - تابیدن 5- ربوده 
ترین  طوالنی   - آشیانه   - شده 
عصب مغزی 6- خورشید - زیرا 
- امیر زاده 7- جایی که آب راکد 

و متعفن باشد- پرنده ای شناگر و 
 - االغ  - سپاس 8- صدای  زیبا 
جدید - فرزند بدنیا آوردن - همه 
9- پیش غذا - پروردگار - آبرو و 
منزلت داشتن ۱۰- سرطان خون - 
فروتر، پایین تر - کلمه تحسین به 
معنی ای نیکبخت! ۱۱- زن بیوه - 
برگزیدن - جمع ولی ۱۲- محبوب، 
دادن - کجا!  از دست  معشوق - 
۱۳- عضوی در صورت - هر چه 
سبک، مختصر و کم وزن - رسیدن 
- دفعه ۱4- مانند، مثل - پی در 
پی - گیاهی از خانواده گیاهان آبدار 
۱5- غاری در قاین که ابزار بدست 
آمده در آن مربوط به پارینه سنگی 

است - فهم و ادراک

جدول کلمات

  1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
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1234567891۰1112131415
مسیلایسوسوتسرپ1
امانوکنروامان2
زکرتناشخینید3
نیتیرنایدادحا4
دادستاهبارغهر5
رمامسادتامی6
اضرشیارگدیوش7
نیمالکونابمف8
ادلینتشادبعر9
پهاگارهمکیم1۰
لسلاناکهناتسا11
انغنارهمیناهن12
تالفنرارسالا13
ییارادتموادمر14
نیمصتدرادناتسا15

بـه اطـالع 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.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی

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

کـارگـر سـاده دامـداری 
با حقوق مکفی 

موسسه غیر انتفاعی حسام کار 09156046934
طالی سرخ خراسان جنوبی 

از عالقه مندان به کار 
دعوت به عمل می آورد. 

09385620207
آدرس: بیست متری دوم غربی 

بین نواب 4 و 6 - پالک 58

نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر 25 سال( سالن دار

ساعت تماس: 12 ظهر تا 5 عصر 
32342315 -09396843371

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

چهارانگشت
14:3016:1520:15شروع سانس

متری شش و نیم
17:4522شروع سانس

فروش مغازه ساندویچی  با بهترین موقعیت مکانی
به دلیل مهاجرت 09155612892

آگهی تحدید حدود اختصاصی  حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل: 
بخش 11 : قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266- اصلی ۲۸۵۴ فرعی از ۲۹ فرعی محمد حسین قادری ششدانگ یک قطعه 
زمین در روز ۱۳۹۸/۳/۱۸ انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

 تاریخ انتشار: 1398/2/2    علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.



۵
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خسارت سیل به 397 مسکن روستایی و شهری 

کاوش- سیل تاکنون به 397 واحد مسکونی روستایی و شهری خراسان جنوبی خسارت وارد کرده است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه این 
آمار مربوط به سیل فروردین تاکنون است و امکان افزایش آن وجود دارد گفت: از این تعداد 20 واحد شهری و 377 واحد روستایی است. آسمانی مقدم افزود: از این 
تعداد 11 واحد مسکن شهری و 199 واحد مسکن روستایی 60 تا 100 درصد تخریب شده و نیاز به احداث مجدد دارد و بقیه واحدها با تعمیرات قابل سکونت است.

خبر ویژه

هشدار درباره وزش باد شدید
 و بارش رگباری

 اداره کل هواشناسی در اخطاریه جوی، نسبت به وزش 
باد شدید، کاهش دید افقی، بارش رگباری و احتمال 
روان آب در  استان هشدار داد. در این اخطاریه آمده 
است: براساس آخرین الگوی نقشه ها و خروجی مدل 
های پیش یابی هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد 
و خاک از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری سبب 
کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا و اختالل 
در ترددهای جاده ای خواهد شد. این اخطاریه می افزاید: 
همچنین با توجه به ماهیت رگباری بودن بارش ها و 
رطوبت منطقه، باعث ایجاد روان آب و آبگرفتگی در 
نقاط مستعد می شود ضمن اینکه برخورد صاعقه نیز در 
این مدت قابل پیش بینی است. در این اخطاریه جوی 
آمده: کاهش قابل مالحظه دما )به طور متوسط 15-10 
درجه سلسیوس( سبب وقوع یخبندان شبانه در مناطق 
سردسیر و کوهستانی و شهرستان های سربیشه، قاینات 
و درمیان می شود و احتمال سرمازدگی محصوالت 

باغی و زراعی دور از انتظار نیست. 

شادی و سرور مردم خراسان جنوبی
 در میالد مهدی موعود

کاوش-خراسان جنوبی در  میالد منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی)عج( غرق در شادی و سرور بود. مردم 
والیتمدار و مهدی دوست استان نیمه شعبان را جشن 
منتظران ظهور حضور  اجتماع  مراسم  در  و  گرفته 
یافتند. مراسم اجتماع منتظران ظهور ساعت 9 صبح 
روز گذشته در میدان ابوذر بیرجند با حضور مردمانی 
منتظر ظهور که پرچم های رنگی در دست داشتند 
آغاز شد. قرائت دعای عهد، مولودی و سخنرانی از 
بود.  مراسم  این  در  برگزار شده  برنامه های  جمله 
گفتنی است جشن میالد حضرت ولي عصر عج در 
هیات صاحب الزماني بیرجند با حضور هیات مذهبي، 
حسیني ،ایوالفضلي،رضوي،فاطمیه و با حضور چهره 
هاي برجسته مذهبي استان و همچنین حضور پرشور 
مردم برگزار شد. همچنین مراسم احیای شب نیمه 
شعبان در امامزادگان باقریه، مسجدمحمد رسول ا... 
)ص(، مسجد الحسین )ع( جوادیه، مسجد امام هادی 
)ع( ، مسجد توحید، مسجد ولی عصر )عج(، دانشگاه 

بیرجند و دانشگاه صنعتی برگزار شد.
استفاده از ظرفیت های طالب و 

روحانیون برای پیشرفت امور

آستان  تولیت  با  دیدار  در  صداوسیما-استاندار 
نماینده  و  )س(  معصومه  فاطمه  مقدس حضرت 
ولی فقیه در استان قم گفت: تالش می کنیم تا از 
ظرفیت طالب و روحانیون برای توسعه همه جانبه 
استان بیشترین بهره را ببریم .معتمدیان معادن و 
بر  جنوبی  خراسان  های  از ظرفیت  را  کشاورزی 
شمرد و افزود: ایجاد صنایع فرآوری از اولویت های 
ماست تا تولید ثروت و اشتغال نصیب مردم استان 
شود . آیت ا... سعیدی افزود: طالب و روحانیون 
جنوبی  خراسان  انسانی  نیروی  ظرفیتهای  از 
امور  آنان  و همفکری  با همدلی  باید  هستند که 
را در خراسان جنوبی پیش برد.وی گفت: اولویت 
های توسعه باید طوری طراحی و تدوین شود که 
مدیران بعدی هم این مسیر را ادامه دهند و برنامه 

ها به صورت کارشناسی پیش رود.

2۵ هزار و 866 مترمربع اراضی ملی 
رفع تصرف شد

ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی گفت: 25 هزار و 866 
مترمربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی 6 میلیارد و 
470 میلیون ریال در شهرستان طبس رفع تصرف 
و آزادسازی شد. جعفری افزود: به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوط به دادنامه شعبه دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری طبس و تایید دادنامه شعبه سوم 
اراضی  تصرف  موضوع  استان،  نظر  تجدید  دادگاه 
دولتی از پالک 4901 در روز 22 فروردین جاری حکم 
مربوطه اجرا و اراضی مورد نظر از تصرف خواندگان 

مذکور خارج و تحویل این اداره شد.

مسافر اتوبوس درون شهری
 در بیرجند جان باخت

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: مسافر اتوبوس 
درون شهری در بیرجند به دلیل عجله و کم دقتی 
راننده جان خود را از دست داد. عباسی افزود: این حادثه 
شامگاه جمعه گذشته در ایستگاه غفاری 16 رخ داد. وی 
بیان کرد: هنگامی که سرنشین قصد خروج از اتوبوس 
را داشت، راننده به دلیل خلوتی و کم بودن مسافر عجله 
و شتاب کرد و قبل از بسته شدن درها سریع اقدام به 
حرکت می کند. وی گفت: مسافر که زنی 68 ساله بوده 
و قدرت و توانایی جسمی کمی داشته تعادل خود را از 
دست داده و بیرون افتد. وی اظهار کرد: راننده کم دقت 
متوجه خروج زن از اتوبوس نشده و از روی بدن وی 
عبور کرد که بالفاصله بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان 
به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت شد. سرهنگ 
عباسی به رانندگان حمل و نقل عمومی توصیه کرد: 
با سرعت مطمئنه حرکت و برای سوار و پیاده کردن 

مسافر حتما در ایستگاه توقف کنند.

آتش گرفتن کامیون   در جاده طبس-یزد

کامیون کمپرسی  شنبه شب بر اثر برخورد با تریلی 
کانتینر حامل روغن موتور در محور طبس - یزد 
در آتش سوخت. این حادثه در کیلومتر 120 جاده 
طبس- یزد به علت خواب آلودگی راننده رخ داد که 
بر اثر آن راننده 43 ساله کامیون کمپرسی زخمی و 

به بیمارستان طبس منتقل شد.

*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش 
از پنج هزار و 400 نفر از اقشار مختلف مردم در قالب 
330 تور سال گذشته از واحدهای صنعتی، معدنی و 

ظرفیت های تجاری استان بازدید کردند.
*مردم آیسک بیش از 3 میلیون هزینه مراسم یادبود شهدا 
و درگذشتگان خود را برای امور خیریه اختصاص دادند.
*سیالب 300 میلیون تومان به معدن خاک نسوز عبید 

در بخش دستگردان طبس خسارت وارد کرد.
*مسئول مرکز جمع آوری متکدیان بیرجند گفت: روز 
برات،  48 متکدی در آرامستان جمع آوری و به مرکز 

نگهداری متکدیان منتقل شدند.

 کمک 2۷۰ میلیون تومانی 
 مردم  به سیل زدگان

مناطق  و  استان  در  سیل  با  همزمان    - کاری 
دوست  نوع  مسئوالن  و  مردم  کشور  گوناگون 
 برای حمایت از این آسیب دیدگان پیشقدم شدند. 
در این میان جمعیت هالل احمر استان هم به عنوان 
نهادی حامی آسیب دیدگان در همان ساعت های 
اولیه حادثه در استان به مناطق خسارت دیده رفت. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تمامی کمک های مردمی به مناطق سیل زده 
به سامانه های اعالم شده کشوری واریز شده افزود: 
270 میلیون تومان در پایگاه های سیار برای کمک 
به سیل زدگان جمع آوری شده و 105 میلیون تومان 
ارزش کمک های غیرنقدی شامل پوشاک و مواد 
غذایی بوده است. محمدرحیم شهریاری افزود: با آغاز 
بارندگی های رگباری از 25 فروردین تاکنون 2 هزار 
و 841 نفر در این استان امدادرسانی و یکهزار و 800 
حادثه دیده اسکان داده شدند. وی یادآور شد: نیروهای 
هالل احمر در همان ساعات اولیه اخطار ستاد مدیریت 
بحران به مناطق خسارت دیده رفتند و خوشبختانه 
هیچ حادثه جانی نداشتیم. وی افزود: یکهزار و 200 
نیروی امدادی در قالب 213 تیم در حالت آماده باش 
کامل بودند که با توجه به اطالع رسانی به موقع و 
رعایت همه جانبه مردم و مسئوالن حادثه ای منجر 
به فوت در این مدت ثبت نشد. شهریاری متمرکز 
به  های خاص  بحران  در  ها  تمامی کمک  شدن 
یک دستگاه را فقط راه جلوگیری از موازی کاری 
ها دانست. خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری به حساب  ستون  این  درباره  را   خویش 
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حوادث

اخبار کوتاه حادثه ۵ اردیبهشت در تاریخ می ماند آغاز  به کار  دوباره کارخانه شمش منیزیم فردوس
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
جنوبی از رونمایی تولیدات مرتبط با شکست آمریکا در طبس 
خبر داد و گفت: پنجم اردیبهشت حادثه ای فراموش ناشدنی 
است. به گزارش مهر، فخر صبح شنبه در نشست خبری با 
در  آمریکا  مفتضحانه  شکست  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب 
صحرای طبس بیان کرد: شکست آمریکا در پنجم اردیبهشت 
ایران  تاریخ  ماندگار و فراموش نشدنی در  از روزهای  یکی 
شهید  شهادت  به  اشاره  با  وی  می شود.  محسوب  اسالمی 
محمد منتظر القائم در حادثه صحرای طبس و با بیان اینکه 

باید جنایت های آمریکا نسل به نسل برای جوانان بیان شود، 
افزود: در راستای به نمایش درآوردن این جنایت ها، مراسم 
پنجم اردیبهشت هر ساله در طبس برگزار می شود. مدیر کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: برپایی 
ایستگاه نقاشی در کنار مراسم از برنامه های اجرایی خواهد 
بود. وی نمایش انیمیشن سه بعدی شکست آمریکا و برپایی 
نمایشگاه عکس را از دیگر برنامه های پیش بینی شده دانست 
و افزود: امید است بتوانیم در این مراسم به خوبی ذلت و خواری 

استکبار را به نمایش بگذاریم.

تأمین نقدینگی از محل پیش فروش محصول، کارخانه شمش 
منیزیم را پس از 18 ماه تعطیلی، دوباره فعال کرد. به گزارش 
صداوسیما، مدیرعامل کارخانه شمش منیزیم فردوس گفت: این 
کارخانه در سال 1393 در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی 
با  15.5 میلیون یورو سرمایه ارزی و 20 میلیارد تومان سرمایه 

داخلی به بهره برداری رسید.
کافی افزود: کارخانه شمش منیزیم فردوس از چند روز گذشته 
با 30 درصد ظرفیت تولید خود آغاز به کار کرد و تا آبان 98 نیز 
به ظرفیت اسمی 100 درصد می رسد و پرسنل شاغل این 

واحد نیز از 70 نفر فعلی به 200 نفر افزایش می یابد. مدیرعامل 
کارخانه شمش منیزیم فردوس  ظرفیت تولید روزانه این کارخانه 
را 6 تن شمش خالص عنوان و گفت: خواسته ما این است که 
مسئوالن استانی در سال رونق تولید، راهبرد حمایت از تولید و 

رفع مشکالت پیش روی تولید را مدنظر قرار دهند.
آلیاژی  محصوالت  تولید  در  منیزیم  صنعت  توسعه  کافی، 
برای تأمین نیاز صنایع داخلی و صادرات به کشورهای حوزه 
اروپا و آسیا را از جمله برنامه های کارخانه شمش منیزیم 

فردوس در آینده عنوان کرد.

افزایش 6۵ درصدی سرقت در استان
جنوبی  خراسان  آگاهی  پلیس  رئیس  حسینی- 
امسال  فروردین  استان  در  سرقت  وقوع  گفت: 
درصد   65 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش یافت. به گزارش خبرنگار آوا، حسینی روز 
شنبه در نشست خبری افزود: در این مدت 16 باند 
سارق منهدم و در قالب آن 75 سارق دستگیر شدند 
و 300 فقره سرقت کشف شد. رئیس پلیس آگاهی 
با بیان اینکه 85 درصد از سارقان در استان بومی 
و 15 درصد از آن ها غیربومی بوده اند، خاطرنشان 

کرد: خراسان جنوبی بعد از جزیره کیش امن ترین 
استان کشور در زمینه سرقت است. حسینی، 98 
درصد تماس های مربوط به فعالیت های مالی را 
کالهبرداری دانست و افزود: از ابتدای سال 7 مورد 
کالهبرداری تا مبلغ 20 میلیون تومان گزارش شده 

است که پیگیر آن هستیم.
وی از افزایش 34 درصدی وقوع سرقت از منزل 
و 350 درصدی سرقت از مغازه در استان خبر داد 
و گفت: این بدان معناست که قبال شاید دو یا سه 

اکنون به 10 مورد  از مغازه بود که  فقره سرقت 
از تعداد  افزایش یافته است لذا درصد باال نشان 
باالی سرقت ها نیست. وی تصریح کرد: میزان 
سرقت از اماکن خصوصی به دلیل سهل انگاری، 
غفلت و جدی نگرفتن هشدارهای پلیس امسال 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است. حسینی 
تصریح کرد: سال گذشته نمایشگاهی از کشفیات 
سرقت در مرکز استان برپا شد و تاکنون نیز 180 
فقره سرقت و لوازم توسط مالباختگان شناسایی 

شده است. وی با بیان اینکه تمام جوامع بشری با 
معضل سرقت مواجه هستند و این مختص  استان 
و کشور ما نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از این 
انگاری  اشتغال و سهل  نبود  دلیل   به  سرقت ها 
می شود.حسینی  انجام  اموال  صاحبان  غفلت  و 
مجاب  را  شهروندان  که  تماس هایی  شد:  یادآور 
به حضور در کنار دستگاه های عابر بانک می کند، 
گونه  این  به  شهروندان  و  است  کالهبرداری 

تماس ها پاسخ ندهند و تماس را قطع کنند.

دستورکار: بین المللی شدن تاالب کجی نهبندان
دومین جشنواره  اختتامیه  گذشته  - جمعه  کاری 
نمکزار  کجی  تاالب  نمکی  مجسمه های  ملی 
نهبندان با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی 
وزارت ارشاد اسالمی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
خراسان جنوبی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی و تنی چند از مسئوالن 

استانی و کشوری برگزار شد.
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برگزاری جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب 
کجی نمکزار نهبندان گفت: بین المللی شدن تاالب 
کجی نهبندان در دستور کار است. ناصر نبی زاده با 
بیان اینکه در این فضا که دشواری های بسیاری 
داشت هنرمندان هنرهای زیبایی خلق کردند،  افزود: 
همچنین در کنار هنرمندان کشوری،هنرمندان بومی 
شد:   یادآور  وی  کردند.  خلق  زیبایی  اثار  نیز  این 
برگزاری این جشنواره ها با چنین بسترهایی امری 
مهم و اساسی است که باید به آن توجه شود. وی 
خاطر نشان کرد: این جشنواره از این منظر که در 
قالب یک ظرفیت ملی برگزار شد مزیت هایی از 
قبیل معرفی تاالب کجی نمکزار نهبندان در کشور، 
رونق اقتصادی این منطقه و گسترش فرهنگی و 

هنرهای بومی را به همراه داشت. 
نگاه عمیق به تاالب ها سبب رونق منطقه  

و افزایش نشاط اجتماعی می شود 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم  
با بیان اینکه درخواست ما این است که به تاالب ها  
برای توسعه شرق کشور توجه ویژه ای شود، گفت: 
توجه و نگاه عمیق به تاالب ها سبب رونق منطقه و 

افزایش نشاط اجتماعی می شود . موسوی کیا با بیان 
اینکه همه ما باید حس زیباشناسی و هنر را در درون 
خود تقویت کنیم تا به مرحله انسان کامل برسیم، ادامه 
داد: امروز بحث نشاط اجتماعی در وزارت کشور مطرح 
است که از این زاویه می توانیم به تاالب ها و زیستگاه 

های محلی نگاه عمیقی داشته باشیم چرا که باعث 
رونق منطقه و افزایش نشاط اجتماعی می شود.

زیرساخت جاده، اقلیم و
 شیب مد نظر قرار گیرد

موسوی کیا با بیان اینکه از مهمترین زیرساخت ها 
موضوع جاده، اقلیم و شیبی که در این منطقه وجود 
دارد است که باید در اولین مرحله راه این منطقه را در 
اولویت قرار دهیم، افزود: توجه به منطقه شرق کشور 
که ضریب پایین تری  ازبرخورداری دارد نگاه ویژه ای 
را می طلبد.وی خاطر نشان کرد: تاالب کجی نمکزار 
نهبندان ظرفیت خوبی دارد و باید همه دستگاه های 
مسئول در این راستا  بسیارتالش کنند تا زیرساخت 

های الزم فراهم شود.

تاالب کجی نهبندان از استعدادهای
 ویژه خراسان جنوبی است

نیز  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 

از  نهبندان  نمکزار  کجی  تاالب  اینکه  بیان  با 
استعدادهای ویژه خراسان جنوبی و  از تاالب های 
جذاب در تمام کشور است، افزود: ایران سرزمین 
اقوام و اقلیم هاو آیین های متفاوت است که اقوام 
گوناگونی در این سرزمین زندگی می کنند. سید 
مجتبی حسینی تاکید کرد:  یکی از نکات مهمی 
که باید برای توسعه هنر در کشور مدنظر قرار گیرد 
نگاه آمایش سرزمینی است تا استعدادهای تمام 

نقاط ایران شناسایی شود.
وی به تاالب کجی نمکزار نهبندان اشاره کرد و یادآور 
شد: این تاالب از استعدادهای ویژه در منطقه خراسان 
جنوبی و یکی از تاالب های جذاب کشور است که باید 
بتوانیم با استفاده از استعدادهای آن نگاه ملی را به این 

منطقه جذب کنیم. وی با بیان اینکه همچنین فروش 
دست سازه های عروسکی و بومی، سنگ های نیمه 
قیمتی، شیرینی های خانگی در حاشیه این رویداد 
مشاهده شد، افزود: وقتی این رویداد استمرار داشته 
باشد ظرفیت های دیگر منطقه تحت تاثیر قرار می 

گیرد و منحصر به فرد می شود.

خراسان جنوبی منطقه ای بسیار با استعداد
 در عرصه هنر است

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد با بیان 
اینکه خراسان جنوبی منطقه ای بسیار با استعداد و 
پر از جمعیت جوان و مستعد در عرصه هنر است 
برای  توانیم  می  که  قدمی  بزرگترین  داد:  ادامه 
است  آموزش  برداریم  هنرمندان خراسان جنوبی 
چون استعدادهای بسیاری باالیی داریم که با یک 
بازآموزی خوب تخصصی جهش زیادی در زمینه 

آثار هنری خواهیم داشت. 
حسینی با اشاره به اینکه  در موضوع بودجه های 

حمایتی نیز تمام بودجه ها را بر اساس برنامه و 
مطالعه در نظر می گیریم، خاطر نشان کرد:  وقتی 
یک منطقه از نظر مطالعاتی و برنامه ای ظرفیت و 
استعداد داشته باشد ما بودجه هایی برای آن در نظر 

می گیریم.

نهبندان ۱۴۰ کیلومتر مرز مشترک 
با افغانستان و محل آسیب است

نهبندان  اینکه،  بیان  با  نیز  نهبندان  جمعه  امام 
 140 که  است  استان  شهرستان   ترین  جنوبی 
کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد ادامه داد: اگر 
این شهرستان از نظر فرهنگی آسیب ببیند عمق 
کشور نیز آسیب خواهد دید.حجت االسالم خزاعی 
خاطر نشان کرد:  بنابراین درخواست ما از مسئوالن 
کشوری این است که توجه ویژه ای به مباحث 
فرهنگی این منطقه داشته باشند. وی یادآور شد: 
تاالب کجی نمکزار نهبندان روزهای زیبایی را به 
خود می بیند، چرا که سالیان سال بود کسی به این 
تاالب سر نمی زد و  مردم  فقط برای برداشت 
نمک به این تاالب می آمدند و از ظرفیت های 

ان اطالعی نداشتند.
خزاعی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است، تاکید کرد: برگزاری 
این جشنواره در تاالب کجی نمکزار نهبندان امید 
به زندگی کردن و ماندن را در این منطقه زیاد کرده 
است. شایان ذکر است بهمن چگینی و مصطفی 
محسنی از استان تهران در این جشنواره شایسته 
تجلیل شناخته شدند که به هر نفر 2 میلیون تومان 
هدیه داده شد و بیش از 3 میلیون تومان نیز در 

مجموع به 16 هنرمند بومی اهدا شد.
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نماینده ولی فقیه در استان: کشور دچار ضعف مدیریتی شده است
نماینده ولی فقیه گفت: کشور دچار ضعف مدیریتی 
شده  و آنچه به عنوان یک درد اجتماعی در کشور 
مطرح است و حتی بسیاری از مردم عادی از آن 
می نالند ضعف نظارت هاست. به گزارش تسنیم، آیت ا... 
عبادی در دیدار با رئیس بازرسی و نظارت اظهارکرد: 
امیدواریم سیستم سازمان بازرسی به موقع و جامع و 

فعال عمل کند و با اقدامات به موقع است که منافع 
جامعه حفظ می گردد.وی با بیان اینکه  جایگاه سازمان 
بازرسی، جایگاهی است که اگر دقیق و به موقع عمل 
کند برای کشور بسیار مفید خواهد بود و نوعی از امر 
به معروف و نهی از منکر به حساب می آید افزود: به 
صورت طبیعی و بر اساس جنبه های انسانی و تکالیف 

دینی و الهی، خود را موظف می دانیم تا جایی که از 
دست مان بر می آید نیروهای نظارتی را کمک کنیم.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان یک درد اجتماعی در 
کشور مطرح است و حتی بسیاری از مردم عادی از آن 
می نالند ضعف نظارت هاست و تا جایی پیش رفته است 
که گاهی خود نیروی نظارتی تحت تأثیر محیطی قرار 

می گیرد که باید آن را نظارت کرد و این بسیار عجیب 
است.عبادی با بیان اینکه درد دل های مردم بسیار 
زیاد است ادامه داد: گزارشاتی به دفتر داده می شود 
که برخی ها منابع طبیعی را مورد غارت قرار داده اما 
مسئوالن بی توجه هستند بنابراین با امکانات امروز 
که انفجار اطالعات است چطور می شود برخی ها 

دچار تخلف شوند و مسئوالن متوجه نشوند! از طرف 
دیگر نیز گزارش های انبوهی وجود دارد که افرادی 
با اینکه دارای سندهای 40 الی 50 ساله هستند و 
سابقه کار آنها نیز مشخص است اما برخی دستگاه ها 
در امورشان دخالت می کنند که باید تدابیری برای 

این مشکالت اندیشیده شود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ حوزه ثبتی نهبندان 

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش ۵ حوزه ثبتی 
نهبندان در سه ماهه )دی - بهمن - اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و هفت هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد 
تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: مستثنیات مرتع دهنو و رومه ۱۲۳۱- اصلی آقای محمد حسین کدخدازاده 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۱۴۵۲ مترمربع مستثنیات مرتع چاهشند دغال پالک ۷۹۷- اصلی ۱۲۳۶- اصلی 

آقای غالمحسین خواجه دشتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر چاه موتور کشاورزی به مساحت ۲۸۳۲۰۰ مترمربع
لذا به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و 
دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت ۳۰ روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی و ماده ۸۶ قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد 
مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد 

و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.  

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۲/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۳/۱
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم ۱۳۹۷ حوزه ثبتی شهرستان سربیشه 
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی شهرستان سربیشه که تا آخر اسفند ماه سال یکهزار و سیصدو نود و هفت تقاضای ثبت نموده اند و همچنین  
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش ۲ پالک ۹۲۰- اصلی مزرعه استانست ۱- ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۱۹۰۱ مترمربع 

 پالک ۷۴۷ فرعی از ۹۲۰ - اصلی بخش ۲ سربیشه مورد تقاضای فاطمه زهرا استانستی ۲- ششدانگ یکباب باغ منزل مشجر به مساحت ۳۰۳۹ مترمربع پالک ۷۴۸ فرعی از ۹۲۰ - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای سیده رقیه معاشر ۳- ششدانگ یکباب باغ منزل مسکونی 
به مساحت ۵۹۱/۷  مترمربع پالک ۷۴۹ فرعی از ۹۲۰ - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای  صغری استانستی بخش ۲ سربیشه پالک ۱۱۵۹ - اصلی مزرعه دهن آب مود ۱- ششدانگ یک باب محوطه به مساحت ۷۱۸ مترمربع پالک ۱۶۶۵فرعی از ۱۱۵۹- اصلی مزرعه 
دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای محمد حسین زاده ۲- ششدانگ یک باب محوطه به مساحت ۶۹۸ مترمربع پالک ۱۶۶۶ فرعي از ۱۱۵۹ - اصلی مزرعه دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای مهدی مهرجو بخش ۲ سربیشه پالک ۱۲۰۵ - اصلی مزرعه گل 
کمران پایین ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱۸۲۳ مترمربع پالک ۱۳ فرعی از ۱۲۰۵ - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۴۳۶ مترمربع پالک ۱۴ فرعی از ۱۲۰۵- اصلي بخش 
۲ سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد ۳. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۲۸۱ مترمربع پالک ۱۵ فرعی از ۱۲۰۵ - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۶۰۷ مترمربع 
پالک ۱۶ فرعی از ۱۲۰۵- اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای عبدالرحمن زارویی صیاد.  بخش ۲ سربیشه پالک ۲۵۶۲ - اصلی چاه فالحی ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹۰۵۲/۵۱  مترمربع پالک ۲۵۶۲ - اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای 
محمد غفاریان.  پالک های اصلی بخش ۴ سربیشه ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۲۱۲/۵ مترمربع پالک ۸۵۰ - اصلی بخش ۴ سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر قطعه ۱ مورد تقاضای امین عبدالهی ۲- ششدانگ 
 یک قطعه زمین مزروعي مشتمل بر انباری و خانه کارگری به مساحت ۳۶۳۷۹ مترمربع پالک ۸۵۱ - اصلی بخش ۴ سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها قطعه ۲ مورد تقاضای امین عبدالهی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت  ۲۱۱۱/۶۴  مترمربع پالک ۸۵۲ - اصلی بخش ۴ سربیشه قطعه شماره ۳ در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها مورد تقاضای امین عبدالهی. بخش ۶ سربیشه پالک ۲۸ - اصلی ۱- ششدانگ قسمتی از یک باب منزل )قسمت جنوبی و 
غربی( به مساحت ۳۳/۲۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳۱۹ فرعی از ۲۸ - اصلی شهر سربیشه بخش ۶ سربیشه که با قسمت دیگر منزل )قسمت شرقی( به شرط تجمیع تشکیل ششدانگ منزل را می دهد مورد تقاضای مهدی نادی.  بخش ۶ سربیشه پالک های اصلی ۱- ششدانگ 
یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت ۱۵۵۸۶۱ مترمربع پالک ۴۸۸ - اصلی بخش ۶ سربیشه اراضی مجاور روستای پخت مورد تقاضای خانم نساء چهکندی ۲- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار به مساحت ۱۲۲۴ مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع 
چاه مار و متداخله ها پالک ۴۸۹ - اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضاي محمد بلوچی ۲- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۷۱۷/۶ مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع چاه مار و متداخله ها پالک ۴۹۰- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد 
 تقاضای محمد بلوچی ۴-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۷۶۴۴/۲ مترمربع واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع چاه مار و متداخله ها پالک ۴۹۱- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد بلوچی ۵- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار 
به مساحت ۵۱۲۳ مترمربع پالک ۴۹۲ - اصلی بخش ۶ سربیشه قطعه ۱ واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی - مرتع دشت سربیشه بخش ۶ مورد تقاضای غالمحسین قاسمی پور ۶- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت ۶۵۳۶۹ مترمربع پالک ۴۹۳ - اصلی 
بخش ۶ سربیشه قطعه ۲ واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعي - مرتع دشت سربیشه بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای غالمحسین قاسمی پور. لذا به دستور مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری 
اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهي مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تسلیم و رسید دریافت نموده و 
برابر مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نمایند قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد 

و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.                   تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۲/۲          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۱              محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه
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امام صادق علیه  السالم فرمودند : 

لَو أدَرکتُُه لََخَدمتُُه أیّاَم َحیاتي 
اگر او ]امام زمان علیه  السالم[ را دریابم، تمام عمر به او خدمت می  کنم. 

)الغیبه، نعمانی، ص 245( 
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23 :48
4 :30
5 :56

روز جهاني زمين پاک هر ساله 22 آوريل مصادف با 2 ارديبهشت در تمام دنيا 
برگزار و به همه مردم روي زمين يادآوري مي شود که نبايد سياره خود »زمين« 
را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند. زمين پاک حق تک تک مردم اين 
سرزمين است. توجه به سرنوشت زمين اکنون بيش از هر زمانی مجامع جهانی 
را به خود مشغول داشته و اين به دليل مخاطرات جدی و تهديداتی است که 
در اثر گسترش فعاليت ها و مداخالت صنعتی و توسعه ای به انتشار آلودگی ها و 
پسماندها در طبيعت و تخريب و انقراض گونه ها منجر شده است از اين رو پيام 
جهانی روز زمين پاک سال 2019 »حفظ گونه های زيستی ، نه به زباله و نه به 
پالستيک« گرديده است. روز »زمين پاک« به عنوان روزی جهانی در کشور ما هم 
سال هاست بيشتر با رويکرد پاکسازی طبيعت گرامی داشته می شود و الزم است 
به صورت گسترده تری بر مديريت مصرف، کاهش و بازيافت پسماند و زباله متمرکز 
شود، چرا که متاسفانه وضعيت فعلی الگوی مصرف در سطح جهان و در ايران، 
جوامع انسانی را در ابعاد مختلف درگير کرده است.توليد انواع پسماند در زندگی 
انسان ها امری اجتناب ناپذير بوده و بی شک عدم توجه کافی به اين موضوع 
می تواند تأثير زيادی در تخريب محيط  زيست و طبيعت داشته باشد.  مديريت 
پسماند يکی از ضروری ترين محورهای توسعه پايدار محسوب می گردد و حل 
معضل پسماند در سطوح مختلف از سياست گذاری و تدوين قانون همواره مد نظر 
بوده و در دولت يازدهم و دوازدهم اين قانون، آيين نامه ها و ضوابط مربوطه آن  به 
عنوان يک اولويت در مديريت پسماندها مورد توجه جدی قرار گرفته است. يکی 
از داليل مهم نابسامانی وضعيت پسماندها، عدم نگرش جامع به اين مسئله می 

باشد. امروزه مسئله جمع آوری و حمل و دفع زباله ها در دنيا به صورت مديريت 
پسماندها مطرح گرديده است که از عناصر اصلی توليد، نگهداری موقت، جمع 
آوری و حمل و  نقل، دفع و بازيافت تشکيل يافته و الزم است برای کليه عناصر 
برنامه ای وجود داشته باشد چرا که هر يک از اين عناصر متأثر از يکديگر بوده و 
پرداختن به يک يا چند عنصر بدون داشتن برنامه برای ساير عوامل سودی نخواهد 
داشت. برداشتن گام های مؤثر و اساسی در زمينه مديريت پسماندها ضروری بوده 
و می بايستی در رأس برنامه های سازمان های مسئول قرار داشته باشد. برای چنين 
موضوعی راهی جز مديريت و برنامه راهبردی وجود ندارد. خوشبختانه اين امر 
مهم به خوبی در استان خراسان جنوبی مورد توجه جدی قرار گرفته است و 
اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی با توجه به وظايف سازمانی و 
نقش نظارتی اقدامات موثری با همکاری و تعامل با دستگاه های اجرايی مسئول  
طی سال 97 داشته است. تشکيل مستمر کارگروه مديريت پسماند در استان 

و شهرستان ها با همراهی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و 
فرمانداران محترم ، تشکيل کميته های تخصصی پسماندهای عادی، صنعتی، 
 معدنی، کشاورزی، پزشکی و نفتی و اجرايی شدن کليه مصوبات در سالجاری ،
شناسايی مراکز توليد پسماند پزشکی بخش خصوصی فاقد برنامه مديريتی، صدور 
اخطاريه و الزام پزشکان به انعقاد قرار داد با شرکت های مورد تاييد جهت امحای 
اصولی پسماندهای مذکور که منجر به ساماندهی حدود 90 درصد پسماندهای 
توليدی مطب ها، کلينيک ها، درمانگاه ها و آزمايشگاه های تشخيص طبی در 
سال 97 گرديد،تصويب برنامه های مدون اجرايی مديريت پسماند های پزشکی 
و کشاورزی استان و همچنين پيگيری تهيه و تصويب طرح های جامع مديريت 
پسماند شهرستان ها، نظارت و پايش کليه مراکز دفن زباله شهری و مراکز دفن 
زباله بخش های کليه شهرستان ها طی شش ماهه دوم سال 97 و اخطار به 
شهرداری ها و بخشداری های مراکز فاقد مديريت صحيح پسماند و پيگيری اجرای 

طرح های تفکيک از مبداء پسماند در شهرهای استان جهت جلوگيری از گسترش 
پديده زباله گردی و خطرات و عوارض سوء محيط زيستی و بهداشتی از جمله 

اقدامات تاثير گذار در حوزه مديريت پسماند خراسان جنوبی بوده است. 
به  منظور کاهش اثرات منفی پسماند بر محيط و زندگی شهروندان تصويب  و 
اجرای طرح های جامع مديريت پسماند شهرها، کاهش توليد پسماند و تفکيک 
از مبدا از مسائل مهمی است که در سال جديد توسط حفاظت محيط زيست 
نظارت  اعمال  همچنين  گرديد.  خواهد  پيگيری  جديت  با  جنوبی  خراسان 
های دقيق تر بر نحوه مديريت پسماندهای صنعتی، پيگيری ايجاد مرکز دفن 
 پسماندهای ويژه و نظارت عاليه بر فعاليت ساير مديريت های اجرايی پسماندها ، 
بررسی و شناسايی نيازهای آموزشی استان در خصوص مسائل مربوط به پسماندها و 
برنامه ريزی و اجرای دوره های مدنظر، ارائه اطالعات فنی و تخصصی به ذينفعان در 
خصوص مديريت پسماندها پيگيری و نظارت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، معيارها، 
آئين نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ، تشکيل کميته ها و کميسيون های تخصصی 
مربوط به مديريت پسماند از جمله برنامه های مورد نظر در سال 1398 خواهد بود. اما 
آنچه ميزان موفقيت واقعی ما را در اين عرصه رقم خواهد زد ميزان مشارکت همه آحاد 
مردم در کاهش مصرف پالستيک و نريختن زباله در طبيعت و اطراف جاده هاست. در 
اين ميان سهم مشارکت روستائيان، کشاورزان و دامداران که با عرصه های بکر طبيعی 
سروکار دارند مهم تر به نظر می رسد. پس از همه معلمان ، مبلغان ، دست اندرکاران و 
تصميم سازان و نهايتا آحاد مخاطبان عزيز در خواست می کنيم نه تنها خود در رعايت 
اين مهم بلکه درراستای فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در اين زمينه هم اهتمام ورزند.

  حفاظت از گونه های زیستی ، نه به زباله و پالستیک
عکس : فروزش

   دوم اردیبهشت ماه روز ملی زمین پاک گرامی باد

فراخوان جذب مدرس:  موسسه آموزش عالی کوتاه مدت کویر 
اولین موسسه آموزش عالی در خراسان جنوبی 

از کلیه مدرسین ، مربیان و دانشجویان جهت تدریس وتدوین دوره های 
آموزشی دعوت به همکاری می نماید      تلفن تماس 09155610601

لَِئْن َشَکْرُتْم َلَزیَدنَُّکْم... 
خداوند بزرگ و سبحان را شاکریم که به فرمانش قهر 
طبیعت به مهر مبدل گشت؛ باران رحمت الهی در جای 
جای استان مان نازل شد؛ مهرش کماکان همه را در بر 

گرفت و با تدابیر الهی کویر لَم یَزَرع به گلستان تبدیل گشت و از همه 
مهمتر علیرغم هشدارها و آمادگی ها و برنامه ریزی ها، باران اخیر

 باز با عافیت بارید و همه جا از رحمت الهی سیراب شد.
حال وظیفه ماست »لَِئْن َشَکْرُتْم َلَزیَدنَُّکْم«

زیرا اگر شاکر نعمات خداوند باشیم همواره از لطف بیکرانش به مصداق 
آیه شریفه فوق بهره مند خواهیم شد؛پس جا دارد به پاس این رحمتش 

خیرات و قربانی کنیم. 
خیرین عزیز چنانچه قصد همراهی و ترویج فرهنگ شکرگزاری را دارید، 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( آماده دریافت اعالنات و انجام قربانی به 
نیابت از شما آمادگی خود جهت دریافت اعانات و انجام قربانی به نیابت 

از شما را اعالم می دارد.
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روابط عمومی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

خیر نیک اندیش جناب آقای حاج علی عباسی
 برادر ارجمند شهید بزرگوار اسحق عباسی 

بدينوسيله مراتب سپاس و قدردانی خويش از درک عميق و اهتمام جدی
 و مسئوالنه جناب عالی در انجام کار خير و کمک خداپسندانه شما 
به هيئت بيت الزهرا )س( را پيشکش محضر ارزشمندتان می نماييم.
باشد که ايزد منان به برکت خون مطهر برادر شهيدتان در تمامی 
شئونات زندگی  شما را در ظل توجهات خاصه و در کنف حمايت 
اليزال خود مستدام و محفوظ دارد.توفيق قرين اعمال خداپسندانه 

و مصلحانه شما باشد.

هیئت امنای هیئت بیت الزهرا )س( شهرستان بیرجند

همزمان با میالد باسعادت قائم آل محمد )ص( محصوالت خانگی دوشنگان افتتاح شد
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برای اولین بار پخت تخصصی انواع ماکارونی در بیرجند

تخفیف ویژه شب افتتاحیه 50 % )سه شنبه 98/2/3 ساعت 19(
آدرس : آخر خیابان معلم ، نبش معلم 56 ، جنب پیتزا ملک
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