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عکس ومکث
قصه با حکایت )ب-ز( شروع شد شاید 
هم زودتر آغاز شده بود اما بعد از داستان 
نوظهور  اسطوره  سوپر  این  درخشش 
اختالس، شدت پیدا کرد و در رسانه ها و 
محافل به آن پرداخته شد. وقتی یک گروه 
سیاسی با استناد به عکس هایی از دوران 
آغاز فعالیت این جوان با استعداد!؟ همراه 
با برخی چهره های سیاسی، یا مقامات 
طیف مقابل کوشید چنان نشان دهد که 
)ب-ز( وابسته و محصول مدیریت جریان 
رقیب  است جریان رقیب هم بیکار نماند 
مورد  فرد  از  را  هایی  بالفاصله عکس 
نظر با چهره های جریان سیاسی مقابل 
منتشر کرد که در آنها ب-ز از آن افراد 
تقدیر نامه می گرفت یا با آنها خوش 
و بش می کرد.... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*  مهرآیین

توسعه  راستای  در  مصوبه   44 گفت:  استاندار   
شهرستان سرایان در زمینه های مختلف آموزشی، 
ورزشی، زیرساخت ها، تامین آب و مشکالت حوزه 
تولید اجرایی می شود. صادق معتمدیان شنبه شب در 
نشست جمع بندی سفر استاندار به سرایان افزود: از 
مسئوالن استان و مدیران دستگاه های اجرایی انتظار 
داریم که 2 بار در سال با همین روال به شهرستان 
ها سفر کنند و پیگیر اجرای مصوبات باشند.وی گفت: 
در بخش زیرساخت های شهرستان با کمبودهایی 
مواجه هستیم که با هم افزایی و همدلی مدیران و 
مسئوالن مربوط خدمات قابل توجهی به مردم ارائه 

خواهیم کرد. ... مشروح در صفحه 5

44 مصوبه برای سرایان

نت
نتر

  ای
س:

عک

 صفحه 5

ملخ ها به نهبندان رسیدند
صفحه 6

 

قصد بستن تنگه هرمز را نداریم
 مگر اینکه مجبور شویم 

صفحه 6

 

با قاچاق و عوامل ناامن کننده
 فضای مجازی برخورد جدی کنید

 

 

صفحه 6

صفحه 6

 با شرط و شروط در انتخابات 
کاری از پیش نخواهیم برد

نفت را به فرآورده های
 غیرقابل تحریم تبدیل کنیم

فـروش یا معاوضـه با آپارتمـان
قنات دربست با سند ششدانگ به مساحت 

10 هکتار در ۶0 کیلومتری بیرجند و 30 
کیلومتری سربیشه با حدود 350 اصله درخت 
زرشک،  ۷0 اصله درخت عناب ، 120 اصله گل 

محمدی، 40 اصله درخت پسته و ...
تلفن تماس: 09158۶04۶9۷ - 09153۶12118

گمشـده
عکس مربوط به گلثوم اکبرزاده می باشد که از منزل خارج 
شده و تاکنون بازنگشته است لذا خواهشمندیم در صورت 

مشاهده و شناسایی نامبرده با شماره
 09981032718 - 09159372572 تماس حاصل فرمایید
الزم به ذکر است نامبرده دارای آلزایمر است و هیچ مدرک 

شناسایی همراه ندارد.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 کربالیی محمود دعاگویان
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند:

 مراسم تشییع  و تدفین آن عزیز امروز دوشنبه 98/2/9 
ساعت 15 الی 16 از محل سالن آرامستان 

)بهشت متقین(  برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن زنده یاد
  روز چهارشنبه 98/2/11 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: دعاگویان، جمیع، توانایی و سایر بستگان

برادر و دایی عزیز

غالم احمد بیک رضائی
به یاد همه خوبی ها و مهربانی هایت 

 چهارمین سال آسمانی شدنت را با ذکر فاتحه گرامی می داریم.

خانواده های: رضائی ، کریمی

جناب آقـای خـاشی
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی به ویژه در سالی که به 
فرموده مقام عظمای والیت به "سال رونق تولید" مزین شده است، هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. 
ابتکار حضور ارزشمند آن مدیر کل محترم، معاونان ارجمند و کارشناسان خبره گمرکات استان 

خراسان جنوبی را در محل دفتر شرکت سیمان باقران به منظور تشکیل اولین جلسه کاری
 سال 1398 قدردانی نموده، از رهنمودها و پیگیری هاي ارزنده متعاقب آن در راستاي پیشبرد 

اهداف و اجرایي نمودن برنامه هاي صادراتی شرکت سیمان باقران صمیمانه تشکر مي گردد.
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سیمان باقران

پذیرش نمایندگی بیمه پارسیان
شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام( از بین افراد واجد شرایط تعدادی نماینده فعال را 
 در استان خراسان جنوبی شهرستان های بیرجند و قاین دعوت به همکاری می نماید. 
محالتی-  شهید  خیابان  بیرجند-  آدرس  به  شود  می  دعوت  متقاضیان  از 
های با شماره  یا  و  مراجعه  پالک 1۴3    - خیابان مدرس  و  آبان   حدفاصل 13 

 8- 32۴50677 تماس حاصل فرمایند.

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(
آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصل زمستان سال 1۳9۷ موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات 
های مستقیم از طریق سامانه TTMS.TAX.GOV.IR و یا ارسال لوح فشرده )CD( 1۵ اردیبهشت ماه سال جاری می باشد.

 روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی     
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵۲6

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پرستاری مشمول ماده 16 قانون سازمان 
نظام پرستاری می رساند پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 
در تاریخ 98/۴/۲1 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، 
لذا متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره نظام پرستاری استان خراسان 
جنوبی می توانند از تاریخ 98/۲/11 لغایت 98/۲/۲۴ با توجه به شرایط 

ذیل و در دست داشتن مدارک الزم به ستاد اجرایی انتخابات واقع در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و یا شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان مراجعه و ثبت نام نمایند.

 شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان بیرجند به شرح ذیل 
می باشد: 1- عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و گذشت سه 
سال متوالی از عضویت مذکور با ارائه کارت عضویت در سازمان که در کل کشور یکنواخت و دارای 
شماره نظام پرستاری و صادره از سازمان مرکزی می باشد. ۲- عدم سابقه محکومیت که منجر به 
محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 3- عدم سابقه محکومیت از هیئت های رسیدگی به تخلفات 
سازمان نظام پرستاری که منجر به  محرومیت  از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد. ۴- 
داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه 5- عدم تجاهر به فسق و نداشتن 
فساد اخالقی و مالي 6- التزام عملی به اسالم و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
تبصره: ضمنا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که تابع 
 احکام دین اعتقادي خود می باشند، مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسالمی را ننمایند.

 ۷- عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرایی
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبان در هیئت مدیره:1- فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات 
دو نسخه( ۲- 6 قطعه عکس ۴×3  3- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان که برابر اصل شده 
باشد. ۴- گواهی مبنی بر سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه به تأیید سازمان 
نظام پرستاری شهرستان مربوطه. )شهرستان های بیرجند، فردوس، طبس، درمیان، سربیشه، 

نهبندان، سرایان، بشرویه و خوسف( 5- تکمیل فرم ثبت نام داوطلبان
آدرس دبیرخانه : بیرجند، خیابان آیت ا... غفاری، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

طبقه همکف، معاونت درمان، اداره پرستاری دانشگاه اتاق 11۷ ساعت 8 الی 1۴ 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندتلفن: 3۲3813۲۲

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره پنجمین دوره 
انتخابات نظام پرستاری استان خراسان جنوبی 

  جناب آقای مهندس شفیعی فرماندار معزز شهرستان خوسف
جناب سرهنگ صادقی فرمانده محترم نیروی انتظامی خوسف  جناب سروان بهمدی رئیس محترم کالنتری شهرستان خوسف و پرسنل محترم 

جناب آقای مهندس خزاعی بخشدار محترم ماژان  جناب آقای مهندس سیادی معاون محترم بخشداری ماژان
جناب آقای مهندس رضوی مدیر محترم جهاد کشاورزی  حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای الهی رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه 

جناب آقای مهندس کرباسچی رئیس  محترم اداره منابع طبیعی  جناب آقای مهندس شاهی مدیر محترم آب و فاضالب روستایی
جناب آقای مهندس اعتمادی نیا رئیس محترم اداری راهداری  جناب آقای مهندس یوسفی مدیر محترم اداره برق

جناب آقای مهران فر مدیر محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( جناب آقای مهندس نوفرستی مدیر محترم بنیاد مسکن
ضمن گرامیداشت

  نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا    از حضور با تدبیر شما در اولین نشست صمیمی مردم و مسئولین در ۴0 سالگی انقالب شکوهمند اسالمی
 و تالش های صادقانه و خالصانه شما بزرگواران که بارقه های امید را برای اهالی محترم روستای چهکند گل به همراه داشت نهایت سپاس و قدردانی را تقدیم می کنیم

 و به محضر شما عزیزان عرض خداقوت داریم.
شورای اسالمی و دهیاری روستای چهکند گل

استخدام کارشناس تبلیغات و روابط عمومی
 در مؤسسه خیریه بنیادکودک )نمایندگی بیرجند(

شرایط استخدام:
 1-حداقل لیسانس در رشته های ارتباطات، روابط عمومی، نرم افزار 

2-تسلط بر فضای مجازی، خبر نویسی و تولید محتوا 
office 3-آشنایی با عکاسی 4-تسلط بر نرم افزارهای گرافیکی و

نحوه درخواست: ارسال رزومه به هر دو ایمیل ذیل 
job@childf.org  nasservalipoormotlagh@gmail.com
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... ) ادامه از صفحه یک( البته هیچ کس در این میان به این 
موضوع کاری نداشت که این عکس ها مربوط به چه 
زمانی است و در چه مکانی و از چه زاویه ای و احتماال 
با چه هدفی گرفته شده است ... از این زمان تکیه بر 
عکس به عنوان سند خیانت ، یا همراهی و همفکری 
 وهمدستی با  افراد وگروه های خاص و مساله دار 
 سرگرمی تازه گروهای سیاسی برای تخریب رقبا شد. 
در پایین دست نیز این شیوه طرفدارانی پیدا کرد در 
استان ما نیز گروه ها و شبه گروه های سیاسی بودند 
که از این تاکتیک بهره بردند. مثال یک سایت جایی 
عکس هایی از یک کاندیدای انتخابات مجلس را در 
دورهمی همشهریان با یک دیگر در پایتخت بر سر 
یک میز منتشر و چنین افشاگری کرد که  بودن آقای 
فالن در کنار آقای بهمان به معنی وابستگی وی به 
فالن گروه سیاسی و ناقض ادعاهای وی است و ... 
نمی خواهیم بگوییم که عکس نمی تواند مدرک جرم! 
باشد. اما محاسبه عکس به عنوان مدرک جرم قواعدی 
دارد که کشف آن کار هرکس نیست. دیگر این که از 
روی یک عکس نمی توان به تحلیل محتوای ذهنی و 
نظر شخصی افراد داخل کادر آن پرداخت. عالوه براین 
تاریخ یک عکس هم مهم است مثال عکس های افراد 
با فالن فرد در زمانی که او هنوز به عنوان اختالسگر 
شناخته نشده و اتفاقا کارآفرین و محبوب محسوب می 
شده اگر بعداز اثبات جرم وتخلف او علیه گروه های 
رقیب به کار گرفته شود از مصادیق بی اخالقی نیز 
هست. با این حال این نکته که عکس های افراد و 
مقامات با افراد خاص می تواند در جو مسموم رسانه ای 
و به ویژه بی در و پیکر فضای مجازی و واقعی ابزارسوء 
استفاده رندان گردد واقعیتی غیر قابل انکار است. چه 
بسا فرصت طلبان نه چندان خوشنامی که با قرار گرفتن 
در یک قاب با فالن نماینده مجلس یا مقام اجرایی یا 
فرد مورد وثوق و احترام و استفاده از این عکس ها و 
انتشار آن تالش می کنند برای خود حیثیت و وجهه 
مثبتی بسازند و به استناد همین وجهه به منافع گوناگون 
سیاسی واقصادی و...دست یابند. بسیار شنیده ایم که 
مومن زیرک است و با این رویکرد هم بر این باوریم 
که مومنان زودباور وساده لوح نیستند و با مشاهده یک 
عکس عجوالنه و بی دقت ابراز نظر قطعی نمی کنند 
و از دیگر سو بر این باوریم که مومن بازیچه و ابزار 
سوءاستفاده نمی شود و اگر احساس کرد حتی قرار 
گرفتن او در یک قاب یادگاری هم می تواند اسباب 
سوء استفاده شود از چنین کاری اجتناب می کند . اما 
همه این صغری وکبری چیدن ها برای این بود که به 
مدیران ، مسئوالن و مقامات و چهره های محبوب یا 
ذی نفوذ یادآور شویم که گاه موقعیت شما فقط از آن 
خودتان نیست و از آِن همه است، مردم ونظام، پس 
هشیار باشیم و ابزارسوءاستفاده افراد معلوم الحال که گاه 
در حلقه های پیرامونی ما نفوذ می کنند نشویم و قبل از 

گرفتن هر عکس، اندکی مکث کنیم.

روی  را  ستاره  رمق  بی  پاهای  مادر،  برزجی- 
ویلچر جابه جا می کند، دستی روی سرش می 
قربانی  فرزندش  رود؛  می  فرو  فکر  به  و  کشد 
پدر  که  زمان  از همان  است.  فامیلی  همخونی 
و مادر ستاره هنوز هم بازی روزهای بچگی در 
مدام  بودند  کوچه پس کوچه های محله شان 
زیرگوش شان می خواندند که عقد دختر عمو و 

پسر عمو در آسمان ها بسته شده است.
 این باور پا به پایشان قد کشید تا اینکه یک روز 
اولین سال  راهی زندگی زیر یک سقف شدند. 
ستاره  که  روزی  اما  گذشت  خوشی  به  زندگی 
چشم به دنیا گشود جهان برایشان رنگی دیگر 
گرفت. دختری که در رویاهای پدر و مادر می 
اکنون  شود  شان  پیری  دست  عصای  خواست 
قربانی یک ژن معیوب فامیلی شده و محکوم 
حتی  آن  از  سهمش  که  زندگی  یک  به  است 
گفتن یک واژه دست و پا شکسته هم نیست. 
نمونه هایی چون ستاره کم نیستند و پدران و 
مادرانی که با یک باور غلط تن به ازدواج داده 
و سال های سال باید رنج داشتن فرزند معلول 

را به دوش بکشند. 

** میلیون ها قربانی

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت ها 
است  معتقد  بهزیستی خراسان جنوبی  اداره کل 
که میلیون  ها نفر در سراسر جهان به بیماری های 
ژنتیکی مبتال هستند و وراثت و سابقه خانوادگی 
به  ابتال  خطر  پیش بینی   برای  فاکتور  مهمترین 

بیماری های ژنتیکی است.
شهناز شریفی با بیان اینکه گروهی از بیماری های 
ارثی با ازدواج های خویشاوندی افزایش می یابند 
گفت: در این بیماری ها پدر و مادر هر دو در ایجاد 
بیماری فرزند خود شریک هستند و به همین دلیل 
در همه ازدواج  های خویشاوندی توصیه می شود 
قبل از ازدواج، زوجین برای مشاوره ژنتیک مراجعه 
کنند. وی ادامه داد: در مشاوره ژنتیک نوع بیماری، 
راه حل های  و  آن، روش های کاهش خطر  خطر 

احتمالی پیشگیری از بیماری بررسی می شود.

** مشاوره، اولویت پیشگیری

این کارشناس مسایل ژنتیک، یک راه پیشگیری 
از معلولیت و اختالالت مربوط به آن را مشاوره 
ازدواج  که  افرادی  از  بسیاری  افزود:  و  دانست 
فامیلی کرده اند یا در معرض خطر بیماری ارثی 

صحیح،  ژنتیک  مشاوره  با  دارند  قرار  ژنتیکی 
اگر  یا  داشت  نخواهند  آزمایش  به  نیازی  دیگر 
اصول  اساس  بر  باشند  داشته  نیاز  آزمایش  به 
و  دهند  می  انجام  را  آن  استاندارد های الزم  و 
نیازی به انجام آزمایش های غیرضروری نیست.

وی تاکید کرد: مهمترین فایده مشاوره ژنتیک 
خطر  احتمال  میزان  از  خانواده  و  فرد  اطالع 
و  خود  آینده  برای  صحیح  گیری  تصمیم  و 

خانواده است. 
موجود  آزمایش های  انواع  به  اشاره  با  شریفی 
ژنتیک  اختالالت  درمان  و  پیشگیری  برای 
برای  تولد  از  پس  نوزاد  غربالگری  گفت: 
آزمایش  انواع  از  ژنتیکی  اختالالت  شناسایی 
اوایل زندگی  های موجود است که می تواند در 
آزمایش معمول  اینکه  بیان  با  درمان شود. وی 
استفاده  خاص،  اختالالت  دارای  نوزادان  برای 
شد:  یادآور  است  ژنتیکی  آزمایش  از  گسترده تر 
در  غربالگری تیروئید، pku و تاالسمی انجام 

از  پیشگیری  دفتر  مسئول  کارشناس  شود.  می 
معلولیت ها اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی 
از تست تشخیص را یک راهکار دیگر  استفاده 
یا  ژنتیکی  خاص  وضع  رد  یا  تشخیص  برای 
کروموزومی عنوان کرد و گفت: تست تشخیصی 
شود،  انجام  فرد  زندگی  زمان  هر  در  می تواند 
ژنتیکی در  تمام شرایط  یا  تمام ژن ها  برای  اما 
یک  نتایج  کرد:  تاکید  وی  نیست.  دسترس 
انتخاب های  بر  می تواند  تشخیصی  آزمایش 
فردی در مورد مراقبت های بهداشتی و مدیریت 

بیماری تأثیر بگذارد.
برای  حامل  تست  انجام  به  اشاره  با  شریفی 
شناسایی افرادی که یک نسخه از جهش ژنی 
را حمل می کنند، افزود: این نوع آزمایش برای 
افرادی که سابقه خانوادگی یک اختالل ژنتیکی 
دارند و به افرادی که در گروه های قومی با خطر 
ارائه  هستند  خاص  ژنتیکی  شرایط  از  باالتری 
می شود. وی تشخیص پیش از تولد را  از انواع 

تست ها ذکر و اظهار کرد: این نوع تست برای 
زوج  هایی با افزایش خطر ابتال به یک کودک 
ارائه  کروموزومی  یا  ژنتیکی  اختالل  به  مبتال 

می شود.
در  شد:  یادآور  ژنتیک  مسایل  کارشناس  این 
زایمان می تواند  از  آزمایش پیش  بعضی موارد، 
قطعی نبودن مساله را برای زن و شوهر کاهش 
دهد یا به آنها کمک کند تصمیم بگیرند که آیا 
حاملگی را قطع کنند یا خیر. وی با بیان اینکه 
تست پیش از تولد هم نمی تواند تمام اختالالت 
بیان  ارثی و نقص های تولد را شناسایی کند، 
ژنتیکی  آزمایش  یک  انجام  دیگر  روش  کرد: 

قبل از تولد شامل آمنیوسنتز است.

** 13 جنین معلول به دنیا نیامدند

معاون امور توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی 
خراسان جنوبی نیز گفت: مشاوره ژنتیک با باال 

نقش  مردم،  آگاهی  و  اطالعات  سطح  بردن 
های  معلولیت  بروز  از  پیشگیری  در  را  موثری 
ژنتیکی و مادرزادی به عهده دارد. اعظم احمدی 
شادمهری یادآور شد: با توجه به پیشرفت های 
اخیر علم در شناخت علل بیماری و معلولیت ها، 
بسیاری از معلولیت های جسمی و ذهنی ، قابل 

پیش بینی و پیشگیری هستند.
وی از راه اندازی مراکز مشاوره ژنتیک خبر داد و 
افزود: این مراکز با هدف تحت پوشش قرار دادن 
گسترده اقشار مردم به خصوص قشر در معرض 
راه  بهزیستی  سازمان  توسط  معلولیت  و  آسیب 
اندازی شده است. معاون امور توسعه و پیشگیری 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  بهزیستی  اداره کل 
سقط 13 جنین معلول در سال 97 بیان کرد: اگر 
این سقط ها با تشخیص متخصصین بهزیستی در 
استان انجام نمی شد اکنون شاهد تولد کودکان 
شهروندان  و  ها  خانواده  گرفتاری  و   معلول 
میلیاردها  و  آنان  امور  دادن  سامان  و  سر  برای 

تومان هزینه برای جامعه و دولت بودیم.
وی ادامه داد: برای هر یک از معلوالن حاضر در 
مراکز تحت نظارت بهزیستی ساالنه میلیون ها 
توانمندسازی  و  نگهداری، درمان  تومان هزینه 
تولد  از  جلوگیری  با  لذا  شود  می  پرداخت 
سال  یک  در  تومان  میلیاردها  معلول  کودکان 
با  شادمهری  احمدی  است.  شده  جویی  صرفه 
در  ژنتیک  مشاوره  مرکز   6 فعالیت  به  اشاره 
استان گفت: بهترین زمان تشخیص و مشاوره 
به  تصمیم  هنوز  فرد  که  است  زمانی  ژنتیک 
طرح   2 راستا  همین  در  است،  نگرفته  ازدواج 
و  سال   15-25 ژنتیک  اختالالت  غربالگری 
در   95 سال  از  ازدواج  از  قبل  ژنتیک  مشاوره 

استان در حال اجرا است. 
وی اضافه کرد: در سال گذشته 5 هزار و سه دانش 
از  ازدواج  آموز و سه هزار و 502 زوج در شرف 
خدمات این طرح ها به صورت رایگان بهره مند 
اداره کل  پیشگیری  امور توسعه و  شدند. معاون 
بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به شیوع برخی 
علت  افزود:  استان  روستاهای  در  ها  معلولیت 
معلولیت ها در این روستاها شناسایی شده و تمامی 
هزینه های آزمایشات ژنتیک  رایگان برای بیماران 
انجام می شود. وی یادآور شد: سال گذشته بالغ بر 
6 میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایشات 
شادمهری  است.  شده  پرداخت  افراد  به  ژنتیک 
در  معلول  فرد  و 45  هزار  وجود 23  به  اشاره  با 
خراسان جنوبی گفت: نرخ شیوع معلولیت در استان 

2.9 درصد است.

قربانیـان   همخونـی

اعطای بیش از 8 میلیارد ریال تسهیالت 
به صنعتگران صنایع دستی بیرجند

ایسنا- رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری بیرجند گفت: در سال 97 مبلغ 8 میلیارد 
و 653 میلیون ریال تسهیالت به صنعتگران حوزه 
صنایع دستی در شهرستان بیرجند اعطا شده است. 
فوالدی اظهار کرد: صنایع دستی و مشاغل خرد و 
خانگی از بسترهای خوب برای ایجاد کسب و کار 
و توسعه کارآفرینی است. وی ادامه داد: در راستای 
ساله  همه  دستی  صنایع  صنعتگران  از  حمایت 
تسهیالت مشاغل خانگی به دو صورت مستقل و 
پشتیبان ارائه می  شود. وی بیان کرد: طرح اشتغال 
روستایی و عشایری از برنامه های اولویت دار است 
که با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
توسط دولت به اجرا درآمده و با پرداخت تسهیالت 
اشتغال روستایی فرصت های اشتغال زایی مناسبی 

برای روستائیان فراهم کرده است.

کتابخانه های درمیان
 به تعمیر و تجهیز نیاز دارند

ایرنا - مدیر کتابخانه های عمومی درمیان گفت: بیشتر 
کتابخانه های عمومی این شهرستان نیازمند تعمیر و 
تجهیز هستند که با اعتبارات محدود دولتی نمی توانیم 
این اقدام را انجام دهیم. رمضانی در بازدید نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس و فرماندار درمیان 
از نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: بیشتر 
کتابخانه های عمومی شهرستان درمیان فاقد مکان 
ملکی است.وی بیان کرد: در شهرهای طبس مسینا، 
گزیک و روستای نوغاب باید کتابخانه احداث شود که 
با توجه به اعتبارات محدود دولتی، همکاری و مشارکت 
خیران برای ساخت این کتابخانه ها ضروری است. 

شهر»زهان« و  گاز مشترکان 
روستای »پایهان« قطع می شود

غالمی-به منظور تعمیر شبکه، گاز مشترکان شهر 
زهان و روستای پایهان روز سه شنبه 10 اردیبهشت 
و  زهان  مشترکان شهر  گاز  جریان  می شود.  قطع 
روستای پایهان روز سه شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 
8 صبح  تا 16 به مدت 8 ساعت قطع می شود. شرکت 
گاز خراسان جنوبی از مشترکان واقع در این مناطق 
خواست تا تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ و به 
منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی 
شیر اصلی گاز را قطع کنند. شهروندان می توانند در 
صورت هر گونه مشکل مراتب را از طریق شماره 

تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای ابراهیم حسینی  با کد شناسایی بیمه 68۹160۹۹ ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی کارگر تولید داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده موسسه خیریه ام البنین بیرجند
جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه خیریه ام البنین بنا به دعوت هیئت مدیره در روز 
چهارشنبه ۹8/۲/18 ساعت ۴ بعدازظهر در محل دفتر موسسه واقع درخیابان معلم،  معلم 5  
پالک ۴۹ طبقه دوم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند با وکالت دادن به عضو دیگر در جلسه حضور یابد. هر فرد غیر عضو فقط دارای 

یک حق رای می باشد.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره ۲- بررسی گسترش حوزه فعالیت خیریه از شهرستان 

به استان 3- بررسی و تصمیم گیری در مورد اعضای غیر فعال  و غایب
موسسه خیریه ام البنین

                        آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(             تاریخ انتشار: 98/2/9
شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیرجند ساعت ۴/30 بعدازظهر روز دوشنبه تاریخ 13۹8/۲/30 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان معلم 
برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد . ضمنا داوطلبان عضویت در سمت 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 

مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه به دفتر شرکت تعاونی اقدام نمایند.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷. 3- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹8. ۴- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- اتخاذ 
تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال ۹۷. 6- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی ۷- تعیین خط 

مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷063۹ اجرایی آقای افشین آشوری فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۲0۲/۷۹6/۹06  
ریال در حق خانم نسرین ترنجبینی و مبلغ 6/000/000  ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم 

علیه یک دستگاه تولید بتن سبک پرتابل )فوم بتن( که حسب نظر کارشناس منتخب دارای میکسر به ظرفیت مخزن 1/۷ متر مکعب با 
موتور گیربکس حلزونی 5/5 کیلو وات و مونو پمپ 80  با الکتروموتور 15 و تجهیزات مرتبط و کمپرسور هوا با موتور 5/5کیلو وات و 3 
عدد مخزن هوای فشرده 150 لیتری و باالبر پیچی به طول 3/5 متر و قطر ۲0 سانتی متر با موتور گیربکس ۴ و دارای تابلوی برق اینورتر 
و شاسی فلزی ۴ چرخ ( معرفی و توقیف و به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 
13۹8/۲/۲1 از ساعت ۹ الی۹/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و 1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
     مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره 13۹۷6030800۲000۴۹۷ و 13۹۷6030800۲000500 و 13۹۷6030800۲000۴۹6 و 13۹۷6030800۲0005۲۴ 
و 13۹۷6030800۲000۴۹5 و 13۹۷6030800۲000۴۹۹ و 13۹۷6030800۲000۴۹8 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱: شهر قاین آقای رضا فروزان فر فرزند علی صادره از قاین به شماره ملی 088۹01۴50۷ در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 1۴6/۲0 مترمربع در تمامی پالک ۷11- اصلی واقع در خیابان شهید رجائی 3 خریداری شده از علی فروزان 
فر مالک رسمی پالک.  قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱۲۶۶- اصلی آقای سید حسن کوچکی نژاد )از محل مالکیت ردیف 3 
سهام آب کهناب آقای سید محمد جعفر احمدی( فرزند سید رشید صادره از قاین به شماره ملی 08803۲۴0۹0 در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت ۴8/60 مترمربع در قسمتی از پالک 1۲66- اصلی واقع در حاشیه جاده سنتو- بعد از نمایندگی گلکار خریداری شده 
)مع الواسطه( از مالک رسمی آقای سید محمد جعفر احمدی. آقای حسین سیفی )از محل ردیف ۲۴ و ۲۷ سهام آب کهناب که معرفی و 
مجهول می باشد( فرزند برات صادره از قاین به شماره ملی 088۹3۹۹۹80 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 3۲3/۴0 مترمربع در 
قسمتی از پالک 1۲66 - اصلی واقع در خیابان شهید صدوقی ۲ پالک ۷ خریداری شده )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حسین قاسمی

ملی  شماره  به  قاین  از  صادره  علی  محمد  فرزند  محرابی  سمیه  خانم  اصلی:  پالک ۱۲۷۰-  ابوالخیری  مزرعه  مفروزه  قطعه 
088۹06031۲ در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1۴05 مترمربع در قسمتی از پالک ۹ فرعی و تمامی پالک 15 فرعی واقع 
در اراضی ابوالخیری خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه مالک رسمی آقای محمد خالقي قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 
۱۵۸۹- اصلی آقای محمد جهاندیده فرزند عباس صادره از قاین به شماره ملی 088۹۴16۲30 در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر اتاق به مساحت 3۲8/15 مترمربع در قسمتی از پالک 51 فرعی واقع در فرخ آباد - بین فرخ آباد ۷و۹ خریداری شده از ورثه مالک 
رسمی آقای مختار نوروز نژاد. آقای محمد حسن غالمزاده فرزند یوسف صادره از قاین به شماره ملی 088۹6۴61۷ در سه دانگ مشاع از 
 ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان به مساحت 16۲ مترمربع در قسمتی از باقیمانده پالک 11۴۲ فرعی واقع در حاشیه بلوار 
سیمانشهر ، روبروی تامین اجتماعی خریداری شده )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حاجی برات حق بین. آقای اسداله عباسی فرزند 
قربان صادره از قاین به شماره ملی 088۹۲۹۷۹5۹ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان به مساحت 
 16۲ مترمربع در قسمتی از باقیمانده پالک 11۴۲ فرعی واقع در حاشیه بلوار سیمانشهر - روبروی تامین اجتماعی خریداری شده 
)مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حاجی برات حق بین. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱/۲۴       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۲/۹
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13۹۷60308001006 - 13۹۷/1۲/۲6 هیئت اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد آراسته فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 3۷۲ صادره از بیرجند و شماره ملی 065055۴58۲ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 11۹/3۴ مترمربع 
قسمتی از پالک 13۹6- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۹
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹۷603080010063۷1 - 13۹۷/1۲/۲۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمرضا غالمی 
فرزند رمضان به شماره شناسنامه 101 صادره از بیرجند و شماره ملی 06505۷10۴5 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
۲00/60 متر مربع قسمتی از پالک ۴53۷ فرعی از یک فرعی از 1۴0۲- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت خانم فاطمه شکروئی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱/۲۴           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۹
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

“ اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی“  

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( اجرای بخشی 
از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به شماره )۲0۹800۴۷۲000000۲( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran. ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه  ۹8/۲/۹ می باشد. ضمنا هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ ۹8/۲/11 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز شنبه تاریخ ۹8/۲/۲1
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹8/۲/۲۲

 اطالعات تماس  دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
  بلوار مدرس - چهارراه سیلو - خیابان امام موسی صدر شرقی - دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان 

جنوبی  -  تلفن: 0563۲۴6۲1۲1 
آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم: ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت      تلفن: 0563۲۲۲1۲۲0

کارت و سند خودروی وانت مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران  ۳۲  ۴۳۴د۸۸ و شماره 
شاسی NAAA46AA49G049496 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است

دمای هوا در خراسان جنوبی افزایش می یابد

ایرنا - کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی شاهد افزایش دما خواهیم بود و دمای مرکز استان به 26 درجه 
سانتیگراد می رسد. نخعی افزود:  امروزکاهش دمای هوا دور از انتظار نیست اما از سه شنبه روند افزایشی خواهد داشت.وی گفت: افزایش ابر، گاهی وزش تندباد 
و در برخی نقاط گرد و خاک پدیده غالب در ساعات آینده است و مناطق شرقی و جنوب شرقی تا ظهر امروز شاهد بارش پراکنده و احتمال رعد و برق خواهند بود.
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دوشنبه * 9  اردیبهشت 1398 * شماره 4335

اتمام بازسازی میدان توحید بیرجند

صداوسیما- میدان توحید بیرجند از سوی سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری بیرجند بازسازی و بهسازی شد. رئیس سازمان سیما، منظر و 
 فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت: میدان توحید شامل دو بخش فضای سبز کنار میدان و  بنای خود میدان است که فضای سبز کنار میدان

 با مساحت کلی 1520 مترمربع شامل 600 مترمربع سنگفرش و  پیاده رو ، 50 مترمربع آب نما و حدود 860 مترمربع مساحت فضای سبز است.
دیشب حوالی ساعت 9 از کنار بیمارستان ولی عصر )عج( 
رد می شدم تمام محوطه جلوی بیمارستان را آب برداشته 
بود. ابتدا تصور کردم باران آمده اما پس از کمی دقت متوجه 
شدم در آبیاری درختان کنار بیمارستان و همچنین وسط بلوار 
به جای آبیاری دریاسازی کرده بودند. کنار  درختان بیشتر 
از حد امکان مملو از آب بود و سر ریز آن وسط خیابان 
را هم بی نصیب نگذاشته بود. هر چه گشتم نتوانستم 
مسئولی پیدا کنم یا شیر آبی که حداقل در این کم آبی 
آب را قطع کنم. واقعا متعجبم چگونه و با چه منطقی 
مسئوالن عزیز شهرداری وقتی همین هفته پیش آنهمه 
باران داشتیم با این شکل در حال آبیاری درختان هستند. 
ببینید... اما حاال  تابستان گرم درختان خشکند  وسط 
یک شهروند

شهرداری  شهری  خدمات  حوزه  مسئول  توجه  قابل 
بیرجند؛ ساکنان کوچه شرافت 4 مهرشهر حدود دو 
سال است که در این نقطه زندگی می کنند اما کوچه 
سطل زباله ندارد و مردم مجبورند از سطل زباله چند 
کوچه دورتر از خانه خود استفاده کنند. مگر جانمایی 

یک سطل زباله چقدر برای شهرداری هزینه دارد؟
یک شهروند

اهالی کوچه های عدالت 2 تا 6 شهرک چهکند هر 
روز با قطع آب مواجه هستند. شرکت آب و فاضالب 
روستایی با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان 

فکری برای رفع مشکل مردم بردارد.
یک شهروند

در یکی از کارخانه های بیرجند کار می کنم که شش 
ماه حقوق، عیدی و پاداش طلبکارم و حدود سه سال 
است که اضافه کار هم نگرفته ام! چرا مسئوالن متولی 
در اداره کار و سازمان صمت کاری برای پرداخت حق 

و حقوق ما انجام نمی دهند؟
یک شهروند

چرا به زیباسازی مهرشهر خیابان 9 دی توجه نمیشه 
نه فضای سبزی دارد نه بلوار درختکاری شده و نه 

یک میدان تزیین شده ای ؟؟!
یک شهروند

سالم آوا. روستای ما دیجیتال نمی گیره، بچه مان 
روستا نمیاد و هر هفته مشکل داریم. بگید مسئوالن 
شهرستان  در  فورگ  روستای  بکنند.  فکری  یک 
درمیان که روستای هدف گردشگری هم هست باید 
آنتن قوی گرفتم 100 تومن ولی  اینطور باشه؟ یه 
بازم نمیگیره. روستا دکل داره ولی همون 4 شبکه 
 ، مردم  نماینده  از  کنیم  می  خواهش  میگیره  فقط 
استاندار محترم و هر کس که مسئول این امر است 

چاره ای بیندیشند
یک شهروند

خیابان  در  کار  مشغول  شدت  به  شهرداری  سالم. 
کسی  چه  نیست  شنوایی  گوش  و  است  جمهوری 
پاسخگوی کسانی است که بر مبنای کف قدیم خیابان 
جدید سازی  کف  با  اکنون  و  اند  ساخته   ساختمان 

50 سانت باالتر یا پایین تر ازکف خیابان افتاده اند؟
915...918
جناب آقای شهردار سالم لطفا خیابان مهر در مهر شهر 

مهر 4 فرعی یک را آسفالت کنید
915...257
دبستان ... از هر دانش آموز درخواست پرداخت 30 هزار 
تومان برای خرید هدیه روز معلمان کرده اند از مدیر 
کل محترم آموزش و پرورش تقاضای برخورد با این 
درخواست غیر قانونی را داریم.از طرف جمعی از والدین
902...188

خدمات  وضع  از  میخوره  تاسف  انسان  اوقات  گاهی 
رسانی در حوزه اینترنت مخابرات، هر روز بدتر از دیروز، 
احتماال اینترنت هم با ارز آزاد محاسبه میشه هر روز 
یک نرخ  و یک سرعت  نظارتی هم وجود ندارد آنچه 

به جایی نرسد فریاد مظلومیت مردم است
915...360
سالم. تکلیف این گرانی سکه چیست برای کسی که 
مهریه می دهد؟ خدا  از مسئوالنی که جلوی این امر را 

نمی گیرند  نگذرد 
937...956
لطفا به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان ها رسیدگی کنید 
چرا هزینه هاش چندین برابر شده مردم به امید رهایی از 

مواد مخدر رفتن.  ممنون
990...049
از دست اندرکاران مسکن تقاضا می شود بر مشاوران 
فروشندگان  اکثرا  چون  باشند  داشته  نظارت  امالک 
بدون کارشناسی قیمت ملک تعیین و امالکی ها فقط 
هنر می کنند دو طرف را راضی به معامله می کنند و 
این موضوع سبب افزایش غیر واقعی مسکن می گردد.
915...230

دستگرد  روستا  اهالی  از  دلی  درد  خواستم  آوا  سالم 
بیرجند بگم مسئوالن لطف کنند  سری به اینجا بزنند 
از لحاظ بهداشت با وجود گاو و گوسفندای اطراف خانه 
های مسکونی واقعا خیلی در عذابیم دهیاری شورا که 

جوابگو نیست  منتظرجوابتون هستیم
915...588

69 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خراسان جنوبی پرداخت شد

حسینی- مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقالب نقشه راه و منشوری را اعالم 
نمودند که پایه و اساس آن نیروهای جوان و دانشجویان است. حال این دانشجو 
برای این که بتواند فعالیت کند نیاز به زیرساخت ها و پیش زمینه هایی همچون 
فضای فرهنگی مناسب، نشاط اجتماعی، آزادی بیان و ... دارد. سوال اینجاست 
که آیا تمامی این زمینه ها برای شکوفایی جوان آماده است؟ بزرگان کشور از 
“دانشجو” همواره به عنوان رکن اساسی مطالبه گری در یک جامعه یاد کردند، 
اما آیا پیش نیازها برای مطالبه گری دانشجویان فراهم است؟ آیا بنا به تاکید 
مقام معظم رهبری، کرسی های آزاد اندیشی برای ارائه نظرات دانشجو در حوزه 

های مختلف برگزار می شود؟
این ها بخشی از سواالتی بود که در گفتگوی ویژه روزنامه آوا با سه نفر از 
فعاالن دانشجویی دانشگاه بیرجند و دانشگاه آزاد اسالمی مطرح شد و شرح 

آن را در ذیل می خوانید:

وضع خاص استان ، 
فضای کار را سخت تر کرده است

رحیمی دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند با بیان این که نقش 
دانشجو در جامعه، دانشگاه، فعالیت های فرهنگی، سیاسی و هنری غیر قابل 
انکار است، ادامه داد: اما تمام این فعالیت ها نیازمند بستری است که اگر فراهم 
نباشد هر قدر هم دانشجو پرتالش و با انگیزه پیش برود، ثمربخش نخواهد بود. 
وی به سخن مقام معظم رهبری درباره مطالبه گری و پرسشگری دانشجویان 
اشاره کرد و افزود: دانشجو باید احساس کند که این مطالبه گری نتیجه بخش 
است، نه این که فقط حضور در جمع ها و کمپین های فرهنگی و سیاسی و یا 
یک شعار باشد.رحیمی با تاکید بر این که حقیقتا این بسترها در استان و کشور 
فراهم نشده است، خاطرنشان کرد: در این 40 سال، انقالب فراز و فرودهایی 
در سراشیبی  اکنون  اما  بود  دانشجو خوب  بروز  برای  زمانی عرصه  و  داشته 

هستیم، فعالیت ها محدود و عرصه تنگ تر شده است. 
که  زیادی  بسیار  تفاوت  و  جنوبی  خراسان  استان  خاص  وضع  به  توجه  با 
تشکل ها و انجمن های این جا در فعالیت هایشان با دانشگاه هایی همچون 
است.  تر کرده  را سخت  کار کردن  دارند، فضای  یا مشهد  اصفهان، شیراز 
فعلی  وضع  با  متناسب  باید  شده  ارائه  راهکارهای  که  این  بر  تاکید  با  وی 
استان و استفاده حداکثری از محدود امکانات کنونی باشد، اضافه کرد:برای 
پیشبرد اهداف مان باید خود را با شرایط تطبیق بدهیم، طیف و خط سیاسی 

و فرهنگی هم فرقی نمی کند.

دانشجو تنها قشر مطالبه گری که می تواند راحت نقد کند

این دانشجوی فعال با اشاره به این که دانشجو تنها قشر مطالبه گری است که 
می تواند راحت نقد کند، گفت: زیرا دانشجو هنوز در ساختارقدرت قرار نگرفته 
و محافظه کار نشده است اما با این حال نمی توان در همه حوزه ها آزادانه 
صحبت کرد، با بررسی اجمالی رزومه کاری تشکل ها و انجمن های دانشجویی 
در استان می توان دید چه تعداد برنامه ها نسبت به سال های اخیر کمتر شده 
است. به طور کلی اوایل دهه 80، فعالیت های دانشجویی فضای بازتری داشت 
اما به مرور زمان فضا تنگ تر شد و بعد از اتفاقات اواخر دهه 80 شرایط سختی 
برای فعالیت پیش آمد. در سال 92  وضع بهتر شد ولی باز هم در چند سال اخیر 

فضا به سمت اواخر دهه 80 می رود.
رحیمی یکی دیگر از علت های خمودگی دانشگاه ها را تفاوت نسل دانشجوی 
ورودی سال 90 با سال 97 دانست و گفت: آگاهی سیاسی و فرهنگی و از همه 
مهم تر دغدغه مندی در این نسل جدید وجود ندارد و کمتر پیدا می شود، در 
راستای آن مطالبه گری دانشجویی هم بسیار کمتر شده است. در گذشته خود 

دانشجویان مشتاق به فعالیت بودند ولی اکنون این گونه نیست.

کرسی های برگزار شده به لحاظ کمی
 و کیفی، مناسب نیستند

وی با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها اظهار کرد: 
کرسی های برگزار شده نه به لحاظ کمی و نه کیفی، مناسب نیستند. هدف این 
 کرسی ها و پیامی که منتقل می کنند مشخص نیست و بارها دیدم در کرسی ها 

اطالعات سیاسی و فرهنگی غلط به دانشجویان منتقل می شود.
دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند با تاکید بر این که کرسی های 
آزاد اندیشی باید مداوم برگزار شود تا حتی از میزان حساسیت مسئوالن نسبت 

به برگزاری آن ها کاسته شود، ادامه داد: با این حال این اتفاق رخ نمی دهد، 
شاید مشکل برنامه های پروازی این استان دوری از پایتخت باشد ، با این حال 

برگزاری سالی یک مناظره یا کرسی بازدهی ندارد.

  حضورنداشتن اساتید در فعالیت های
 فرهنگی و سیاسی

رحیمی همچنین از حضورنداشتن اساتید دانشگاه در این کرسی ها انتقاد کرد 
و  فعالیت های سیاسی  وارد  اساتید مستقیم  دیگر  دانشگاه های  در  و گفت: 
فرهنگی می شوند ولی در این جا یا حضور ندارند یا حضور و فعالیت شان بسیار 
محدود است، شاید یک علت آن به فضای رخوت سیاسی و فرهنگی دانشگاه 
باز می گردد، علت دیگر آن می توان همان ترس از فعالیت های سیاسی باشد 
در حالی که اگر اساتید هم در کنار دانشجویان قرار بگیرند سطح کیفی کرسی 

های آزاد اندیشی بسیار باالتر می رود.

قول بدون عمل استاندار قبلی!

وی خواهان حمایت مسئوالن دانشگاه در درجه اول و سپس مسئوالن استانی 
از فعالیت های سیاسی - فرهنگی دانشجویان شد و خاطرنشان کرد: متاسفانه 
دیدار  آخرین جلسه  از  رخ می دهد.  بار  استان سالی یک  با مسئوالن  دیدار 

استاندار با دانشجویان یک سال می گذرد، به خاطر دارم در این جلسه که با 
مروج الشریعه استاندار قبلی برگزار شد، دانشجویان از مطالبات و دغدغه های 
خود سخن گفتند، استاندار هم قول برگزاری کارگروهی برای تشکیل هر ماه 
یک بار جلسه دیدار با دانشجویان را داد اما دیگرهیچ خبری از این دیدارها نشد.
وی با انتقاد از این که همواره گفته می شود “ دانشگاه سنگرگاه آزادی است، 
مبدا تحول و نبض جامعه است” اما همه این شعارها کلیشه ای هستند و در 
عمل اتفاقی رخ نمی دهد، اضافه کرد: دانشجو هر قدر هم مشتاق فعالیت 
سیاسی و به نقشی که برای خود در جامعه متصور شده پابندباشد، اما هنگامی 

که فضای کار در دانشگاه ها را ببیند، دلسرد می شود. 

استان  و  شهر  ابعاد  تمام  در  را  تاثیر  بیشترین  تواند  می  که   دانشجویی 
به خصوص اقتصاد ان بگذارد اما می بیند فعالیت هایش نتیجه بخش نخواهد بود.این 
دانشجوی فعال استان، همچنین با بیان این که اگر رسانه ها بیشتر به برنامه های 
تشکل ها ورود کنند، به رشد جامعه کمک می شود، اضافه کرد: اگر این جلسات و 
نشست های دانشجویی مستمر باشد می تواند به بروز استعداد های ما خیلی کمک کند.

تحصن بی سابقه دانشجویان، 
نشان از مشکالت و دغدغه های آنان دارد

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش به تالش برخی برای حذف تشکل های 
اصالح طلب همچون تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند اشاره کرد و 
افزود: تمام تالش ما در این سال ها پیشبرد برنامه های فرهنگی و سیاسی در 
کنار یکدیگر بود اما زمانی سعی کردند فعالیت بخش سیاسی ما را کم کرده و 
عرصه برای فعالیت فرهنگی مان را باز بگذارند. در حالی که معتقدیم تشکل 

سیاسی نباید تبدیل به کمپین های فرهنگی شود.
وی از تحصن بی سابقه ای که دانشجویان دانشگاه بیرجند در سفر وزیر علوم 
داشتند سخن گفت و افزود: این یعنی دانشجویان دغدغه ها و مشکالت بسیار 
زیادی دارند، مشکالتی که در معاونت های فرهنگی، دانشجویی، خوابگاه ها 
و عرصه فعالیت های سیاسی ایجاد شده و قبل از پرداختن به مسائل کشوری 

بدون نتیجه ، باید آن ها را رفع کرد. 

مطالبه گری از وزیر جهادکشاورزی
 و معاون رئیس جمهور

رضایی دبیر فرهنگی انجمن اسالمی مستقل دانشجویان دانشگاه بیرجند هم  با 
بیان این که از شاخص های مهمی که رهبر معظم انقالب در دیدارهایشان با 
دانشجویان مطرح می کنند مطالبه گری بوده است، اضافه کرد: این خصوصیت 
خوبی است که دانشجو نسبت به سایر اقشار جامعه دارد. وی با اشاره به این که اگر 
قرار است حرکتی انجام گیرد، شروع آن از دانشگاه است، یادآور شد: دانشجو عالوه 
بر درس خواندن بر اساس وظیفه ای که ولی فقیه بر دوش او قرار داده، می تواند 
احساس وظیفه کرده و فعالیت کند. به گفته وی کرسی های آزاد اندیشی برای 
این که هر فردی با توجه به نوع تفکری که دارد، مطالبه خود را بیان کند برپا می 
شود و این تشکل هم در حد توان و وظیفه کرسی آزاد اندیشی برگزار کرده است.  
رضایی به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر این که “خیلی از جوانان امروز دوران 
انقالب را ندیدند و حتی درک نکردند اما از خیلی جوانان آن روز انگیزه بیشتری 
دارند” ادامه داد: تشکل ما هم در همین راستا سعی کرده است دانشجو را به وسط 
میدان فعالیت بکشاند. همچنین تاکنون مطالبه گری هایی از مسئوالن استانی و 
کشوری همچون نامه به وزیر جهاد کشاورزی در راستای استفاده بهتر از ظرفیت 

های استان و نامه به نوبخت برای راه آهن داشتیم. 

ترس از واژه سیاست، دلیل کم فعالیتی دانشجویان

امین جعفرپور مقدم قائم مقام تشکل جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد 
بیرجند هم با بیان این که طی چند سال اخیر واقعا زیرساخت برای فعالیت های 
دانشجویان فراهم نبوده و اکنون نیز کم رنگ تر شده است، اضافه کرد: حتی 
انتظار همراهی مسئوالن دانشگاه را هم نمی توان داشت. از طرفی دانشجویان 
نیز مانند قدیم مطالبه گر نیستند و شاید بخشی از آن به دلیل ترس از واژه 
سیاست باشد. دانشجویی که می خواهد عضو تشکلی شود با این دید نگاه می 

کند که آیا قسمت سیاسی آن برایمان مشکل آفرین نخواهد شد؟ 
و باز این تشکل است که نگاه او را اصالح می کند تا بتواند نقش خود را در 
فعالیت های گروهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیدا کند. وی با تاکید بر این 
که مسئوالن دانشگاهی و استانی باید برای حمایت از دانشجو پای کار بیایند، 
 خاطرنشان کرد: حتی حمایت های مالی آنچنانی و افتتاح سالن و ... نمی خواهیم 
بلکه بیشتر حمایت از برنامه هایمان را نیاز داریم. متاسفانه بسیاری از مسئوالن 
دانشگاه ، از برگزاری حتی یک کرسی آزاد اندیشی ساده که موضوع آن سیاسی 
هم نیست می ترسند! این ترس و وسواس به دانشجو نیز منتقل می شود و کار 

را بی نهایت سخت تر می کند.

در شهرهای دیگر از دانشجو به عنوان مشاور استاندار، 
فرماندار و شهردار استفاده می شود

جعفرپور با انتقاد از این که نهادی نیست تا تشکل ها را دور هم جمع کند، برنامه 
بخواهد یا انگیزه بدهد، ادامه داد: جلسات فرمانداری نیز بسیار محدود بوده و برون 
داد خاصی ندارد. به گفته وی تشکل های دانشگاهی استان فعالیت های متعددی 
دارند اما تا جهت دهی نشوند و جزیره ای عمل کنند نتیجه ای نخواهند گرفت. این 
دانشجوی فعال دانشگاهی به شرایطی که دشمن تالش می کند جوانانی بدون حس 
مطالبه گری و دغدغه مندی پرورش دهد اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این راه 
موفق هم شده اند چون از دانشجو اندک حمایتی نمی شود. وی با بیان این که در 
شهرهای دیگر از دانشجو به عنوان مشاور استاندار، فرماندار و حتی شهردار استفاده 
می شود، ادامه داد: اما در این جا از این موارد کمتر دیده می شود. برای مثال تشکل 
ما برنامه ها و طرح های گوناگونی برای همکاری با سازمان ها ارائه داد اما آنچنان 

که باید از ان استقبال نشد.

مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی از 
پرداخت 69 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده 
از سیل خراسان جنوبی خبر داد و گفت: عدم نقدینگی دامدار 
و کشاورز، بی توجهی به بیمه و باور نداشتن حوادث، پایین 
غرامت ها  دیرهنگام  پرداخت  و  صندوق  در  تعهدات  بودن 
بیمه  به  دامداران  و  کشاورزان  کم  استقبال  دالیل  جمله  از 
است. جواد غنچه، در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در سیالب 
اسفند  97 و فروردین 98 در استان به محصوالت باغی و 
در  بیشترین خسارت ها  وارد شد.وی گفت:  زراعی خساراتی 
نهبندان،  بندان شهرستان  و  چاه حوض  چاهداشی،  مناطق 
روستاهای برون، باغستان، ابراهیم آباد و طاهرآباد شهرستان 
النو  و  آباد  مؤمن  درح،  بشرویه،  شهرستان  فردوس، 

شهرستان سربیشه، حاجی آباد، اسدیه و عشق آباد و بخش 
دستگردان طبس بوده است.مدیر صندوق بیمه محصوالت 
به  میزان خسارت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
درصد   100 تا   30 بین  استان  زراعی  و  باغی  محصوالت 
متغیر بوده است، افزود: در این مدت مبلغ 69 میلیارد ریال 
برای محصوالت بیمه شده در استان خسارت وارد شده که 
کرد:  تصریح  می شود.غنچه  پرداخت  آن ها  به  غرامت  این 
 میزان غرامت برای بیمه شدگان محصوالت زراعی و باغی 

بر اساس تعرفه های بیمه تعیین و پرداخت می شود.
باغی  محصوالت  سطح  از  هکتار   6708 اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  دیدند،  خسارت  اخیر  سیالب  در  استان  زراعی  و 
بارندگی های اخیر در بخشی از اراضی موجب تخریب زمین 

و کنده شدن درختان و آبگرفتگی محصوالت شده و با توجه 
به همزمانی بارندگی در زمان گرده افشانی برخی از محصوالت 
برداشت  دوره  در  محصوالت  افت  و  گرده ها  کاهش  سبب 
می شود.وی خاطرنشان کرد: همچنین در عشق آباد طبس و 
حاجی آباد تعدادی دام تلف شدند که در عشق آباد از 160 دام 
تلف شده فقط90 دام تحت پوشش بیمه بوده و غرامت آن ها 

توسط صندوق بیمه پرداخت خواهد شد.

کمتر از یک سوم محصوالت زراعی و باغی بیمه هستند 
و  باغی  اراضی  از 50 هزار هکتار  بیش  اظهار کرد:  غنچه 
که  دارد  وجود  استان  زراعت  در  هکتار  هزار   70 از  بیش 

کمتر از یک سوم محصوالت زراعی و باغی بیمه هستند.

در گفتگوی آوا با مسئول تشکل های دانشجویی مطرح شد:

رخوت سیاسی و فرهنگی در دانشگاه های بیرجند

جایگاهی که دانشجویان ندارند!
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
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تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا 3 پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 
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قیمه و سیب زمینی دو شنبه هر هفته 
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موفقیت و انرژی

پیر نشوید

برنامه ریزی برای اهداف

وقت آن است که ببینید چگونه،کی،کجا و به کمک 
چه کسانی به اهداف خود دست می یابید. مراحلی را 
که برای رسیدن به هدف الزم است در یک چارچوب 
زمانی فهرست کنید. ببینید چه خصلت ها یا مهارت 
هایی را برای رسیدن به هدف باید در خود ایجاد کنید.

چه عواملی ممکن است مانع اجرای برنامه شما شود و 
 چه نیروهایی شما را به سمت هدف سوق می دهد.

با شناسایی این عوامل و پیش بینی راهکارها با آمادگی 
بیشتری وارد مرحله عمل می شوید.

می توانید با گفتن مراحل دستیابی به هدف، به یکی از 
دوستان یا اعضای خانواده، خود را برای اجرای برنامه 
متعهد کنید. وقتی در مسیر تغییر و تکامل باشیم و 
مسئولیت رفتارمان را خود، به عهده بگیریم احساس 

شادی و رضایت دور از انتظار نیست.

پنج راه برای به تاخیر انداختن پیری

عوامل زیادی می تواند روی سن ما تاثیر بگذارد. چند 
تغییر ساده در شیوه زندگی می تواند سال ها پیری ما را به 
تاخیر بیندازد و موجب شود که جوان تر به نظر برسیم و 

احساس بهتری داشته باشیم.
1. به همسرتان نزدیک تر باشید: به همسرتان بیشتر 
محبت کنید و به او نزدیک تر باشید، رابطه عاطفی  قوی 

باعث پیری دیرتر می شود. 
سیگار  در  موجود  شیمیایی  مواد  ممنوع:  سیگار   .2
سبب می شوند سلول های مغز در خواب فرو بروند. در 
کوتاه مدت، سیگار کشیدن توانایی مغز را در جذب و 
تحلیل اطالعات کاهش می دهد. در درازمدت سیگار 
کشیدن موجب آسیب نورون ها شده و سبب از دست 

رفتن حافظه  شده و تمرکز ضعیف می شود.
در  ساعت  از 8  کمتر  خوابیدن  بخوابید:  بیشتر   .3
کم خوابی سبب  می شود.  شبانه روز سبب خستگی 
افزایش خطر دیابت، حمالت قلبی و سکته می شود. 
افرادی که کمتر از 8 ساعت می خوابند بیشتر دچار 

چاقی و اضافه وزن می شوند.
چرب اسیدهای  است:  ضدپیری  ماهی  روغن   .4 

امگا 3 در روغن ماهی بهترین راه تقویت قوای جسمانی 
و ذهنی است. چرا که این روغن ها از روند پیر شدن 
سلول ها جلوگیری می کنند. در واقع مصرف 3 گرم 
روغن امگا 3 در طول روز الزم است. مصرف این 
روغن ها بدن را در مقابل استرس هم محافظت می کند. 
5. تیروئیدتان را چک کنید: اگر حس می کنید همیشه 
احساس خستگی می کنید، حتما با پزشک خود مشورت 
کنید. غده تیروئید سیستم متابولیکی شما را تنظیم 
می کند وقتی این غده به خوبی عمل نکند شما دچار 
افزایش وزن می شوید و همیشه احساس خستگی دارید 
انجام آزمایش تیروئید می تواند عملکرد تیروئیدتان را 

مشخص کند و به سالمت شما کمک کند.  

شناخت مزاجی بدن
 از روی رنگ پوست

رنگ پوست می تواند شما را در تعیین مزاج راهنمایی 
کند. کسانی که رنگ پوست سبزه دارند مزاج شان 
گرمتر است و هر چه این رنگ پوست تیره تر شود 

گرمی مزاج آن ها بیشتر می شود. 
و  بزرگ  و  کلفت  فردی عضالت  که  در صورتی 
تاندون های ظریف تر داشته باشد این امر نیز نشانه 

گرمی مزاج است.
اما اگر فردی دارای اندام های کوچک و باال تنه 

کوچک باشد این امر نشانه سردی مزاج است.

چه زمانی و چقدر
 ورزش کنیم؟

سعی کنید صبح ها کمی ورزش هوازی انجام دهید 
)مثال 1۰ دقیقه پیاده روی( و ببینید نتیجه چگونه است 
و چه حسی دارید. اگر فکر می کنید می توانید برای 

مدت طوالنی انجامش دهید، سعی کنید دوی آهسته 
را هم به مدت 3 تا 5 دقیقه به برنامه تان اضافه کنید.

اگر با معده  خالی ورزش کردید و احساس خستگی 
یا ضعف داشتید، اول صبحانه بخورید و بعد ورزش 
کنید. سعی کنید یاد بگیرید چطور قند خون تان را با 

غذا کنترل کنید.

بادام تلخ را با این همه
 خواص از دست ندهید

گرفتگی  رفع  برای  تلخ  بادام  روغن  از  پزشکی  در 
عضالت، رفع تورم و درد و البته محصوالت زیبایی 
پوست و مو استفاده می شود. امروزه صابون، نرم کننده 

و لوسیون های زیادی با روغن بادام تلخ تهیه شده و در 
بازار به راحتی در دسترس است. علت آن هم تاثیر بیشتر 
روغن بادام تلخ نسبت به بادام شیرین است. پس اگر 
گاهی فقط یک عدد بادام تلخ مزه در میان بادام های 

شیرین میل کردید در همین حد کافی است. 

اگر همیشه سردتان است 
شاید کم خون هستید

از  اگر همیشه سردتان است »کم خونی« یکی 
علت های آن است. وقتی گلبول های قرمز سالم 
اکسیژن  تا  باشند  نداشته  وجود  کافی  اندازه  به 

مورد نیاز بدن را به همه نقاط برسانند، کم خونی 
بروز می کند.

 کم خونی باعث ایجاد خستگی، ضعف، گیجی و 
تنگی نفس می شود. همچنین منجر به احساس 

سرما به ویژه در دست و پا می شود. 

کدو تنبل  مانع زیاد خوردن 
و سیری می شود

درمان  برای  مفید  سبزیجات  از  یکی  تنبل  کدو 
خواص  که  است  مو  و  پوست  زیبایی  و  بیماری 
فراوانی نیز برای زنان باردار و کودکان دارد. کدو 

تنبل کربوهیدرات کم و فیبر باالیی دارد. شما را 
سیر نگاه می دارد و مانع زیاد خوردن می شود. 
این میوه ، سرشار از لوتئین می باشد که از ایجاد 
لکه های زرد مربوط به پیری جلوگیری می کند. 
که  است  نیز  ویتامین   از  خوبی  منبع  همچنین، 

سالمت چشم را افزایش می دهد.

با چند نوع مواد غذایی که به هنگام خالی بودن معده بر روی آن اثر منفی می گذارد، آشنا می شوید.
مصرف پرتقال با معده خالی اسید معده را به مقدار زیادی افزایش می دهد و روی غشای مخاطی معده اثر نامطلوبی 
می گذارد، سبب ناراحتی های گوارشی و در نهایت استفراغ می شود. از طرفی گالبی به علت دارا بودن فیبر خام، 

می تواند به مخاط ظریف موجود در معده آسیب بزند و وضعیت معده را در طوالنی مدت به شدت حاد کند.
همچنین خوردن موز با معده خالی به طور ناگهانی مقدار منیزیم در بدن را افزایش داده و سبب به هم خوردن تعادل 

منیزیم و کلسیم در بدن می شود و روی قلب و عروق اثر بی نهایت منفی می گذارد.
خیار و سبزیجات برگی حاوی آمینو اسید هستند. وقتی این مواد با شکم خالی مصرف  شوند، باعث سوزش سردل، 

نفخ و دردهای شکمی خواهند شد.

اسید معده ای که زمان جویدن آدامس ترشح می شود، پوشش معده  خالی را تخریب می کند. زیاده روی در مصرف 
آدامس می تواند باعث گاستریت )ورم معده( شود. تحقیقات نشان داده اند افرادی که آدامس می جوند، به جای میوه 
و سبزیجات تمایل بیشتری به غذاهای ناسالم دارند. گرسنگی و سطح گلوکز پایین مانع از خواب خوب می شود و 
از خواب عمیق جلوگیری می کند. جالب اینجاست که کم خوابی هم به  نوبه  خود سطح هورمون های گرسنگی را 
افزایش می دهد. به همین علت است که فردای روزی که شام نمی خوریم، گرسنه تر هستیم و بیشتر می خوریم.

این تصور وجود دارد که ورزش کردن با شکم خالی کالری بیشتری می سوزاند. در واقعیت این کار تأثیری بر 
چربی سوزی ندارد، اما از طرف دیگر، از دست دادن ماهیچه ها مسئله ای جدی است. همچنین با کاهش انرژی 

بدن، شدت تمرینات کمتر می شود.

این اشتباهات را مرتکب نشوید!خوردن این میوه ها با معده خالی، ممنوع

بعد از طالق ، زندگی جدیدی در انتظار شماست. به سختی 
می توانید باور کنید زیرا روزی این زندگی چیزی بود که شما 

خواستار آن بودید، خواهان ایجاد و تداوم آن بودید .
* خودتان را فریب ندهید: از خودتان بپرسید آیا به راستی این 
زندگی را می خواهید یا به علت ترس دو دستی به آن چسبیده 
اید ؟ اگر فکر تنها ماندن ترسناک تر از بودن در یک زندگی از 
هم پاشیده است به ترس هایتان اجازه دهید تا تصمیم گیرنده 
باشند.* روزهای زندگی تان را هدر ندهید: اندوهگین بودن 
هیچ محدوده زمانی ندارد اما زندگی محدود است. شما این 
را متوجه بشوید یا نشوید ، زمان به سرعت سپری می شود. 

زمانی می رسد که شما باید حقیقت را بپذیرید و بگویید: “ من 
باید کاری برای زندگی ام انجام دهم بچه هایم را بزرگ کنم، 
کاری کنم که زندگی شاد و معناداری داشته باشم و شخصی 
فعال در جامعه باشم .” پس از هم اکنون قدم های استوار 
بردارید و به جلو حرکت کنید. * افکار مصیبت بار را از ذهن 
تان دور کنید: زندگی من تمام شده است. من همه چیز را از 
دست دادم. همه چیز خیلی بد است. افکاری هستند که تاثیرات 
خیلی قوی بر چگونگی احساس شما دارند. متوجه باشید که 
واقعا اینها درست نیستند. زندگی شما تمام نشده است فقط 
یک شروع جدید برای شماست. تغییر پیش فرض های منفی 

در ذهن تان به تغییر احساسات شما کمک می کند.
 * زمان خود را با افسوس هدر ندهید: شما باید به خودتان بگویید :
“ اتفاقی است که افتاده !” شما نمی تواتید به گذشته برگردید 
و کاری انجام دهید اما می توانید کارهای زیادی را هم اکنون 

انجام دهید.
* برای فرزندان تان الگو باشید: در آینده فرزندان تان چگونه 
والدینی خواهند بود وقتی شما در جایی نشسته و گریه می 
را می  افسوس گذشته  زنید و  نقطه ای زل می  به   ، کنید 
خورید. وقتی شما جدایی را پذیرفتید زمان پیشرفت در زندگی 

تان است.

زندگي پس از طالق

آیه روز

 ]همان[ بهشت های عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل
 می  شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی  آیند. )سوره رعد/ آیه 23(

سخن روز

»اگر دقیق تر نگاه کنید در خواهید یافت که تحقق اغلب موفقیت های یک شبه، زمان زیادی برده 
است« )استیو جابز(
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تولید 2 میلیون و 600 هزار تن کاالی صادراتی در خراسان جنوبی

 صداوسیما- 2 میلیون و 600 هزار تن کاالی صادراتی، سال 97 در خراسان جنوبی تولید و صادر شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 
2 میلیون و 600 هزار  تن کاالی صادراتی به ارزش 615 میلیون و 953 هزار و 561 دالر ، پارسال در خراسان جنوبی تولید و به افغانستان و دیگر بازارهای 

صادراتی ایران، ارسال شد. شهرکی افزود: از این مقدار صادرات 24 درصد از طریق بازارچه های مرزی و 76 درصد از طریق گمرکات استان خارج شد.

خبر ویژه

ماهیانه بیش از ۴ هزار حواله نان بین 
نیازمندان شهر بیرجند توزیع می شود 

آیت  مذهبی  و  علمی،فرهنگی  مجموعه  مسئول 
رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  )ره(گفت:  آیتی  ا... 
4 هزار حواله نان بین نیازمندان شهر بیرجندتوزیع 
شد. حجت االسالم حسینی در گفتگو با پیام خاوران  
اظهار کرد: سنت حسنه ای را مرحوم آیت ا... آیتی 
)ره( در شهر بیرجند و مسجد خود پایه گذاری کردند 
که اکنون قدمت این سنت حسنه به بیش از 40 
اینکه حدود 300  بیان  با  رسد. حسینی  سال می  
خانوار با جمعیت 700 نفری تحت پوشش این طرح 
قرار دارند تصریح کرد: روند کار اینگونه است که ما 
به خانواده های یک نفری پنج هزار تومان، دو نفری 
هفت هزار تومان، سه نفری و باالتر ده هزار تومان 
حواله نان پرداخت می کنیم. وی ارزش ریالی هر 
حواله نان را 500 تومان عنوان و خاطرنشان کرد: 
این ماه در مجموع 3 هزار و 760 حواله مستقیم 
توسط مقّسمین این مجموعه بین افراد نیازمند توزیع 
می شود. وی با بیان اینکه همچنین دو خیر گمنام 
نیز هر ماه از ما حواله هایی برای محرومان خریداری 
می کنند یادآور شد: در مجموع بیش از 4 هزار و 

100 حواله نان بین نیازمندان توزیع می شود.

چالش هزار و 600 نفری آموزش و 
پرورش در مهر 98

حسینی- مدیر کل آموزش و پرورش از کمبود هزار و 
638 نفر نیروی آموزشی برای مهر 98 در استان خبر 
داد و گفت: برای جبران 39 هزار و 312 ساعت حق 
التدریس نیاز است.واقعی در جلسه شورای آموزش و 
پرورش با بیان اینکه از سال 96 تا پایان برنامه ششم 
توسعه در 1400، مجموعا 3 هزار و 774 نفر نیروی 
انسانی خروجی از آموزش و پرورش خواهد  بود اضافه 
کرد: این درحالیست که ورودی هزار و 465 نفر می 
باشد. به گفته وی عدم تطابق سهمیه اختصاص یافته 
دانشگاه فرهنگیان و استخدام پیمانی با نیاز استان، 
کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی اصلی ترین 
چالش ها می باشد. در راستای بیان این مشکالت و 
راهکارهای پیشنهادی استاندار قول پیگیری موضوع 
را در سفر آتی خود به پایتخت داد. معتمدان همچنین 
تاکید کرد: بعد از 40 سال هنوز در استان مدرسه 
کانکسی داریم! باید امسال این قضیه تمام شود و 

چیزی به نام مدرسه کانکسی باقی نماند.

*سرمای چند روز گذشته در خراسان جنوبی به 100 
هکتار از باغ های شهرستان درمیان خسارت زد.

*دانشگاه بیرجند برای شرکت عالقه مندان سراسر 
کشور در همایش ملی قنات بلده فردوس فراخوان داد.

به  جنوبی  خراسان  مدارس  دفاعی  آمادگی  *درس 
صورت اردوی عملی از روز گذشته آغاز شد.

*مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 22 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان مجهز به سیستم های آبیاری نوین 
شده است که 18 درصد اراضی مستعد را شامل می شود.
خیران  زیرکوه  بهزیستی  اداره  رئیس  گفته  *به 
این  نیازمند  زوج  یک  زندگی  وسایل  زیرکوه 

شهرستان را فراهم کردند.
اقتصادی  *متقاضیان شرکت در طرح تسهیلگران 
تا 10  فقط  آسمان(  )طرح  برکت  بنیاد  اجتماعی  و 

اردیبهشت فرصت نام نویسی دارند.
*طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت از 14 اردیبهشت آغاز می شود.
*رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان گفت: پرونده 
نخستین دوره مسابقات ورزش های الکترونیکی شرق 
کشور با قهرمانی ورزشکاران استان در بیرجند بسته شد.
*معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: 
در سال گذشته سه میلیارد و 106 میلیون تومان زکات 
در استان جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 20 درصد رشد داشته است.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
ششمین محموله کمک های مردمی در قالب دو دستگاه 
کامیون برای هموطنان آسیب دیده از سیل ارسال شد.
*فاز اول پارک خطی نشاط از میدان سفیر امید تا میدان 

دانشگاه آزاد بیرجند تکمیل شد.
*402 کیلوگرم فرآورده خام غیر بهداشتی و مشکوک، 
در هفته سالمت )از ابتدای اردیبهشت( در مراکز عرضه 

قاین توقیف و از چرخه مصرف حذف شد.

آمار گردشگر، این بار
 بر استناد واقعیت

حسینی- “رشد چشمگیر گردشگران استان خراسان 
جنوبی” مطلبی است که بیشتر فعاالن این حوزه به 
آن اذعان داشته اند. اداره کل میراث فرهنگی پس از 
تعطیالت نوروزی از کسب رتبه ششم استان در جذب 
گردشگر خبر داد. همان زمان تحلیل های متفاوتی 
درباره واقعی و غیر واقعی بودن این آمار مطرح شد. 
کاشانی مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز با تایید 
رشد گردشگران استان، به استقبال بسیار باالی مردم 
کشور از جمله مشهد، تهران، کردستان و کرمانشاه از 
جاذبه های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: هرچند 
به دلیل شرایط بین المللی کشور، سفر دو تور خارجی 
لغو شد اما باز هم جذب گردشگر امسال خیز بزرگی 
داشت. وی از آماری که ستاد اسکان فرهنگیان ارائه 
کرده بود و خبر از افزایش مدت اقامت مسافران می 
داد سخن گفت و بیان کرد: در گذشته مسافران حتی 
یک شب هم نمی ماندند اما اکنون بین 3 تا 4 شب 
اقامت داشتند. به گفته وی افزایش تعداد گردشگران در 
ایام نوروز به حدی بود که روز دوازدهم فروردین آب 
انبار جا برای تردد نداشت، صحن مدرسه شوکتیه نیز 
مملو از جمعیت گردشگر شده بود. وی همچنین با اشاره 
به استقبال باالی مسافران از اقامتگاه های بومگردی 
بشرویه ، عنوان کرد: حتی مردم خانه های خود را به 
مسافران اجاره می دادند، کسبه خوسف نیز اعالم کردند 
در این مدت اقالم مغازه هایشان تمام شده بود. کاشانی 
البته وقوع سیل در استان های گردشگر پذیر کشور را 
بی تاثیر در رشد مسافر خراسان جنوبی ندانست. وی 
از ضریب اشغال 80 درصدی هتل جهانگردی نیز در 
این ایام سخن گفت و ادامه داد: اتفاق بسیار خوبی که 
امسال نیز رخ داد، استان گردی مردم خراسان جنوبی 
بود. عمده درخواست های کویرنوردی ما از سمت هم 
استانی ها بود و در تورهای بیرجند گردی نیز حضور 
پررنگ تری نسبت به سال گذشته داشتند. کاشانی 
تبلیغات امسال برای جذب گردشگر را بسیار پررنگ تر 
از سال گذشته اعالم کرد و گفت: هر شب در برنامه 
رادیویی و یک شب درمیان به عنوان مهمان در شبکه 
استان ، جاذبه های خراسان جنوبی را معرفی می کردم 
ایران  رادیو  از  پخش  برای  برنامه کشوری  حتی 3 
هماهنگ شد . همین برنامه موجب شد تا گروهی از 
کرمان برای دیدن جاذبه های استان بیایند. مدیرعامل 
آژانس گردشگری آسیا پرواز، فعال بودن مکان های 
گردشگری استان و باز بودن درب آن ها را نیز موثر 
در جذب گردشگر دانست . آذرکار مدیر هتل سپهر 
نیز از افزایش 2/5 تا 3 برابری مسافران خبر داد و 
بود. بیشتر شده  نیز  ماندگاری  زمان   گفت:  مدت 
آموزش  اداره کل  تعاون  رئیس  نخعی  این حال  با 
و پرورش عنوان کرد: مدت اقامت مسافران همان 
یک شب بود و افزایشی در این زمینه نداشتیم. در 
ایام نوروز 15120 هزار و 252 خانوار معادل هزار و 
347 نفر روز اسکان داشتند. کارشناس دیگری نیز 
گفته بود: بیشترین مسافر مربوط به شهرستان طبس 
و فردوس بوده که در مسیر تردد بین استانی قرار دارند 
و این موضوع تاثیر چندانی در مدت زمان اقامت آن 
ها نداشته است.با این حال به نظر می رسد شاید اعالم 
“ششمین استان در جذب گردشگر” چندان دقیق نبوده 
و حتی از سیل ابتدای سال تاثیر پذیرفته باشد، اما قطعا 
افزایش  خراسان جنوبی شاهد رشد چشمگیری در 
توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  است.  بوده  گردشگر 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
فرمایند.( ارسال  تلگرام  در   @avasardabir  

اخبار کوتاه

کمک 4 میلیاردی مردم  به عتبات عالیاتسرمایه گذاری 2 هزار میلیاردی در فردوس

حمله ملخ  ها به 4۰ هکتار از مزارع نهبندان تصویب ۱۵ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان عنوان کرد: رئیس اداره صنعت و معدن خبر داد:

با صدور 21 فقره جواز تأسیس صنعتی در فردوس سرمایه 
گذاری حدود 2 هزار میلیارد ریالی برای این شهرستان پیش 
بینی می شود. به گزارش صداوسیما، رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان فردوس از صدور 21 فقره جواز 
تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری حدود 2 هزار 
میلیارد ریال در سال 97 در این شهرستان خبر داد و گفت: 
نفر  برای 855  پیش بینی می شود  ها  این طرح  اجرای  با 
 فرصت شغلی ایجاد شود. صادقی افزود: این جواز تاسیس ها 
در زمینه موتور سیکلت برقی اسکوتر و غیر اسکوتر، انواع 
کفش، انواع کلتیواتور و ماشین های تزریق و اکسترودینگ 
پالستیک، پودر بنتونیت، واشر فوالدی کم کربن و ریخته 
گری آلومینیوم و سیم الکی با روکش آلومینیومی صادر شده 

است. وی گفت: محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی، 
روغن انتقال قدرت و دنده تصفیه مجدد، انواع واشرآالت و 
حلقه های صنعتی و فلنچ فلزی غیر خودرویی و پاپاورین، 
نوسکاپین هیدرو کلراید، کدئین بیس و مرفین )مواد موثره 
دارویی( از دیگر محصوالتی است که در این شهرستان جواز 

تاسیس برای آنها صادر شده است.

 مردم والیت مدار خراسان جنوبی سال گذشته 3 میلیارد 
و 800 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک 
کردند.به گزارش صداو سیما،  رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات استان در جمع اعضای شورای سیاست گذاری این 
بازسازی عتبات  این خبر گفت: تعهد ستاد  با اعالم  ستاد 
عالیات در سال گذشته 3 میلیارد تومان بوده است که مردم 

استان بیش از این کمک کردند. 
مردم  تومانی  میلیون   250 کمک  از  همچنین  جوینده 
خراسان جنوبی به موکب های اربعین حسینی برای خدمت 
رسانی به هموطنان سیل زده نیز خبر داد و افزود: توزیع 
120 هزار قرص نان محلی با کیفیت از دیگر خدماتی بود 
که توسط موکب های استان به مناطق سیل زده ارائه شد. 

در این جلسه همچنین برنامه ها و اقدامات ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان در سال 98 نیز مورد بحث و تبادل 
به طرح  توان  آنها می  ترین  از مهم  که  قرار گرفت  نظر 
بزرگ قالی بافی 14 هزار نفر، کسر حقوق از کارمندان و 
بازاریان در طرح برکت، جمع آوری کمک های مردمی در 
قالب طرح نشان محبت و ساخت بخش دیگری از صحن 
حضرت زینب )س( در کربال اشاره کرد. برخی از اعضای 
بازسازی عتبات عالیات هم  شورای سیاست گذاری ستاد 
بر ساخت زائر سرای ویژه مردم خراسان جنوبی در عتبات 
استان  توانمندی های  از ظرفیت های و  استفاده  عالیات، 
در برنامه های ستاد بازسازی عتبات عالیات و استفاده از 

ظرفیت فضای مجازی تاکید کردند.

در مجلس گفت:  درمیان  و  بیرجند خوسف  نماینده مردم 
و  افتاده  راه  جنوبی  خراسان  در  گازرسانی  نهضت  امسال 
اولویت  با   98 سال  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   15
استان  در مجلس تصویب شده است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حجت االسالم سید محمدباقر عبادی ظهر امروز در 
گازرسانی  نهضت  امسال  گفت:  خور  روستای  مردم  جمع 
تومان  میلیارد  هزار   15 و  افتاده  راه  جنوبی  خراسان  در 
با اولویت استان خراسان جنوبی در  اعتبار برای سال 98 
مجلس تصویب شده است.نماینده مردم بیرجند، خوسف و 
اینکه در  با اشاره  به  درمیان در مجلس شورای اسالمی 
اکثر روستاها پس از اجرای طرح هادی نیاز به جابه جایی 
تیرهای برق بوده است و مردم باید هزینه جابه جایی آن 
را پرداخت می کردند گفت: در بودجه امسال در مجلس به 
در  در  که  برقی  تیرهای  دولت  که  است  رسیده  تصویب 

طرح هادی باشند را رایگان جابه جا کند. ی بیان کرد: با 
توجه به اینکه شهرستان خوسف تنها شهرستانی است که 
بودجه ای،  ردیف  بر  می برد عالوه  رنج  بیمارستان  نبود  از 
در  خوسف  بیمارستان  برای  هم  دیگر  تومان  میلیارد   5
گردشگری  اینکه  بیان  با  است.عبادی  شده  گذاشته  نظر 
گفت:  کند  ایجاد  سریع  اشتغال  می تواند  شهرستان  در 
جامعه  در  را  فرهنگی  تاثیر  بیشترین  می تواند  گردشگری 
ایجاد کند که نیازمند برگزاری دوره های آموزشی است و 
با گفتن امکان پذیر نیست.اجرای طرح هادی، گازکشی به 
روستای خرم، آسفالت جاده روستای خرم، مرمت جاده های 
عشایری، اجرای طرح آبخیزداری، تسریع در دوبانده شدن 
پزشک  نبود  آبرسانی،  شبکه  فرسودگی  ترانزیتی،  جاده 
در  مهمترین  از  سطحی  آبهای  هدایت  خور،  روستای  در 

خواست های مردم در این دهگردشی بود.

ملخ های  شدن  دیده  از  نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
صحرایی در کانون 40 هکتاری از مزارع این شهرستان خبر 
داد و گفت: مردم نگران نباشند کار مبارزه انجام می شود.
مالکی اظهار کرد: از زمان هجوم ملخ های صحرایی به کشور 
طبق دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
در شهرستان ها کار شناسایی نقاط مختلف آغاز شده است. 
وی افزود: یک کانون در 50 کیلومتری نهبندان در جنوب 
شرق این شهرستان در روستای »کهنو« تعدادی از این نوع 
ملخ ها رصد شد که در سطح 40 هکتار در حال تخم ریزی 
بعد  بالفاصله  گفت:  نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیر  بودند. 
از رصد منطقه که در بندسار بود کار مبارزه آغاز شد و تا 
هکتار   40 این  سطح  در  کوبی  کانون  و  دارد  ادامه  امروز 
از هجوم  تا  است  این  بر  ما  تالش  همه  و  می شود  انجام 
این مهمانان ناخوانده در سایر نقاط جلوگیری شود. مالکی 

افزود: جای هیچ نگرانی نیست چون این ملخ ها هنوز کار 
حمله را آغاز نکرده و تنها در حال تخم ریزی بودند که به 

موقع شناسایی شدند.
امکان  و  است  مرزی  شهرستان  نهبندان  کرد:  اظهار  وی 
هجوم این ملخ ها از استان های دیگر وجود دارد اما همچنان 

در حال کنترل و نظارت هستیم.

نت
نتر
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آیا گوشت در ماه رمضان 
گران می شود؟

ایسنا-رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ، تخم مرغ و 
مواد پروتئینی خراسان جنوبی با بیان اینکه  قیمت 
گوشت مرغ ممکن است در روزهای آینده افزایش و 
کاهش داشته باشد، گفت: احتمال افزایش قیمت ها 
در ماه مبارک رمضان وجود دارد. زجاجی اظهار کرد: 
بازار ثابت  در زمان حاضر قیمت گوشت قرمز در 
است اما قیمت گوشت مرغ نوساناتی دارد. وی گفت: 
گوشت مرغ روز گذشته در بازار کیلویی 12 هزار 
و 100 تومان بود و ممکن است در روزهای دیگر 
افزود: گوشت  افزایش و کاهش داشته باشد. وی 
قرمز گوسفندی هر کیلو 80 تا 85 هزار تومان، ران 
سردست هر کیلو 85 هزار تومان، گوشت گوساله و 

گوشت شتر هر کیلو 80 هزار تومان است.

راه های تخریب شده خوسف مرمت شد

و  راهداری و حمل  اداره  دادرس مقدم- سرپرست 
نقل جاده ای شهرستان خوسف گفت: بارندگی های 
اخیر در برخی محورهای خوسف منجر به تخریب 
پل ها یا آبنماها شد که به همت شبانه روزی راهداران 
مرمت و بازسازی شده است. اعتمادی مقدم افزود: 
290 کیلومتر از راه های شهرستان خوسف که در 
و  مرمت  از  پس  بود،  شده  تخریب  اخیر  سیل  اثر 
محور  گفت:  وی  است.  شده  بازگشایی  بازسازی 
خوسف - خور- دیهوک کناره راه )شیب شیروانی(، 
تعدادی از پل های موجود و همچنین در محور ماژان 
- قلعه زری به دلیل وجود آبنما تخریب هایی به وجود 
آمد که به همت شبانه روزی همکاران راهدار، مرمت 
و بازسازی آن انجام شده است. وی یادآور شد: در 
بارش های اخیر محورهای خوسف - بیرجند، خوسف 
- خور - دیهوک و خوسف - ماژان - قلعه زری 
بیشترین حجم بارندگی را داشته است. وی از اجرای 
18 کیلومتر روکش آسفالت جدید در راه های خوسف 
تا پایان سال مالی جاری خبر داد و گفت: لکه گیری 

راه ها با 19 تن آسفالت سرد و گرم انجام می شود. 
اعتمادی مقدم با اشاره به مصرف 19 تن آسفالت 
برای عملیات ترمیم و لکه گیری رویه سطح جاده 
در  عالئم   370 حدود  شوی  و  شست  کرد:   بیان 

راه های شهرستان انجام گرفته است.

اشتغال پایدار در روستاها نیازمند طرح جامع است
گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و 
امام جمعه بیرجند گفت: اشتغال پایدار در روستاها 
نیازمند طرحی جامع است که باید مورد شناسایی 
قرار گیرد. حجت االسالم عبادی روز گذشته در 
دیدار اعضای شورای اسالمی و جمعی از معتمدین 
روستای خراشاد افزود: مدت هاست که مسئوالن 
سخن از اعتباراتی برای اشتغال روستایی می زنند 
و رهبر انقالب نیز امسال را سال رونق تولید نامیده 
اند که امید است گام های بلندی در این رابطه 

برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه باید اشتغال روستایی را جدی 
بگیریم، گفت: اگر بتوان طرح هایی به صورت طبقه 
بندی شده در رابطه با نوع پیشرفت هر روستا جمع 
آوری کرد و آن را در اختیار کارشناسان قرار داد تا 
نظرات خود را اعالم کنند بسیار مفید خواهد بود، 
زیرا در آن صورت می توانیم از مسئوالن ذیربط 
دعوت کنیم تا گزارشات خود را ارائه و تذکراتی 
را در خصوص جدی گرفتن طرح ها به آن بدهیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به 
برای  زمین  دادن  قرار  اختیار  در  و  اعتبار  مساله 
ساخت و سازهای مناسب، اظهار کرد: در کشور و 
منطقه کویری که ما زندگی می کنیم زمین های 
بسیاری وجود دارد اما متاسفانه بر روی واگذاری 
زمین سخت می گیرند و این به هیچ عنوان قابل 
ا... عبادی تصریح کرد: بحث  قبول نیست. آیت 

سوء استفاده از زمین و قیمت های استثنایی برخی 
مناطق، چیز دیگری است اما در فقه اسالم یک 
روستا، تنها به عنوان روستا تعریف نشده بلکه با 
عنوان حریم روستا آمده است، لذا روستا باید با همه 

آنچه اهالی به آن نیاز دارند در اختیار روستائیان 
قرار گیرد و این موضوعی است که قریب به 2 
سال است با اداره منابع طبیعی در حال گفتگو و 

حل آن هستیم.
ها  وزارتخانه  مسئوالن  و  مقامات  گفت:  وی 
در رابطه با اشتغال یک نفرز حرف از میلیون ها 
تومان می زنند اما اکنون می بینیم با اقدامی که 
شما انجام داده اید با کمترین هزینه و نزدیک به 
2 میلیون تومان می شود یک خانواده را به اشتغال 
پایدار رساند و این با آنچه مسئوالن می گویند بسیار 
تفاوت دارد. نماینده ولی فقیه عنوان کرد: درخواست 

می کنم تا نقدها و آرمان هایی که می تواند کارساز 
شود و آنچه برای رسیدن به موفقیت به آن عمل 
کرده اید را مکتوب ارائه کنید زیرا این از دیدگاه آن 
دسته از افرادی که دم از اقتصاد و تخصص می زنند 

بسیار متفاوت است.
وی یادآور شد: روستای خراشاد از مدت ها پیش 
معروف بوده و اکنون نیز اینگونه است که امیدواریم 

در پیشرفت باقی روستاها نیز کمک شود.

حوله های جهانی خراشاد به نام 
کشورهای دیگر به فروش می رود

عضو شورای اسالمی روستای خراشاد هم با بیان 
اینکه آمادگی داریم به همه روستاهای استان حوله 
بافی را آموزش دهیم، گفت: در تالش هستیم تا 
ایجاد  برندسازی  خراشاد  جهانی  حوله های  برای 

به  خود  نام  به  نتوانند  کشورها  دیگر  تا  کنیم 
مهاجرت  کرد:  اظهار  پورصدری  برسانند.  فروش 
روستائیان در سال های اخیر به دلیل خشکسالی ها 
و قهرطبعیت از روستاها به حاشیه شهرها سبب 

بروز مشکالت شده است.

برای هر روستا یک 
شناسنامه ایجاد شود

پورصدری افزود: انواع و اقسام آفات که جدیدترین  
آفت گیاه سرشاخه دار است در روستاها وجود دارد و 
باید روستائیان آموزش های الزم را فرا گیرند چون 
اگر نتوانند با آفت مبارزه کنند دچار آسیب می شوند 
و باید برای هر روستا شناسنامه در نظر گرفته شود 
تا ظرفیت آن معرفی شود و باید هر روستا در استان 
قطب تولید محصولی خاص در نظر گفته شود تا در 

مباحث کلی با هم ارتباط داشته باشند. 
ثبت  خراشاد  روستای  بافی  حوله  گفت:  وی 
جهانی شد که ماحصل زحمت 300 ساله زنان 
خراشاد بود و وسایلی که خاک می خورد را دوباره 
وارد عرصه تولید کردند و  یک مرحله ثبت ملی 
بازدید  از  بعد  گذشته  سال  دیگر  مرحله  و  شد 
ارزیابان ثبت از روستای خراشاد ثبت جهانی شد. 
پورصدری بیان کرد: ثبت جهانی روستای خراشاد 
اتفاق خوبی بود چون نه تنها برای خراشاد بلکه 
دستاوردی برای استان و در سطح ملی بود چون 
تولیدی صنایع  قطب  تا  دارد  قابلیت  روستا  این 

دستی و صادرکننده در کشور باشد.

با دو میلیون تومان
 اشتغال خانگی ایجاد می شود

وی با بیان اینکه در عرصه صنایع دستی گاهی با 
سرمایه دو میلیون تومانی می توان اشتغال ایجاد 
کرد، گفت: رونق تولید ملی در خراسان جنوبی و 
در خراشاد بیشتر در صنایع دستی است و با توجه 
رونق  بهترین  کشاورزی  کنار  در  به خشکسالی 
تولید و اقتصاد در استان توجه به صنایع دستی 
است که حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد. 
ایجاد  اشتغال  اینکه  برای  کرد:  بیان  پورصدری 
کنیم اولویت اصلی روستاها است چون با این کار 

از مهاجرت ها پیشگیری می کنیم.

44 مصوبه برای شهرستان سرایان اجرا می شود
گروه خبر- استاندار گفت: 44 مصوبه در راستای توسعه 
ورزشی،  آموزشی،  مختلف  های  زمینه  در  سرایان 
زیرساخت ها، تامین آب و مشکالت حوزه تولید اجرایی 
می شود. صادق معتمدیان شنبه شب در نشست جمع 
بندی سفر به سرایان افزود: از مسئوالن استان و 
مدیران دستگاه های اجرایی انتظار داریم که 2 بار در 
سال با همین روال به شهرستان ها سفر کنند و پیگیر 
اجرای مصوبات باشند.وی گفت: در بخش زیرساخت 
 های شهرستان با کمبودهایی مواجه هستیم که با 
مربوط  مسئوالن  و  مدیران  همدلی  و  افزایی  هم 

خدمات قابل توجهی به مردم ارائه خواهیم کرد.
استاندار اظهار کرد: مصوبات شهرستان سرایان تا 
مرحله اجرایی شدن دنبال می شود و امید است اجرای 
کامل این مصوبات باعث توسعه سرایان و کاهش 
مشکالت و دغدغه مردم شود. استاندار همچنین  از 
دانشکده کشاورزی سرایان بازدید کرد. معتمدیان 

در این بازدید مسائل و مشکالت این دانشکده را 
رفع  برای  را  الزم  دستورات  و  بررسی  نزدیک  از 
سال  سرایان  کشاورزی  دانشکده  کرد.  آنها صادر 
1388 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون زیر نظر 
دانشگاه بیرجند در 2 رشته محیط زیست و مهندسی 
ژنتیک گیاهی تا مقطع لیسانس فعالیت می کند. این 
دانشکده هفت هزار مترمربع فضای آموزشی دارد و 

مساحت آن 40 هکتار است.

استاندار پای صحبت مردم
استاندار  همچنین در جریان این سفر پای صحبت 
اهالی روستای بغداده بخش سه قلعه نشست و به 
درخواست های آنان رسیدگی کرد. معتمدیان در 
چهارمین روز سفر به چهار شهرستان استان خراسان 
جنوبی و دیدار صمیمی با تعدادی از اهالی روستای 
بغداده سرایان به درخواست ها، پیشنهادها و شکایت 

های آنان گوش سپرد و دستورهای الزم برای رفع 
مشکالت مطرح شده را به مدیران دستگاه های 
استانی صادر کرد. وی در مجتمع فرهنگی مهدیه 
بغداده گفت: مباحثی که از طرف مردم مطرح می 
شود نشان از این است که در 40 سال گذشته نظام 

مناطق روستایی و  در  اسالمی  مقدس جمهوری 
کمتر برخوردار و عشایری خدمات بسیار زیادی ارائه 
کرده است. استاندار بیان کرد: مردم امروز دغدغه 
تامین آب، برق و گاز و دیگر خدمات را ندارند و این 
نشان می دهد که جمهوری اسالمی خدمت رسانی 

به عشایر و مناطق کمتر برخوردار را به عنوان وظیفه 
اصلی خود به خوبی انجام داده است. وی گفت: 
حضور مدیران استان در جمع مردم با هدف خدمت 
رسانی است و با همکاری دستگاه های اجرایی برای 
رفع دغدغه های مردم تالش خواهیم کرد. استاندار 
اظهار کرد: روستای بغداده بیشترین تولید گوشت را 
در شهرستان سرایان دارد و در این منطقه زمینه 
های خوبی برای پرورش دام وجود دارد که تاکنون 
دامداری های فعالی ایجاد شده است. معتمدیان با 
بیان اینکه برای ایجاد اشتغال در این منطقه در زمینه 
دامپروری برنامه ریزی خواهیم کرد، گفت: همچنین 
تکمیل زنجیره پرورش شتر از برنامه های ما در 
سرایان است. وی ادامه داد: برنامه ریزی شده در پنج 
شهرستان استان کار گسترده ای در زمینه پرورش 
دام انجام شود که منطقه بغداده در سرایان یکی از 

این مناطق است.
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باقاچاقوعواملناامنکننده
فضایمجازیبرخوردجدیکنید

آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا روز گذشته در 
دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید بر 
لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامِی 
مطلوب جمهوری اسالمی، نقش آن را در تحقق شعار 
سال یعنی »رونق تولید« و همچنین تأمین امنیت 
فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: 
نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه و 

با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند.

پاسخکدخداییبهشایعهایدرباره
مصوبهاستانیشدنانتخابات

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه گفته 
می شود برخی شورا را برای تایید مصوبه استانی شدن 
انتخابات تحت فشار گذاشته اند،  گفت: هیچ وقت فشار 
بر ما اثر نمی گذارد و اگر هم جایی به شما چنین گفتند 

بگویید شورای نگهبان تابع فشار نیست.

قصدبستنتنگههرمزرانداریم
مگراینکهمجبورشویم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: کشتی های 
کشور ما نیز همچون دیگر کشورها در حال عبور از 
تنگه هرمز هستند اما اگر قرار باشد کسی تنگه هرمز را 
ناامن کند قطعاً ما با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین 
اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند حتماً نفت دیگر 
کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. البته ما 
قصد بستن تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه اقدامات 
دشمنان به جایی برسد که مجبور شویم و چاره ای جز 

این وجود نداشته باشد.

سادهانگارانهاستکهفقط
شبکههایاجتماعیرامقصربدانیم!

به  واکنش  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
قتل یک طلبه جوان که در استان همدان رخ داد ، 
با غیرانسانی و وحشیانه خواندن این اتفاق ، گفت : در 
سایر کشورها هم هر از چندگاهی اخباری از اینگونه 
جنایات منتشر می شود، اما عموما بررسی می کنند که 
عوامل ریشه ای چه بوده است. مثال اسلحه چگونه به 
این راحتی در دسترس این فرد بوده؟ سپس در آن 
مواضع اصالحاتی انجام می دهند. ساده انگارانه است 
همه علل ریشه ای را رها کنیم و صرفا انتشار خبر جنایت 
در شبکه های اجتماعی را معادل همه علل بدانیم.

نفترابهفرآوردههای
غیرقابلتحریمتبدیلکنیم

فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: باید با احداث 
فعال کردن بخش  و  ها  پتروشیمی  ها،  پاالیشگاه 
خصوصی، نفتی را که امکان صادرات ندارد به فرآورده 

های غیرقابل تحریم تبدیل کنیم.

پرداختوجهچکازدیگر
حسابهاامکانپذیرشد

ایسنا- بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت 
حساب های  سایر  موجودی  محل  از  چک  وجه 
صاحب حساب هستند. برداشت به ترتیب اولویت 
از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، 
حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه 

گذاری بلندمدت است.

فهرستاقالممشمولطرحویژه
ماهمبارکرمضاناعالمشد

با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار مقرر شد با هدف 
تامین برنج مورد نیاز خانوار در کشور 30 هزار تن برنج با 
قیمت 7400 تومان عرضه شود و در صورت نیاز استان 
ها، این میزان تا سقف 50 هزار تن با مسئولیت وزارت 
جهاد کشاورزی افزایش یابد. همچنین 140 هزار تن با 
هدف تامین شکر مورد نیاز صنف، صنعت و خانوار توزیع 
می شود که 120 هزار تن از این محصول برای صنف و 
صنعت و 20 هزار تن برای مصرف خانوار خواهد بود که 
قیمت شکر توزیعی در این طرح 3 هزار و 400 تومان 
است. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، 30 هزار تن 
روغن نیز در این ماه با هدف تامین نیاز خانوار و صنف و 
صنعت توزیع خواهد شد. سهم خانوار از روغن توزیعی در 
این قالب 20 هزار تن و سهم صنف و صنعت 10 هزار 
تن خواهد بود. قیمت روغن برای صنف و صنعت توسط 
کارگروه تنظیم بازار مصوب خواهد شد و روغن خانوار نیز 
با قیمتی معادل 10 درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه 
می شود.همچنین با هدف تنظیم بازار پروتئین مورد نیاز 
کشور گوشت مرغ گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد 
نیز توزیع خواهد شد.حجم گوشت مرغ گرم توزیعی در 
این ماه 15 هزار تن و حجم گوشت مرغ منجمد توزیعی 

5 هزار تن است.

ضرورتفعالسازیرمزدوم
یکبارمصرفکارتهایبانکی

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس 
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، از 
ابتدای خرداد ماه امسال انجام تراکنش های غیرحضوری 
کارت با استفاده از رمز دوم ثابت امکان پذیر نخواهد بود.
این کار به منظور افزایش ضریب امنیت تراکنش ها و 
نیز به حداقل رساندن تهدید های سایبری با هدف حفظ 

حریم خصوصی مشتریان انجام می شود.

امام علی علیه  السالم فرمودند : 
ااَلِْْستِشاَرةُ َعیُْن الِْهدایَِة؛ 

مشورت با دیگران سرچشمه هدایت ]و رهیابی[ است. 
)شرح غررالحكم: ج 1، ص 256(
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به نقل از دنیای اقتصاد ، موج گرانی بدون نظارت 
و رسیدگی نهادهای نظارتی در بازار خودرو ادامه 
دارد. با آغاز هفته جدید دوباره رشد قیمت نامعقولی 
گذشته  هفته  روند  و  شده  حاکم  خودرو  بازار  بر 
اخیرا قیمت خودروهای 13۹۸ دوباره  ادامه دارد. 
رشد چمشگیری را تجربه کرده و شاهد هستیم 
که بهای اکثر صفر کیلومترها بیش از حد انتظار 
افزایش داشته اند. در کنار رشد قیمت خودروهای 
تولیدی مدل سال، بهای خودروهای مدل 13۹7 
و همچنین وارداتی ها هم افزایش قابل توجهی 
داشته اند. البته این اتفاق بازار خودرو را بیشتر در 
رکود فرو برده و اعداد موجود در آگهی ها از جانب 
فروشندگان اعالم می شود و هنوز معامله ای با 
بهای جدید ثبت نگردیده است. بهترین کار در 
شرایط فعلی این است که خرید خودرو از جانب 
مشتریان متوقف شود. زیرا دلیل گرانی این روزها 

هیچ ارتباطی به نوسان های بازار ارز و طال ندارد و 
تنها سیاست لیدرهای بازار، وضعیت قیمت ها را به 

این سمت کشانده است.
آغازدورجدیدثبتنام

کارتسوخت
دلیلی  به هر  مالکان خودرو و موتورسیکلت که 
کارت سوخت ندارند، می توانند از ساعت 24 هشتم 
برای  همراه  دولت  سامانه  طریق  از  اردیبهشت 
دریافت کارت سوخت ثبت نام کنند. درحالی که 
خبرهای رسیده حاکی از در پیش بودن تغییرات 
در نحوه عرضه بنزین و تغییر در قیمت عرضه این 
پخش  ملی  شرکت  دارد.  حکایت  نفتی  فرآورده 
اطالعیه ای  صدور  با  ایران  نفتی  فرآورده های 
که  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان  کرد:  اعالم 
از  می توانند  ندارند،  سوخت  کارت  دلیلی  هر  به 
ساعت 24 مورخ هشتم اردیبهشت ماه، با مراجعه 

به سامانه www.mob.gov.ir و همچنین 
دستوری 4#*  کد  یا  و  دولت همراه  اپلیکیشن 
را  تقاضای خود  به منظور دریافت کارت سوخت 
مالکان  می کند  تأکید  اطالعیه  این  کنند.  ثبت 
خودروهای عمومی، دولتی و مالکان خودروها در 
استان سیستان و بلوچستان که پیش از این در دفاتر 
پلیس+ 10 درخواست خود را ثبت کرده اند، نیاز به 
مراجعه به سامانه را ندارند و کارت سوخت آنها به 
نشانی ایشان ارسال خواهد شد. الزم به یادآوری 
است مراحل ثبت نام صرفاً غیرحضوری و از طریق 

سامانه دولت همراه انجام می شود.
بنزینگرانشودیانه؟

نرخ  افزایش  جامعه  عامه  دید  در  کلی  نگاه  در 
سوخت، می تواند مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار 
ثبات قیمت فعلی در این بخش مهم باشند. در ادامه 
با توجه به شرایط را بررسی   راهکارهای موجود 

می کنیم. دولت چند گزینه پیش رو خواهد داشت:
- با نرخ فعلی عرضه سوخت در کشور را ادامه دهد 
و جهت جبران کسری بودجه ناشی از آن اقداماتی 
همچون افزایش مالیات با شیب مالیم و تامین 
کسری از محل اختالف تسعیر نرخ ارز در بازار آزاد 

به دست آورد.
- افزایش نرخ سوخت ، این روش می تواند در کوتاه 
 مدت تورم خفیف در بهای کاال و خدمات ایجاد کند ، 
 اما از طرف دیگر با این کار محاسن ذیل حاصل می شود:
عدم مصرف منابع انرژی ارزان در کشور که عمال با 
یارانه بسیار سنگین موجب خواهد شد ، نوع مصرف 
در کشور به شکل صحیح تا اندازه ای مدیریت شود.
با افزایش نرخ سوخت، میزان سود حاصل از قاچاق 
برای سودجویان کاهش خواهد یافت و می تواند تا 
حدی از شدت قاچاق سوخت بکاهد. درآمد دولت 
حاصل از محل فروش سوخت با نرخ باالتر می تواند 

به دولت کمک کند تا نگران کسری بودجه نباشد و 
به فکر کسب درآمد در بازار ارز نباشد. هر 10 میلیون 
لیتر کاهش مصرف بنزین ، روزی 5 میلیون دالر 
درآمد برای کشور در برخواهد داشت که نهایتا منجر 

به حفظ ذخایر مهم ارزی کشور خواهد شد.

بنزینکارتیشد،قیمتخودروافسارگسیخته!

حمیدرضا جالیی پور فعال سیاسی اصالح طلب به 
بررسی آرایش نیروهای سیاسی در وضعیت کنونی 
و رویکردها، اقدامات و چشم انداز فعالیت آن ها در 
سال ۹۸ می پردازد. عضو سابق جبهه مشارکت و 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد است: 
ما در ایران سه نیروی سیاسی داریم که عاملیت 
دارند. اگر این سه نیرو را مورد مطالعه قرار دهید، 
برخالف بحث هایی که وجود دارد، اگر نور امیدی 
از  نیرو  یک  اصالح طلب هاست.  درون  در  باشد 

امکانات دولت، نه به  معنای هیئت دولت، بلکه 
از امکانات حاکمیت و به تعبیر من دولت موازی 
استفاده می کند. دسته دوم نیروهای تحول طلب 
نیروی  هستند که حرف های دیگری می زنند و 
سوم اصالح طلبان هستند. می توان در مورد این 
سه نیرو و وضعیت امروز آن ها بحث کرد. ارزیابی 
من این است که اگر روزنه ای وجود داشته باشد، 
در اصالحات است. حمیدرضا جالیی پور ادامه داد :  
اصالح طلب ها به رغم این تنوع و فشارهای موجود، 

با اینکه چندین فشار روی آنهاست و مرتب احضار 
می شوند و برای آن ها پرونده ساخته می شود، فعال 
هستند. آقای خاتمی به مردم می گوید رای بدهید 
و مردم مشارکت می کنند و در مقابل آن ها تبلیغ 
می کنند که هیچ چیزی تغییر نکرده است و از این 
به اصالح طلب ها فشار می آورند. وی  نیز  جهت 
تصریح کرد: بسیار مهم است که این نیروهای 
اصالح طلب در انتخابات به صورت هماهنگ عمل 
کنند. اگر اصالح طلبی در این کشور آبرویی دارد، 
به خاطر نیروهای پیشرو است که همیشه در این 
را دیگری خورده  نان آن  مسیر هزینه داده اند و 
است. آبروی اصالح طلبی به  خاطر گلوله ای است 
که در جمجمه حجاریان رفته است. از ۸۸ تا ۹6 
همان  می کردند.  کار  بقا،  برای  اصالح طلب ها 
نرمالیزاسیون که گفته می شد. ولی به نظر می رسد 

از این به بعد می توانند محکم تر کار کنند. 

انتخاباتآیندهازپیچیدهترین
رقابتهایسیاسیاست

حسن بیادی با اشاره به صف بندی های انتخاباتی 

اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات اسفندماه 
اظهار کرد: انتخابات آینده از پیچیده ترین رقابت های 
سیاسی بین مردم و آنان خواهد بود بنابراین حنای 
رنگ  کم  بسیار  سیاسی  های  گروه  صف بندی  
پاسخ  در  اصولگرا  فعال سیاسی  این  است.  شده 
به این سوال که به نظر شما امسال کدام یک از 
شخصیت های اصولگرا در راس و محوریت این 
جریان قرار خواهد داشت، گفت: این اشخاص نزد 
مردم فرقی با هم ندارند فقط شاید در نتیجه کارشان 
کمی شدت و ضعف وجود داشته باشد. مهم این 
است که نارضایتی عمومی به وقوع پیوسته است و 
چه کنیم که مردم این کشور باحیا و مقاوم هستند 
و انقالب را دوست دارند اما یک روز جواب این 
نامهربانی ها و بی عدالتی را به ما مسئوالن خواهند 
داد. دبیرکل حزب آبادگران جوان درباره احتمال 
مجلس  انتخاباتی  عرصه  در  احمدی نژاد  حضور 
یازدهم گفت: آقای احمدی نژاد هم دارای نظراتی 
طرفداران  دیگران  به  نسبت  هم  هنوز  و  است 
منسجم تری دارد و حقوق ایشان هم برای حضور 
در انتخابات شاید پررنگ تر از سایرین باشد مگر 

از  متاثر  و  جوسازی  دچار  او  فعالیت های  اینکه 
دسیسه های باندهای متصل به قدرت و ثروت شود.

 توضیحکواکبیاندربارهحضور
مشروطاصالحطلباندرانتخابات

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری 
و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سعید حجاریان 
مبنی بر اینکه اصالح طلبان در انتخابات آتی باید 
به صورت مشروط مشارکت داشته باشند، گفت: ما 
معتقدیم که اصلی ترین محور تصمیم گیری اصالح 
طلبان در کشور همین شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات است و تصمیمات مهم نیز براساس رای 
همین شورا لحاظ خواهد شد. دبیرکل حزب مردم 
ساالری افزود: من معتقدم که ابتدا این موضوع باید 
به طور کامل شفاف شده و پیش از هرچیز پرسیده 
شود که ما باید با چه کسی شرط بگذاریم با شورای 
نگهبان، با مجلس و یا با دولت، بنابراین با شرط و 
شروط کاری از پیش نخواهیم برد بلکه باید کاری 

کنیم که مسائل اصالح شود.

زمزمههایانتخاباتیکهازفعاالنسیاسیشنیدهمیشود

آگهيمزایده6قطعهزمینمسکونيواقعدربیرجندو2قطعهزمینمسکونيواقعدرسربیشه،بهصورتنقد)نوبتاول(ادارهکلراهوشهرسازياستانخراسانجنوبي
اين اداره كل در نظر دارد: تعداد 6 قطعه زمين مسكوني واقع در بيرجند و 2 قطعه زمين مسكوني واقع در سربيشه ) به صورت نقد ( را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند.متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي به اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي و اداره راه و شهرسازي سربيشه مراجعه 
فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس : www.setadiran.ir صورت مي پذيرد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/2/9  لغايت 98/2/19 مي باشد و 
تاريخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/2/31 مي باشد. متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/2/31 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند .   ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و 
شماره جدول و نام شهر قيد گردد. تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. پاكت الف ( اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد) با ارائه اصل فيش بانكي ( 
به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانك ملي بنام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي.  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه 
پاكتها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  واگذاري اراضي مسكوني پس از واريز وجه 
توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل مراحل نيز 
مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي 
، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. بازگشايي پاكات راس ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 در محل اداره كل انجام خواهد شد.  كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

مشخصات ملك مورد نظر
مساحت پالك ثبتيكاربريرديف

مترمربع
كل قيمت  پايه 
مزايده  )ريال(

مبلغ قابل پرداخت  بابت 
سپرده 5 درصد  قيمت 

پايه مزايده  )ريال(

آدرس ملك

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (203/961.427.720.00071.386.000شماره 1312 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني1

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (203/971.427.790.00071.389.500شماره 1313 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني2

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (203/981.427.860.00071.393.000شماره 1314 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني3

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (203/991.427.930.00071.396.500شماره 1315 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني4

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (2041.479.000.00073.950.000شماره 1316 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني5

بيرجند - جواديه - خيابان اركيده ) به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده (2161.620.000.00081.000.000شماره 1317 فرعي از 1058 فرعي از 4324 اصليمسكوني6

آدرس ارسال مدارك : بيرجند -  بلوار شهيد آويني - روبروي صداوسيما- اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - ساختمان مركزي

مساحت پالك ثبتيكاربريرديف
عرصه 

)مترمربع(

كل قيمت پايه 
مزايده)ريال (

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده 5 
درصد  )ريال(

آدرس ملك

شماره 1023 مسكونی1
فرعي از 411 

اصلي

سربيشه - خيابان معلم 18 قطعه 281/56394.184.00019.709.200
دوم جنوبي ) به شرح كروكي 

موجود در اسناد مزايده (

شماره 1028 مسكونی2
فرعي از 411 

اصلي

سربيشه - خيابان معلم 14 قطعه 300480.000.00024.000.000
دوم شمالي ) به شرح كروكي 

موجود در اسناد مزايده (

آدرس ارسال مدارك : بيرجند -  بلوار شهيد آويني - روبروي صداوسيما- اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي- 
ساختمان مركزي

ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازيخراسانجنوبي

جدولشماره)2(-اراضيمسکونيسربیشهبهصورتنقديجدولشماره)1(-اراضيمسکونيبیرجندبهصورتنقدي

بهاطالعکلیهمخاطبانوهماستانیهایعزیزمیرساند:
 روزنامه آوای خراسان جنوبی افتخار دارد به مناسبت بزرگداشت مقام معلم کلیه آگهی های تبریک )روز معلم( 
را در صفحات داخلی با 50 درصد،  صفحه آخر 35 درصد و صفحه اول 25 درصد تخفیف به چاپ رساند.


